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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
ОТ 28 МАРТ 2019 Г.

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прек ратява пъ лномощ и я та на Цветан
Генчев Цветанов като народен представител от
Четвърти изборен район – Великотърновски.
Решението е прието от 44-то Народно
събр ание на 29 март 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2442

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57
ОТ 28 МАРТ 2019 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 11 от Тарифата за таксите за
водовземане, за ползване на воден обект и за
замърсяване, приета с Постановление № 383
на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 2
от 2017 г.), се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „водовземане от повърхностни води“ се заменят с „водовземане“.
2. В ал. 3 думите „от повърхностни води“
се заличават.
§ 2. В Тарифата за таксите, които се събират
в системата на Министерството на околната
среда и водите, приета с Постановление № 136
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г.,
бр. 79 от 2014 г., бр. 5 и 59 от 2016 г., бр. 3 и
63 от 2018 г. и бр. 11 от 2019 г.), се създава
чл. 11а:
„Чл. 11а. За вписване в регистъра по чл. 118г,
ал. 3 от Закона за водите се събира такса в
размер 250 лв.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2377

за изменение на Тарифата за таксите, събирани
от Държавната комисия по стоковите борси
и тържищата, приета с Постановление № 299
на Министерския съвет от 1997 г. (обн., ДВ,
бр. 60 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2007 г.;
Решение № 4004 на Върховния административен съд от 2008 г. – бр. 84 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 40 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В член единствен т. 10 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2378

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59
ОТ 28 МАРТ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за отпечатване и контрол
върху ценни книжа, приета с Постановление
№ 289 на Министерския съвет от 1994 г.
(обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38
от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.,
бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г., бр. 60 от
2015 г. и бр. 66 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 3 след думата „суверенитет“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава.
2. Точка 4 се отменя.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „специализирани
печатници“ се добавя „в страната“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При техническа невъзможност за отпечатване на някои книжа в страната или по
искане на техните издатели те могат да бъдат
отпечатани в друга държава при спазване
изискванията на раздел III.“
§ 3. В наименованието на раздел ІІ думите
„Режим за“ се заличават.
§ 4. Наименованието на раздел ІІІ се изменя така:
„Уведомление за отпечатване на ценни
книжа“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лице, което иска да отпечатва билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по
смисъла на Закона за хазарта и притежава
лиценз за организиране на хазартната игра
от Държавната комисия по хазарта, подава
уведомление до Министерството на финансите, което съдържа:
1. идентификационни данни на лицето – наименование (фирма), единен идентификационен код от Агенцията по вписванията,
седалище и адрес на управление, адрес за
кореспонденция;
2. номер и дата на удостоверението за издаден лиценз за организиране на хазартната
игра и на решението за утвърждаване на
образците на ценните книжа;
3. разновидност на хазартната игра, тираж
и номинална стойност на билетите, фишовете,
талоните и другите удостоверителни знаци за
участие в хазартни игри, както и конкретното
количество, което желаят да отпечатат;
4. избраното място за отпечатване (в страната, съответно избраната печатница по чл. 3,
ал. 1, или в друга държава).“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Към уведомлението се прилага копие
на утвърден от Държавната комисия по хазарта образец на ценните книжа, върху който
задължително се отбелязва наименованието
на издателя.“
§ 6. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Лице, което иска да отпечатва
билети, карти и абонаментни карти за превоз
на пътници, подава до Министерството на
финансите уведомление, което съдържа:
1. идентификационни данни на лицето –
наим енование (фирма), единен идентификационен код от Агенцията по вписванията,
седалище и адрес на управление, адрес за
кореспонденция;
2. номер на лиценз за превоз на пътници,
а когато лицето не е превозвач, към уведомлението се прилага копие на документите, на
основание на които се заявяват за отпечатване
ценни книжа;
3. вид на ценните книжа (билети/карти за
градски, междуселищни или международни
превози или абонаментни карти), количество,
номинална стойност, изисквания относно издаваните ценни книжа и други, ако има такива;
4. избраното място за отпечатване (в страната, съответно избраната печатница по чл. 3,
ал. 1, или в друга държава).
(2) Към уведомлението се прилага образец
на ценните книжа, върху който задължително
се отбелязва наименованието на издателя.“
§ 7. Член 11а се изменя така:
„Чл. 11а. (1) Лице, което иска да отпечатва талони за паркиране в зоните за платено
паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от За-
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кона за движението по пътищата, подава до
Министерството на финансите уведомление,
което съдържа:
1. идентификационни данни на лицето –
наим енование (фирма), единен идентификационен код от Агенцията по вписванията,
седалище и адрес на управление, адрес за
кореспонденция;
2. вид, количество, номинална стойност,
изисквания относно издаваните ценни книжа
и други, ако има такива;
3. избраното място за отпечатване (в страната, съответно избраната печатница по чл. 3,
ал. 1, или в друга държава).
(2) Към уведомлението се прилагат копия на документите, с които се определят
зоните за платено и безплатно паркиране и
се предоставя управлението на тези места.
Документите не се прилагат, когато са представени с предходно уведомление и в тях не
са извършвани промени, като това се посочва в уведомлението. Към уведомлението се
прилага и образец на ценните книжа, върху
който задължително се отбелязва наименованието на издателя.“
§ 8. Член 11б се изменя така:
„Чл. 11б. Когато ценните книжа се отпечатват в страната, лицата изпращат копие от
уведомлението до избраната от тях печатница
по чл. 3, ал. 1.“
§ 9. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) При установени грешки и/или
непълноти в подадено уведомление оправомощени от министъра на финансите длъжностни
лица уведомяват писмено лицето – подател
на уведомлението.
(2) Писмото поръчка по чл. 18, ал. 1 се
изпраща след отстраняване на грешките и
непълнотите в подаденото уведомление.“
§ 10. Членове 14 – 16 се отменят.
§ 11. Наименованието на раздел ІV се
изменя така:
„Отпечатване на ценни книжа в страната“.
§ 12. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) В 10-дневен срок от получаване
на уведомлението за отпечатване на ценни
книжа Министерството на финансите изготвя
и изпраща писмо поръчка до избраната от
издателя специализирана печатница. Копие от
писмото поръчка се изпраща на лицето, подало
уведомлението за отпечатване на ценни книжа.
(2) Процесът по отпечатване започва след
получаване от печатницата по ал. 1 на писмото поръчка. Предаването на отпечатаните
ценни книжа на издателите им се извършва
в присъствието на контролните органи.“
§ 13. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При отпаднало основание или отпаднала необходимост от заявяване на ценни
книжа – издание на Министерството на фи-
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нансите, специализираната хартия, предназначена за отпечатването им, може да бъде
унищожена в присъствието на контролните
органи по чл. 30.“
§ 14. В наименованието на раздел VI думата „чужбина“ се заменя с „друга държава“.
§ 15. Член 26 се отменя.
§ 16. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При получаване на уведомление за
отпечатване на ценни книжа в друга държава
писмо поръчка по чл. 18, ал. 1 не се изготвя.
При въвеждането на отпечатаните ценни книжа на територията на страната се извършва
финансов контрол.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За извършването на финансов контрол
по ал. 1 в 14-дневен срок от въвеждането на
територията на страната на ценни книжа,
от печатани в д ру га д ържава, издатели те
представят на Министерството на финансите
информация за отпечатаните ценни книжа,
копие от фактурата за извършеното отпечатване, както и документ за платена такса.“
§ 17. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министерството на финансите уведомява писмено и по електронен път при
използване на к ва лифициран елек т ронен
подпис компетентните териториални дирекции на Националната агенция за приходите
за получените от издателите ценни книжа по
чл. 2, ал. 1, т. 2, а Държавната комисия по
хазарта – за получените от издателите билети, фишове, талони и други удостоверителни
знаци за участие в хазартни игри по смисъла
на Закона за хазарта.“
§ 18. В чл. 31 ал. 2 се отменя.
§ 19. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) Неизползвани ценни книжа по чл. 2,
ал. 1, т. 1 и 3, издадени чрез Министерството
на финансите и отпечатани по реда на наредбата, се унищожават в присъствието на
контролните органи, ако с нормативен акт
не е установено друго. Неизползвани ценни
книжа по чл. 2, ал. 1, т. 2, отпечатани по реда
на наредбата, с изключение на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за
участие в хазартни игри по смисъла на Закона
за хазарта, се унищожават от издателите в
присъствието на лица от компетентната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите, за което се съставя протокол.“
§ 20. В чл. 36, ал. 2 думите „Документите
за одобряване на заявките за отпечатване“ се
заменят с „Уведомленията за отпечатване на
ценни книжа“.
§ 21. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 2:
„§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 7, ал. 3 от Закона за счетоводството.“
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Преходни разпоредби
§ 22. При подаване на уведомления за отпечатване на конкретни количества ценни книжа
въз основа на действащи одобрения, издадени
по досегашния ред, лицата не са задължени
да посочват данните, съответно да прилагат
документите по чл. 10, ал. 1, т. 2, чл. 11, ал. 1,
т. 2 и чл. 11а, ал. 2, изречение първо.
§ 23. Документите за одобряване на заяв
ки за отпечатване по чл. 10, подадени по
досегашния ред, се съхраняват до изтичане
на срока по чл. 36, ал. 2.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2404

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60
ОТ 28 МАРТ 2019 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 42
от 2010 г., бр. 51 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г.,
бр. 31 от 2013 г., бр. 50 и 60 от 2014 г., бр. 57
от 2015 г., бр. 4, 37 и 70 от 2016 г., бр. 85 от
2017 г. и бр. 57 от 2018 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 19, ал. 1 изречение първо се изменя така:
„При подаване на заявление за издаване
на първа лична карта към заявлението се
представя и удостоверителен документ за
раждане, в случай че заявителят не притежава
валиден документ за самоличност, с който да
се идентифицира.“
2. В чл. 20, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. при изгубване, кражба, повреждане или
унищожаване на личната карта – декларация
по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана,
и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от
компетентните органи и той не може да бъде
изискан по служебен път;“.
3. В чл. 22, ал. 6 т. 1 се изменя така:
„1. при изгубване, кражба, повреждане
или унищожаване на паспорта – декларация
по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана,
и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от
компетентните органи и той не може да бъде
изискан по служебен път;“.
4. В чл. 42 ал. 2 се изменя така:
„(2) Чужденците с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване и лицата без
гражданство, установили се трайно и преиму-
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ществено в Република България, при подаване
на заявление по чл. 40, ал. 1, т. 2 освен приложенията по ал. 1 представят и удостоверение
за идентичност на лице с различни имена,
когато това е необходимо. Дирекция „Миграция“ – МВР, и секторите/групите „Миграция“
при ОДМВР извършват служебно справка в
Национална база данни „Население“ за удостоверяване на вписаните за лицето обстоятелства
в регистъра на населението.“
5. В чл. 46, ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Заявлението по ал. 1 се подава лично, като
в случаите на първо издаване на документ за
самоличност се представя официален документ,
издаден от органите, които предоставят статут
на бежанец, хуманитарен статут или убежище.“
6. В чл. 48:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Документът по ал. 1, т. 4 не се представя, в случай че промяната е отразена в
Национална база данни „Население“.“;
б) досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона
за чужденците в Република България, приет с
Постановление № 179 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от
2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г.,
бр. 51 и 81 от 2017 г. и бр. 57 от 2018 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 18 ал. 3 се изменя така:
„(3) За целите на ал. 1, т. 1 чужденецът от
български произход прилага и удостоверение
за раждане. В случаите, когато е невъзможно
представянето на удостоверение за раждане,
ДМ – МВР, и отдел/сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР прилагат служебна справка
относно българския произход на чужденеца,
ако информацията е отразена в електронна
система, поддържана от Държавната агенция
за българите в чужбина. До осигуряването
на техническа възможност за достъп до системата чужденецът представя на ДМ – МВР,
и на отдел/сектори/групи „Миграция“ при
ОДМВР удостоверението за български произход, издадено от Държавната агенция за
българите в чужбина.“
2. В чл. 30 се създава ал. 6:
„(6) Документът по ал. 1, т. 1 и ал. 3,
т. 2 – удостоверение за приемането на чужденец за обучение в Република България,
издаден от Министерството на образованието и науката, не се изисква от чужденеца в
случаите, когато информацията е отразена в
регистър, поддържан от Министерството на
образованието и науката. До осигуряването на
техническа възможност за достъп до регистъра
Министерството на образованието и науката
предоставя по служебен път на ДМ – МВР,
удостоверение за приемане на чужденец за
обучение в Република България.“
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3. В чл. 35 ал. 2 се изменя така:
„(2) В слу чаите, когато е невъзмож но
представянето на удостоверение за раждане,
ДМ – МВР, и отдел/сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР прилагат служебна справка
относно българския произход на чужденеца,
ако информацията е отразена в електронна
система, поддържана от Държавната агенция
за българите в чужбина.“
4. В чл. 39:
а) в ал. 6:
аа) точка 3 се отменя;
бб) в т. 4 буква „а“ се отменя;
б) създава се нова ал. 7:
„(7) Българската агенция за инвестиции по
служебен път установява обстоятелствата по
чл. 25, ал. 1, т. 6, букви „в“, „г“ и „д“ от ЗЧРБ
чрез справки в публични регистри и изискване на информация и документи съответно от
Министерството на културата и Патентното
ведомство, както и от съответните общински
администрации във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 6,
букви „в“ и „г“ от ЗЧРБ.“;
в) досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Българската агенция за инвестиции
изпраща изготвения документ до дирекция
„Миграция“ с копие до заявителя в срок до
14 работни дни от постъпването на искането по ал. 6, удължен със срок не повече от
5 работни дни за получаване на необходимите
документи, събирани по служебен път. Документът е със срок на валидност 6 месеца.
При правна и фактическа сложност срокът
за изготвяне на документа може да бъде продължен с 10 работни дни, като Българската
агенция за инвестиции има право да изисква
допълнителни документи от чужденците.“
§ 3. В Наредбата за условията и реда за
издаване на визи и определяне на визовия
режим, приета с Постановление № 198 на
Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 55 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2014 г.,
бр. 57 от 2015 г. и бр. 5 от 2019 г.), в чл. 17
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 т. 2 се отменя.
2. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите по ал. 4 данните относно
регистрацията на юридическо лице с нестопанска цел се проверяват служебно.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2417
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61
ОТ 28 МАРТ 2019 Г.

за определяне на пунктовете за управление
за военно време
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Определя пунктовете за управление
на централните и териториалните органи на
изпълнителната власт и институциите, създадени със закон или акт на Министерския
съвет, съгласно приложение № 1 (секретно).
Чл. 2. Приема „Указания за организиране
на използването на пунктовете за управление
на централните и териториалните органи на
изпълнителната власт и институциите, създадени със закон или акт на Министерския съвет“ съгласно приложение № 2 (поверително).
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 64 на
Министерския съвет от 2008 г. за определяне
на обекти от военновременната система за
управление на държавните органи (обн., ДВ,
бр. 37 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 24 и 90 от
2012 г. и бр. 92 от 2015 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 22, ал. 2, т. 22 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България и
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда
за функциониране на системата за военновременно управление, приета с Постановление
№ 159 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ,
бр. 64 от 2018 г.).
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2418

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62
ОТ 29 МАРТ 2019 Г.

за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие
„Управление и стопанисване на язовири“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за устройството и дейността на Държавно предприя
тие „Управление и стопанисване на язовири“.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от
2014 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 32 и 100 от 2015 г., бр. 36 и 98 от 2016 г.,
бр. 49, 65 и 106 от 2018 г. и бр. 18 от 2019 г.),
се правят следните допълнения:
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1. В чл. 5, ал. 1 се създава т. 30а:
„30а. упражнява функциите съгласно Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ във връзка с чл. 139а – 139д
от Закона за водите;“.
2. В чл. 27 се създава т. 25:
„25. подпомага министъра при упражняване
на функциите му по отношение на дейността на Държавно предприятие „Управление
и стопанисване на язовири“ във връзка с
чл. 139а – 139д от Закона за водите.“
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Държавно
предприятие „Управление и стопанисване
на язовири“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят устройството, функциите, дейността, структурата
и организацията на работа на Държавно
предприятие „Управление и стопанисване на
язовири“, наричано по-нататък ДПУСЯ или
„предприятието“.
Чл. 2. (1) Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ е юридическо
лице по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон,
образувано на основание чл. 139а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), със седалище в София и с
8 клона – териториални поделения в страната.
(2) Обхватът на териториалните поделения
в страната се определя от управителния съвет
на предприятието с вътрешни правила при
спазване разпоредбите на § 6 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
административно-териториалното устройство
на Република България.
(3) Предприятието не е търговско дружест
во и не формира и не разпределя печалба.
(4) Предприятието има фирмен знак, печат
и интернет страница.
Чл. 3. (1) Предприятието управлява предоставеното му от държавата имущество – публична и частна държавна собственост.
(2) За изпълнение на предмета на дейност
държавата предоставя на ДПУСЯ имущество – публична и частна държавна собственост, включително язовирите, чиято собственост общините са прехвърлили безвъзмездно
на държавата. Имуществото се определя с
решение на Министерския съвет.
(3) Срещу имуществото – публична държавна собственост, предоставено на предприя
тието, не може да се насочва принудително
изпълнение.
(4) Срещу предприятието не може да се
открива производство по несъстоятелност.
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Чл. 4. Основен предмет на дейност на
предприятието е комплексно управление на
язовири – публична и частна държавна собственост, съгласно чл. 139а, ал. 3 от ЗВ, като
може да осъществява и други дейности, които
осигуряват и допълват основния предмет на
дейност, включително отдаването им под наем.
Чл. 5. (1) Предприятието може да извършва
дейности и да сключва сделки само във връзка
с осъществяването на неговия предмет на дейност съгласно действащото законодателство.
(2) Предприятието не може да участва в
търговски или граждански дружества.
(3) Предприятието няма право да сключва
договори за кредити с търговски банки и други
финансови институции, освен ако за това има
изрично решение на Министерския съвет.
(4) Взаимоотношени ята по отношение
на язовирите между ДПУСЯ и търговското
дружество по § 4в от преходните и заключителните разпоредби на Закона за водите се
уреждат със споразумение.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл. 6. Управителният съвет е орган на
управление на предприятието.
Раздел I
Правомощия на министъра
Чл. 7. Министърът на икономиката:
1. назначава и освобождава членовете на
управителния съвет, изпълнителния директор и заместник изпълнителните директори,
сключва и прекратява договорите за управление с тях и определя възнагражденията им;
2. взема решения за разпореждане, брак у ва не и л и л и к ви да ц и я на д ъ л г о т ра й н и
материални активи и учредяване на вещни
права; за отдаване под наем на недвижими
имоти и движими вещи, когато балансовата
им стойност надхвърля 5 на сто от общата
балансова стойност на дълготрайните активи
към 31 декември на предходната година;
3. одобрява плана за дейността на ДПУСЯ
през текущата календарна година и годишния
отчет за дейността на предприятието през пред
ходната календарна година, които са публични;
4. одобрява средствата за административни
разходи едновременно с плана за дейността
на ДПУСЯ през текущата календарна година.
Раздел II
Управителен съвет
Чл. 8. Управителният съвет на ДПУСЯ се
състои от 7 членове, включително председател.
Чл. 9. Членове на управителния съвет са:
1. председател – министърът на икономиката или определен от него заместник-министър;
2. представител на Министерството на
околната среда и водите;
3. представител на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството;
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4. представител на Министерството на
земеделието, храните и горите;
5. представител на Министерството на
енергетиката;
6. представител на Националното сдружение на общините в Република България
(НСОРБ);
7. изпълнителният директор.
Чл. 10. (1) Членовете на управителния
съвет и изпълнителният директор на ДПУСЯ
се назначават от министъра на икономиката
по предложение на съответния министър,
съответно от управителния съвет на НСОРБ.
(2) Членовете на управителния съвет не
могат да извършват от свое или от чуждо име
конкурентна дейност и да бъдат в договорни
отношения с други предприятия, дружества
и сдружения със сходен предмет на дейност.
(3) Не може да бъде член на управителния
съвет лице, което е:
1. осъждано за престъпление от общ характер;
2. съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета
степен включително с друг член на управителния съвет.
(4) Договорът за управление с член на
управителния съвет се прекратява преди
изтичането на срока на действието му в
следните случаи:
1. когато лицето не отговаря на изискванията на закона;
2. когато лицето нарушава или не изпълнява условията, предвидени в закона или в
договора за управление;
3. когато лицето е подало писмена молба
за освобождаване;
4. по решение на министъра на икономиката – с едномесечно предизвестие;
5. при оттегляне на номинацията на представителя.
(5) В случаите по ал. 4 или при смърт на
член на управителния съвет министърът на
икономиката назначава нов и сключва с него
договор при спазване на процедурата по ал. 1.
(6) Членовете на управителния съвет са
длъжни да изпълняват задълженията си в
интерес на предприятието, както и да пазят
търговска и служебна тайна и да не разгласяват
информация, станала им известна при или
по повод изпълнение на техните задължения,
ако това би могло да повлияе негативно върху
дейността и развитието на предприятието.
Чл. 11. (1) Управителният съвет може да
взема решения, ако присъстват най-малко
половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече
от един отсъстващ. За представляването е
необходимо изрично пълномощно за всеки
конкретен случай.
(2) Решенията на управителния съвет се
вземат с обикновено мнозинство.
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(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са
заявили писмено съгласието си за решението.
Чл. 12. (1) Управителният съвет заседава
най-малко един път месечно.
(2) Заседанията на управителния съвет се
ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от упълномощен от него член на съвета.
Чл. 13. (1) Управителният съвет приема
правила за работата си, които уреждат задълженията на членовете, организацията и
провеждането на заседанията и изпълнението
на взетите решения.
(2) За заседанията на управителния съвет
се водят протоколи, които се подписват от
всички присъстващи членове.
(3) Решенията на управителния съвет на
ДПУСЯ за разходване на финансови средства
са публични и се публикуват на интернет страниците на Министерството на икономиката и
на ДПУСЯ в 14-дневен срок от приемането им.
Чл. 14. Управителният съвет:
1. разработва, прави предложения за изменения и допълнения и предлага на министъра
на икономиката правилник за устройството
и дейността на ДПУСЯ за внасяне в Министерския съвет;
2. одобрява структурата и числеността на
персонала по предложение на изпълнителния
директор, както и правила за определяне
размера на работната заплата на персонала
на предприятието;
3. приема план за дейността на предприятието за текущата календарна година и годишен отчет за дейността през предходната в
съответствие с изискванията на чл. 139б от ЗВ;
4. взема решения за размера, вида и разпределението на средствата за административни
разходи за съответната година и ги предлага
на министъра на икономиката за одобряване;
5. определя правомощията на изпълнителния директор за сключване на договори;
6. осъществява контрол върху приходите
и разходите на предприятието;
7. приема годишния финансов отчет на
предприятието;
8. разглежда докладите на вътрешния одит
и следи за изпълнението на препоръките;
9. утвърждава бюджетните параметри на
предприятието в съответствие с одобрените
параметри на държавния бюджет за съответната година;
10. приема проекти на бюджет и тригодишни бюджетни прогнози и ги изпраща в
Министерството на икономиката в сроковете
на бюджетната процедура;
11. определя обхвата на териториалните
поделения на предприятието в страната;
12. изпълнява други функции, свързани с
комплексното управление на предоставените
на предприятието язовири.
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Раздел III
Изпълнителен директор
Чл. 15. Държавно предприятие „Управление
и стопанисване на язовири“ се представлява
от изпълнителен директор, който:
1. представлява предприятието пред държавните органи, съдилищата и пред трети
лица в страната и в чужбина;
2. организира, ръководи и контролира
пряко цялостната дейност на предприятието;
3. провежда политиката на предприятието, свързана с комплексното управление на
язовирите;
4. осигурява и управлява финансовите,
материалните и човешките ресурси при стопанисването и комплексното управление на
предоставените на предприятието язовири;
5. осигурява законосъобразното изпълнение
на решенията на управителния съвет;
6. утвърждава щатно разписание, сключва, изменя и прекратява трудовите договори,
определя основните и допълнителните възнаграждения, налага дисциплинарни наказания
и упражнява други права на работодател
съгласно Кодекса на труда;
7. утвърждава със заповед вътрешни актове
на предприятието;
8. сключва договори с трети лица с оглед
на осъществяване дейността на предприятието
съгласно Закона за обществените поръчки;
9. отчита дейността си пред управителния
съвет и пред министъра на икономиката;
10. предлага на управителния съвет план
за дейността на предприятието за текущата
и отчет за предходната календарна година и
предложение за вида, размера и разпределението на средствата за административни разходи
съобразно изискванията на чл. 139б от ЗВ;
11. уведомява министъра на икономиката
за всички въпроси от съществено значение
за дейността на предприятието;
12. командирова със своя заповед в страната и в чужбина членовете на управителния
съвет, заместник изпълнителните директори,
работниците и служителите, както и при
необходимост външни експерти;
13. утвърждава вътрешни правила и инструкции;
14. определя правила за документооборота на
предприятието и контролира изпълнението му;
15. изпълнява и други функции, свързани
с управлението на предприятието.
Чл. 16. (1) Изпълнителният директор се
подпомага от двама заместник изпълнителни
директори.
(2) При отсъствие на изпълнителния директор неговите функции се изпълняват от
заместник изпълнителен директор, определен
със заповед на изпълнителния директор.
(3) Заместник изпълнителните директори
организират дейността на предприятието за
точното спазване на нормативните актове и на
разпорежданията на изпълнителния директор,
като му оказват необходимото съдействие при:
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1. организиране на разпределението на
задачите за изпълнение между административните структурни звена в предприятието;
2. създаване на условия за нормална и
ефективна работа в предприятието;
3. осигуряване на организационната връзка
между структурните звена в предприятието;
4. осъществяване на общия контрол за изпълнението на възложените от изпълнителния
директор задачи;
5. осъществяване на вътрешната организация на работа на предприятието;
6. осъществяване на координация и контрол
в процеса на подготовката и изпълнението на
бюджета, като отговарят за законосъобразното
и целесъобразното разходване на средствата;
7. координиране и контролиране на дейности
те в областта на внедряването и използването
на информационните и комуникационните
технологии и системи в предприятието;
8. изготвянето на ежегоден доклад за дейността на предприятието;
9. организиране на обучения във връзка с
повишаване на професионалната квалификация на служителите.
(4) Заместник изпълнителните директори
осъществяват изрично делегираните им от
изпълнителния директор с писмена заповед
правомощия, както и други дейности, възложени им от изпълнителния директор.
Чл. 17. (1) Изпълнителният директор уведомява писмено председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор:
1. за определения оператор на язовирната
стена и съоръженията към нея – преди въвеждането в експлоатация на новоизградени
язовирни стени и съоръжения към тях;
2. за всеки избор или промяна на оператора на язовирната стена и съоръженията към
нея – в 7-дневен срок от промяната;
3. за резултатите от извършените периодични проверки по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата
и безопасната експлоатация на язовирните
стени и на съоръженията към тях, както и
на контрол за техническото им състояние.
(2) Информацията по ал. 1, т. 3 се изпраща
и на съответния областен управител за нуждите на комисията по чл. 138а, ал. 3 от ЗВ.
Г л а в а

т р е т а

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИНИ НА РАЗХОДВАНЕ
Чл. 18. (1) Дейността на ДПУСЯ за изпълнение на задачите, свързани с основния
предмет на дейност, се финансира от:
1. приходи от дейността, в т.ч. приходи от
отдаване на язовири под наем;
2. трансфер от държавния бюджет;
3. други постъпления и плащания, определени с нормативен акт.
(2) Средствата и операциите на ДПУСЯ
се включват в консолидираната фискална
програма като средства и операции на други
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икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4
от Закона за публичните финанси и не са част
от държавния бюджет.
Чл. 19. Средствата на предприятието се
разходват за:
1. осъществяване предмета на дейност на
предприятието;
2. издръжката му.
Чл. 20. (1) Разходването на средствата се
извършва на база на предложен от управителния съвет и утвърден от министъра на икономиката план за дейността на предприятието
за текущата календарна година.
(2) Планът се изготвя в сроковете и по
реда на чл. 139б от ЗВ и съдържа най-малко
следните елементи:
1. подробно разписани цели и очаквани
резултати за съответната година;
2. подробно разписани и остойностени
дейности, които ще бъдат извършвани през
годината за постигане на резултатите, придружени от инвестиционен план за съответната
година;
3. план за управление на средствата за
съответната година, разработен въз основа на
предвидените дейности, инвестиционния план,
очакваните приходи и разходи от дейността
на предприятието; планът включва месечно
разпределение на приходите, разходите и
трансфера от държавния бюджет.
(3) Елементите на плана за дейността на
предприятието се предлагат от управителния съвет и се утвърждават от министъра на
икономиката.
Чл. 21. При превишение на приходите
над разходите и наличие на неизразходвани
средства в края на годината те могат да се
ползват през следващата година при запазване
целта на разходването им по предложение на
управителния съвет, утвърдено от министъра
на икономиката.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СТРУКТУРА
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел I
Предмет на дейност
Чл. 22. (1) Основен предмет на дейност
на ДПУСЯ е комплексното управление на
язовири – публична и частна държавна собственост, в т.ч. дейностите по чл. 141, ал. 1 от
ЗВ, както и всички задължения за собственици
на язовири, регламентирани в ЗВ.
(2) Държавно предприятие „Управление и
стопанисване на язовири“ осъществява и други дейности, които осигуряват или допълват
основния предмет на дейност.
(3) Извън обхвата на дейността на ДПУСЯ
са язовирите, които се стопанисват и управ
ляват от „Национална електрическа компания“ – ЕАД, „Напоителни системи“ – ЕАД,
„Земинвест“ – ЕАД, ВиК операторите с държавно или с държавно и общинско участие
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в капитала и тези, отдадени на концесия, за
които в концесионния договор е предвидено
извършването на основен ремонт и реконструкция от страна на концесионера.
Чл. 23. (1) При осъществяването на своята
дейност ДПУСЯ има правата и задълженията
на собственик на язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите по чл. 138б и
предоставяните по чл. 139а, ал. 5 от ЗВ.
(2) При спор или неяснота относно собствеността на язовир ДПУСЯ осъществява организацията и техническата му експлоатация до
влизането в сила на съдебното решение или до
установяването на собственика при спазване
на изискванията на чл. 138в, ал. 1 от ЗВ.
Чл. 24. Държавно предприятие „Управление
и стопанисване на язовири“ изготвя аварийни
планове по реда на чл. 35 от Закона за защита
при бедствия или възлага тяхното изготвяне
на оператори, като осигурява изпълнението
на предвидените в тях мерки.
Раздел II
Структура, функции и организация на предприятието
Чл. 25. (1) Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ се състои от:
1. главно управление;
2. 8 клона – териториални поделения.
(2) Структурата на главното управление на
предприятието включва обща администрация,
организирана в една дирекция, специализирана
администрация, организирана в две дирекции,
звено „Вътрешен одит“ и финансов контрольор:
1. дирекция „Техническа експлоатация,
стопанисване и поддръжка“;
2. дирекция „Водностопанска дейност“;
3. дирекция „Финансово управление и обща
администрация“;
4. звено „Вътрешен одит“;
5. финансов контрольор.
(3) Числеността на предприятието се одо
бр ява от управителния съвет.
Чл. 26. Дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“:
1. осигурява:
а) системен непрекъснат технически мониторинг на всички хидротехнически съоръжения чрез използване на измервателна и
контролна апаратура за мониторинг на тяхното
състояние, отговаряща на изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване
на техническата и безопасната експлоатация
на язовирните стени и на съоръженията към
тях, както и на контрол за техническото им
състояние, приета с Постановление № 262
на Министерския съвет от 2016 г., както и
визуални огледи;
б) поддръжката и ремонтно-възстановителните дейности на язовири, хидротехнически
и защитни съоръжения;
в) поддръжката и проводимостта на речното легло, диги, корекции на реки и дерета,
почистване на откоси, дървесна и храстова растителност и други хидротехнически и защитни
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съоръжения в съответствие с параметрите на
преливните съоръжения на разстояние до 500 м
от язовирните стени;
г) под държането на водностопанск ите
системи и хидротехническите съоръжения,
включително на язовирните стени и/или съоръженията към тях в техническа изправност,
включително оценка и анализ на техническото
им състояние;
д) два пъти годишно – технически прегледи
на язовирите;
е) използването на информационна система, предоставена от Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, съгласно
Наредба № РД-04-02 от 2016 г. за условията и
реда за използването на информационна система за техническото състояние на язовирните
стени и съоръженията към тях, предоставена
от Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор, издадена от министъра на
икономиката (ДВ, бр. 96 от 2016 г.);
ж) спазване на изискванията за техническа
и безопасна експлоатация на язовирните стени
и на съоръженията към тях, определени в Наредбата за условията и реда за осъществяване
на техническата и безопасната експлоатация
на язовирните стени и на съоръженията към
тях, както и на контрол за техническото им
състояние;
з) регулиране на водните нива в язовирите
с цел намаляване на риска от наводнения;
и) физическата сигурност на обектите по
Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техничес
ките изисквания за физическа сигурност на
строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ,
бр. 1 от 2017 г.);
2. изготвя:
а) програми за технически контрол чрез
изградените за тази цел контролно-измерителни системи;
б) анализи за състоянието на потенциално опасни язовирни стени, стопанисвани от
предприятието;
в) аварийните планове по чл. 24;
г) годишни ремонтни и инвестиционни
програми;
д) техническа документация, в т.ч. инструкция за експлоатация;
3. разработва вътрешни документи, регламентиращи дейностите, свързани с техническата експлоатация, сигурността и надеждността
на язовирните стени и на другите хидротехнически съоръжения.
Чл. 27. Дирекция „Водностопанска дейност“:
1. осъществява непрекъснати наблюдения
на техническото и експлоатационното състояние на язовирите и сваляне и първична
обработка на данните от контролно-измервателните системи (КИС);
2. изготвя и поддържа записи и обработка
на бази данни, свързани с управлението на
язовирите;
3. осъществява наблюдение във връзка с
преминаване на високи вълни през язовирните стени, като:
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а) осиг у рява денонощни дежу рства на
експлоатационния персонал;
б) изготвя водни баланси в зависимост от
темпа на покачване на вълната, като информация се подава към всички заинтересовани
страни по контрола и управление на водите;
в) предприема при необходимост манипулации с облекчителните съоръжения на
язовирните стени за намаляване на негативния ефект;
4. осъществява дейности по опазване на
околната среда;
5. при изпускане на води от язовирите по
време на преминаване на високи вълни, при
аварийни условия или при извършване на
ремонтни работи уведомява предварително
съответните общински администрации, басейнови дирекции и органите на Министерството
на вътрешните работи, а за трансграничните
реки – и Министерството на външните работи.
Чл. 28. Дирекция „Финансово управление
и обща администрация“:
1. осигурява в правно отношение дейността
на изпълнителния директор;
2. организира процесуалното представителство и правната защита на предприятието
пред всички съдебни инстанции, арбитражни и
административни органи, изразява становища;
3. осъщест вява методи ческа помощ и
координаци я по от ношение на п равното
обслужване на дейностите на дирекциите и
клоновете – териториални поделения;
4. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу предприятието дела;
анализира съдебната практика по прилагането на актовете на изпълнителния директор
на предприятието и прави предложения за
усъвършенстването на дейността;
5. предприема необходимите правни действия за събиране вземанията на предприятието;
6. разработва вътрешни правила и други
актове, осигуряващи дейността на изпълнителни я директор, главното у правление
и клоновете – териториални поделения на
предприятието;
7. дава становища по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове
и участва със свои представители в работни
групи за изработване проекти на нормативни
актове, свързани с язовирите;
8. дава становища относно проектите на
актове на управителния съвет;
9. участва в изготвянето на проектите на
годишните програми за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането,
развитието и управлението на язовирите;
10. осигурява в правно отношение дейността
по провеждане на обществените поръчки в
предприятието;
11. приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда
и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна
куриерска дейност;
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12. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп
до обществена информация при спазване на
Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация
въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция, отдел или
клон – териториално поделение, за наличието
на информацията и нейния характер;
13. систематизира и съхранява документите
в съответствие с изискванията на Закона за
Националния архивен фонд;
14. обслужва финансово-счетоводно предприятието и изпълнява функции по организация, ръководство и контрол на финансово-счетоводната дейност на предприятието;
разработва методология и унифицира счетоводната отчетност в главното управление
и к лоновете – териториални поделения, в
съответствие с приложимото законодателство;
15. изготвя и предоставя на управителния
съвет периодични отчети и годишен финансов
отчет в съответствие с приложимото законодателство;
16. подготвя предложения по проектобюджета и бюджета на предприятието и тригодишните бюджетни прогнози, включително
за капиталови разходи;
17. организира материално-техническото
снабдяване;
18. осъществява ефективен предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов
контрол чрез система от вътрешни правила
за управление и контрол на разходите и
паричните средства на предприятието по
спазването на финансовата, бюджетната и
платежната дисциплина, правилното оформяне на първични и вторични счетоводни
документи и своевременното им отразяване по
счетоводните регистри, редовното извършване
на планови и извънпланови инвентаризации
и по отношение на поемането на задължения
и извършването на разходи и прилагането на
системата на двойния подпис;
19. осъществява връзка и урежда взаимоотношенията на предприятието с Националната
агенция за приходите, Националния статистически институт и други държавни органи, като
осигурява разчитането с дължимите данъци,
социалноосигурителни вноски, такси и други
държавни вземания;
20. разработва икономически анализи и
справки за дейността на предприятието и
прави предложения за повишаване на неговата
ефективност;
21. участва при извършване на годишна
инвентаризация на активите на предприятието;
22. осигурява, проверява и комплектува
необходимите документи за разплащане на
разходите за годишния инвестиционен план
на предприятието;
23. отговаря за правилната техническа
експлоатация и поддръжка на транспортните
средства на предприятието;
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24. организира и осигурява почистването
и отговаря за санитарно-хигиенните условия
в административните сгради;
25. участва в планирането на обществените
поръчки и изготвянето на график за провеждането им през съответната година;
26. съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в предприятието;
27. съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществени
поръчки;
28. организира и осъществява деловодната
обработка посредством автоматизирана информационна система, включително система
за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на предприятието;
извършва справки и изготвя заверени копия на
документи, съхранявани в деловодния архив;
следи за изпълнението на резолюциите и изготвя справки за неизпълнените в срок задачи;
29. провежда и координира дейностите в
предприятието, произтичащи от прилагането
на Закона за електронното управление и актовете по прилагането му, като изучава информационните потребности и формира политики
за внедряване на информационни системи,
насочени към административните дейности;
проучва и внедрява водещи информационни и
комуникационни технологии с цел повишаване
сигурността на информацията и защита от
непозволен достъп; организира и осигурява
техническото поддържане на информационната и комуникационната инфраструктура
на предприятието; осигурява поддържането и
функционирането на системата за електронен
документооборот и електронни сертификати;
съгласува и осъществява информационен обмен
с национални и ведомствени информационни
системи; извършва консултации и обучение на
служителите по ползването на информационните системи и приложния софтуер;
30. внедрява високоефективни решения и
технологии за прилагането и поддържането
на единни стандарти и протоколи на информационните и телекомуникационните системи
и електронното управление в предприятието;
31. осъществява системната интеграция на
комплексните комуникационни и информационни системи със системите на администрацията на изпълнителната власт;
32. осъществява системен анализ, постоянен
мониторинг и защита на информационните
и телекомуникационните системи на предприятието;
33. осъществява а дминист ративното и
техническото поддържане и функциониране на компютърната и комуникационната
техника, както и на IT инфраструктурата на
предприятието;
34. разработва и реализира подходящи политики за управление на човешките ресурси
в предприятието;
35. изготвя и актуализира длъжностно и
поименно разписание на предприятието;
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36. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики
за съответните длъжности в предприятието;
37. планира, организира и осъществява
подбора на служителите и работниците в
предприятието;
38. разработва и провежда стажантски
програми във връзка с потребностите на
предприятието;
39. изготвя и съхранява актове и документи,
свързани с възникването, изменението, прекратяването и регистрирането на трудовите
правоотношения със служителите и работниците в предприятието;
40. поддържа информационна система за
човешките ресурси в предприятието, съставя, води и съхранява трудовите досиета на
служителите и работниците в предприятието;
41. организира и администрира процеса
по разрешаване и ползване на отпуските на
служителите и работниците в предприятието,
приема, обработва и регистрира болничните
листове; издава и заверява трудови книжки,
изготвя документи за пенсиониране на служителите и работниците, изготвя специфични
справки в областта на човешките ресурси;
42. организира обучението и развитието
на човешките ресурси, предлага и реализира
програми за обучение и професионална квалификация;
43. изготвя становища по направени предложени я за промени в организационната
структура на предприятието;
44. подготвя заповеди за награждаване и
участва в процедурите за налагане на дисциплинарни наказания;
45. въвежда и прилага системи за атестиране, стимулиране и развитие на служителите
и работниците в предприятието;
46. участва в разработването на правилник
за вътрешния трудов ред и на вътрешните
правила за работната заплата в предприятието;
47. дава мнение на ръководителите, служителите и работниците в предприятието по
въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси;
48. организира и координира дейностите
по осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд в предприятието;
49. провежда първоначален, периодичен
и извънреден инструктаж на служителите и
работниците в предприятието;
50. организира извършването на оценка
на риска за здравето и безопасността, обхващаща работни процеси, помещени я и
работни места;
51. подпомага изпълнителния директор при
обсъждане с комитета по условия на труд на
въпросите, свързани с риска на работното
място – предложения, предприети мерки и
постигнати резултати;
52. организира и участва в разработването
на инструкции за безопасна работа с машини,
съоръжения и оборудване в предприятието;
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53. осъществява контрол за спазването на
нормите и изискванията за изпълнение на
задълженията на служителите и работниците
в предприятието относно спазването на правилата за безопасни и здравословни условия
на труд;
54. организира и контролира дейностите
на службата по трудова медицина;
55. организира поддръжката на общодостъпните пожарогасителни средства в изправност;
56. участва в комисия за определяне на
работни места за трудоустроени, разследва
причините за станали трудови злополуки,
води книга за регистрирането им и съхранява
ревизионна книга за вписване на констатации
и предписания на контролните органи;
57. информира изпълнителния директор на
предприятието за констатирани нарушения на
правилата за здравословни и безопасни условия
на труд и предлага мерки за отстраняването им;
58. организира и внедрява система за оценка
на трудовото изпълнение на служителите в
предприятието;
59. осъществява дейности по планиране,
организиране и осъществяване на контакти с
представителите на средствата за масово осведомяване и реализиране на информационни
кампании и продукти, свързани с имиджа на
предприятието;
60. организира, ръководи и контролира
подготовката и провеждането на протоколните
мероприятия в предприятието, включително
с международно участие.
Чл. 29. (1) Звено „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на изпълнителния директор
на предприятието и осъществява вътрешен
одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звено „Вътрешен одит“ осъществява
дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в предприятието в съответствие с чл. 13 от Закона
за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звено „Вътрешен одит“ докладва изпълнението на дейността по вътрешен одит
директно на изпълнителни я директор на
предприятието.
(4) Звено „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута
на звеното за вътрешен одит и с утвърдената
от министъра на финансите методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
3-годишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от изпълнителния директор на предприятието;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за увереност, който съдържа
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обхват, цели, времетраене и разпределение
на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
4. дава на изпълнителния директор на
предприятието независима и обективна оценка
за състоянието на одитираните системи за
финансово управление и контрол;
5. оценява всяка нова система за финансово
управление и контрол, както и всяка промяна
на структури и функции в предприятието;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира изпълнителния директор на
предприятието по негово искане, като дава
съвети, мнение и други с цел да се подобрят
процесите на управление на риска и контролът,
без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с изпълнителния
директор на предприятието и с ръководителите
на структурите, чиято дейност е одитирана,
резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол и извършва проверки за проследяване
изпълнението на препоръките.
Чл. 30. (1) Финансови ят контрольор е
пряко подчинен на изпълнителния директор
и осъществява предварителен контрол за законосъобразност в съответствие със Закона
за финансово управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва
проверка на необходимите документи и приложенията към тях преди вземане на решение,
свързано с финансовата дейност на предприятието, с цел изразяване на мнение дали
предлаганото решение съответства на всички
приложими изисквания на законодателството.
(3) Финансовият контрольор извършва
предварителен контрол, като:
1. осъществява проверки преди вземането
на решения за поемане на задължения и за
извършване на разход;
2. проверява за правилното начисляване и
калкулация на количествата и сумите;
3. изразява мнение за законосъобразност
на решенията/действията за поемане на задължения или за извършване на разходи в
предприятието и предоставя на изпълнителния
директор разумна увереност за съответствието
им с приложимото законодателство;
4. изисква и има право да получава всички
данни и документи, включително в електронна
форма, за целите на предварителния контрол
за законосъобразност.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този правилник се
приема на основание чл. 139а, ал. 10 от Закона за водите.
2451

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
ОТ 29 МАРТ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално
подпомагане, приет с Постановление № 25
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 14 от 2005 г., бр. 48, 59, 74 и 88 от 2006 г.,
бр. 34 и 95 от 2007 г., бр. 32 и 71 от 2008 г.,
бр. 2, 17 и 74 от 2010 г., бр. 88 от 2011 г., бр. 22
и 58 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 86 и 88
от 2014 г., бр. 21 от 2015 г., бр. 56 от 2016 г.,
бр. 68 от 2018 г. и бр. 16 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „семейни помощи за
деца“ се поставя запетая и се добавя „закрила
на детето и осигуряване на правата на хората
с увреждания“;
б) в т. 6 след думите „отчети и анализи
за“ се добавя „всички индивидуални оценки
на потребностите на хората с увреждания и
резултатите от тях, както и за“;
в) точка 7 се изменя така:
„7. участва при изготвянето на проекти на
нормативни актове в областта на социалните помощи, социалните услуги и правата на
хората с увреждания;“.
2. В ал. 4 думата „Агенцията“ се заменя
с „Изпълнителният директор на агенцията“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. приходи от глоби за нарушения по
Закона за социално подпомагане, Закона за
семейни помощи за деца, Закона за закрила
на детето и Закона за хората с увреждания;“.
§ 3. В чл. 5, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. издава наказателни постановления по
Закона за социално подпомагане, Закона за
семейни помощи за деца, Закона за закрила
на детето и Закона за хората с увреждания;“.
§ 4. В чл. 6, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 2 буква „г“ се изменя така:
„г) дейностите, свързани с упражняване
правата на хората с увреждания;“.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. прави мотивирани предложения до
изпълнителния директор на агенцията за
издаването на наказателни постановления за
допуснато виновно нарушаване на законодател-
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ството по социално или семейно подпомагане,
закрила на детето и осигуряване правата на
хората с увреждания;“.
§ 5. В глава четвърта наименованието на
раздел I се изменя така:
„Структура и функции“.
§ 6. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Структурата на агенцията включва
обща администрация, която е организирана
в четири дирекции, и специализирана администрация, която е организирана в Главна
дирекция, две дирекции, регионални дирекции
за социално подпомагане и дирекции „Социално подпомагане“.“
§ 7. В глава четвърта, раздел І се създава
чл. 7а:
„Ч л. 7а. А д м и н ис т рат и вн и т е звена на
агенци я та съобразно фу нк циона лната си
компетентност:
1. предоставят административни услуги
на външни и вътрешни клиенти в съответствие с изискванията за административното
обслужване;
2. участват в процеса на управление на
системите за финансово управление и контрол
(СФУК) в агенцията, инициират и осъществяват мерки за подобряване на системата за
превантивни и коригиращи действия и за
управление на рисковете;
3. участват в подготовката на отговори
при отправени запитвания от народни представители и/или парламентарните комисии
в Народното събрание;
4. участват в разработването на проекти на
нормативни актове и заповеди, свързани с дейността на агенцията, съгласуват или изготвят
становища по проекти на нормативни актове,
изпратени за съгласуване от министерства и
други администрации;
5. участват в разработването на програмния формат на бюджета, на тригодишната
бюджетна прогноза на агенцията и на отчети
на бюджета в програмен формат;
6. осигуряват поддържането и актуализирането на информационните системи и интернет
страницата на агенцията;
7. участват в медийното отразяване на
дейностите, осъществявани от агенцията;
8. изпълняват и други функции, възложени
от изпълнителния директор на агенцията.“
§ 8. В чл. 8, ал. 2, т. 6 след думите „опазването на“ се добавя „личните данни и“.
§ 9. Член 8в се изменя така:
„Чл. 8в. (1) Длъжностните лица по защита
на личните данни са на пряко подчинение
на изпълнителния директор и осъществяват
дейности по законосъобразното прилагане на
нормативните актове в областта на защитата на данните и в съответствие с Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета на Европа.
(2) Длъжностните лица по защита на личните данни:
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1. следят и съдействат обработването на
лични данни да се осъществява единствено и
само за постигане на конкретни и легитимни
цели, поради които подлежат на обработване;
2. участват своевременно и по подходящ
начин във всички въпроси, свързани със защита на личните данни, с цел идентифициране
на въпроса и неговото разрешаване;
3. съблюдават спазването на политиките
на АСП за поверителност при обработването
на лични данни от служителите;
4. при съмнение за неспазване на правилата и процедурите по законосъобразно
обработване на лични данни докладват на
изпълнителния директор;
5. извършват вътрешен анализ на дейности
те по обработване на лични данни и в съответствие с член 35, параграф 2 от Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/
ЕО (Общ регламент относно защитата на
личните данни, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“, изготвят становище за
необходимостта от оценка на въздействието
върху защитата на данните (ОВЗД);
6. идентифицират рисковете, които са
свързани с операциите по обработването на
данните, като се съобразяват с естеството,
обхвата, контекста и целите на обработването;
7. информират и консултират изпълнителния директор и служителите за изискванията
и условията за законосъобразно обработване
на лични данни, както и задълженията за
поверителност на данните, произтичащи от
Регламент (ЕС) 2016/679 и от Директива (ЕС)
2016/680 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни
от компетентните органи за целите на предот
вратяването, разследването, разкриването или
наказателното преследване на престъпления
или изпълнението на наказателни санкции
и относно свободното движение на такива
данни за отмяна на Рамково споразумение
2008/977/ПВР на Съвета, наричана по-нататък
„Директива (ЕС) 2016/680“;
8. контролират и наблюдават спазването
на правилата за защита на личните данни и
на политиките на агенцията, свързани със
защитата на физическите лица във връзка с
обработването на личните данни;
9. предоставят своевременна информация за
рисковете пред защитата на данните и дават
становища за усъвършенстване на организационните и технически мерки за защита на
личните данни;
10. участват в процеса на изготвяне на
доку ментаци я, свързана със защитата на
данн ите, процедури, свързани с установяване
и докладване на инциденти/нарушения на
поверителността на личните данни, и др.;
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11. организират и съблюдават актуалното
поддържане на Регистър на нарушенията на
защитата на данните, своевременното идентифициране на инциденти с лични данни и регистрирането им в Регистъра на нарушенията;
12. организират и контролират актуално
поддържане на Регистъра на дейностите по
обработване на личните данни;
13. съблюдават за наличие на необходимото ниво на сигурност на личните данни чрез
подходящи организационни мерки;
14. осъществяват сътрудничество и взаимодействие с Комисията за защита на личните
данни по въпроси, които са свързани с обработването на лични данни, и при необходимост
осъществяват консултации с националния
надзорен орган;
15. дават становища в случаи на трансфер на лични данни на трети страни или
меж ду народни организации – за неговата
законосъобразност;
16. организират обучение на служителите
в агенцията и насърчават културата, свързана
със защита на личните данни и прилагането
на съществените елементи на Регламент (ЕС)
2016/679, на Директива (ЕС) 2016/680, както
и на националното законодателство;
17. съдействат на субектите на лични данни
да упражнят правата си по защита на личните данни, а в случай че не се предприемат
действия по искане на субект на данни, следят
за уведомяването му за причините за това в
срок до един месец;
18. изготвят доклади за дейността си, които
представят на изпълнителния директор;
19. изпълняват ангажиментите и задачите
на длъжностни лица по защита на личните
данни, произтичащи от нормативни актове
или разпореждания на изпълнителния директор, свързани със защитата на лични данни.“
§ 10. В чл. 9 след думите „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ се поставя запетая и се добавя „дирекция
„Информационни системи“.
§ 11. В чл. 10б се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 3 – 5 се изменят така:
„3. създава и поддържа база данни по
социалните показатели – социално подпомагане, социални услуги, дейности по закрила
на детето, семейни помощи за деца, месечна
финансова подкрепа и целеви помощи за хора
с увреждания;
4. изготвя регулярни мониторингови доклади за дейностите в областта на социалното
подпомагане, социалните услуги, дейностите по
закрила на детето, семейните помощи за деца,
както и подкрепата на хората с увреждания;
5. извършва анализ и оценка на състоянието
и динамиката на социалното подпомагане,
предоставянето на социални услуги, мерките
по закрила на детето, семейните помощи за
деца, както и данни за индивидуалните оценки
на потребностите на хората с увреждания и
резултатите от тях.“

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

2. Точка 7 се изменя така:
„7. анализира статистическите данни за
социалното подпомагане, семейните помощи
за деца, социалните услуги, дейностите по
закрила на децата и подкрепата за хората с
увреждания в страната и прогнозира отражението им върху функционирането на системата;“.
3. В т. 8 думата „децата“ се заменя с „детето“ и се добавя „и подкрепата на хората с
увреждания“.
§ 12. Създава се нов чл. 10в:
„Чл. 10в. Дирекция „Информационни системи“:
1. провежда и координира дейностите в
агенцията и нейните териториални поделения,
произтичащи от прилагането на Закона за
електронното управление и съпътстващите
нормативни актове, свързани с електронното
управление;
2. анализира и осъществява мониторинг
на потенциалните заплахи и уязвимости на
информационната и комуникационната инфраструктура в агенцията и нейните териториални поделения;
3. координира процеса по разработването на вътрешна политика за сигурност на
информационните системи и осъществява
необходимия контрол;
4. координира процеса по разработването
на стратегията, приоритетите, плановете и
програмите за развитие в областта на информационните технологии в агенцията;
5. определя насоките за развитие, организира и контролира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии
в агенцията;
6. осигурява взаимодействието на информационните системи на агенцията и на други
администрации, които функционират в други
държавни и общински органи и институции;
7. oсигурява нормалното функциониране,
администриране и развитие на интегриранатa
информационна система на агенцията, подпомага и координира процесите по тези дейности
в териториалните поделения на агенцията;
8. проучва информационните потребности
на агенцията, извършва анализи и прави
предложения за придобиването, ползването
и модернизирането на хардуерни, софтуерни
продукти и услуги в областта на информационните технологии в агенцията;
9. осигурява администрирането, поддръжката и развитието на техническата и комуникационната инфраструктура на агенцията
и териториалните є поделения;
10. осъществява методическо ръководство
и подпомага териториалните поделения при
процесите на електронен обмен на данни
(обмен, структура и формат на съобщенията
и набори от данни) в обхвата на информационните системи на агенцията;
11. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове
съобразно компетенциите на дирекцията;
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12. организира и отговаря за дейностите,
които са свързани с въвеждането, поддръжката
и извеждането от експлоатация на информационно-комуникационните ресурси в агенцията;
13. оказва техническа помощ на служителите на агенцията и териториалните поделения при експлоатацията на системния и
приложния софтуер;
14. отговаря за издаване, подновяване и
актуализиране на електронните подписи за
обмен на електронни документи и електронно
банкиране;
15. организира и координира техническата
поддръжка, администрирането и актуализирането на официалния и неофициалния раздел
на интернет страницата на агенцията;
16. поддържа и координира администрирането и/или актуализирането на данните и
информацията, свързани с осъществяваните от
агенцията и нейните териториални поделения
дейности и предоставяните административни
услуги в средата за междурегистров обмен,
системата за предоставяне на публична информация и системата за изпращане и/или
получаване и съхраняване на електронни
документи за/от публични органи, физически
и юридически лица;
17. организира създаването и поддръжката
на технологичната инфраструктура, свързана
с предоставянето на електронни административни услуги от агенцията и нейните териториални поделения;
18. контролира изпълнението на договорите,
които са сключвани с външни изпълнители
във връзка с поддръжката на информацион
но-ком у никационната инфраст ру кт у ра на
агенцията;
19. прилага, развива и координира система
за мрежовата информационна сигурност в
агенцията.“
§ 13. В чл. 11 т. 4 се отменя.
§ 14. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2:
а) в буква „в“ думите „социалната рехабилитация и интеграция“ се заменят с „упражняване правата“;
б) буква „д“ се изменя така:
„д) създаването на условия за трудова ангажираност на подпомаганите със социални
помощи безработни лица;“.
2. В т. 3 след думите „социално подпомагане“ се поставя запетая и се добавя „социалните
услуги и правата на хората с увреждания“.
3. В т. 4 след думите „социалното подпомагане“ се поставя запетая и се добавя
„социалните услуги и правата на хората с
увреждания“.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. извършва анализ на постъпили предложения, жалби и сигнали в областта на социалното подпомагане и правата на хората с
увреждания с цел изготвяне на методически
указания при необходимост;“.
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5. В т. 9 думата „молби“ се заменя със
„запитвания“.
§ 15. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „рехабилитацията и социалната интеграция“ се заменят с „правата“.
2. В т. 3 буква „б“ се изменя така:
„б) изготвяне на индивидуалната оценка
на потребностите и упражняване правата на
хората с увреждания;“.
3. Точки 6 и 7 се изменят така:
„6. извършват проверки и подготвят отговори по постъпили предложения, жалби и
сигнали;
7. извършват анализ на постъпили предложения, жалби и сигнали;“.
4. Точка 15 се отменя.
§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „рехабилитацията и социалната интеграция“ се заменят с „правата“.
2. В т. 2 думата „издирват“ се заменя с
„идентифицират“.
3. Създава се нова т. 6:
„6. изготвят индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания;“.
4. Досегашната т. 6 става т. 7 и се изменя
така:
„7. извършват дейности, свързани с упражняване правата на хората с увреждания;“.
5. Досегашните т. 7 – 15 стават съответно
т. 8 – 16.
6. Досегашната т. 16 става т. 17 и се изменя така:
„17. правят предложения до регионалните
дирекции за социално подпомагане за откриване, промяна на вида, местоположението
и/или промяна на капацитета и закриване на
социални услуги – делегирана от държавата
дейност;“.
7. Досегашните т. 17 – 21 стават съответно
т. 18 – 22.
8. Досегашната т. 22 става т. 23 и се изменя така:
„23. извършват проверки и изготвят отговори по постъпили предложения, жалби и
сигнали по социалното подпомагане, закрилата
на детето и правата на хората с увреждания;“.
9. Досегашната т. 23 става т. 24 и се изменя така:
„24. извършват анализ на постъпили предложения, жалби и сигнали;“.
10. Досегашните т. 24 – 28 стават съответно
т. 25 – 29.
§ 17. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 7 думата „молби“ се заменя със „запитвания“, а след думата „детето“ се добавя
„с цел изготвяне на методически указания
при необходимост“.
2. В т. 8 думата „молби“ и запетаята пред
нея се заличават.
§ 18. Член 16в се отменя.
§ 19. В чл. 21 думата „молби“ се заменя
със „заявленията“.
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§ 20. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Изходящите от агенцията документи се съставят в толкова екземпляра,
колкото са адресатите (без писмата, които
се изпращат по електронен път), и по един
екземпляр за архива на агенцията и един за
изготвящото звено при необходимост. Реквизитите „Изготвил(и)“ и „Съгласувал(и)“ при
вътрешни съгласувания в организацията да
се поставят само върху екземпляра, предназначен за архив.“
§ 21. Член 23 се отменя.
§ 22. В приложението към чл. 7, ал. 3 се
правят следните изменения и допълнения:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„80“ се заменя с „99“.
2. След ред „дирекция „Анализ и административно обслужване“ 25“ се създава ред
„дирекция „Информационни системи“ 19“.
3. На ред „Специализирана администрация“
числото „4568“ се заменя с „4549“.
4. Ред „дирекция „Информационни системи“ 195“ се заличава.
5. На ред „Главна дирекция „Социално
подпомагане“ с 28 региона лни дирек ции
за социално подпомагане и 147 дирекции
„Социално подпомагане“ числото „4303“ се
заменя с „4479“.
Заключителна разпоредба
§ 23. Постановлението влиза в сила от
1 април 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2452

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
ОТ 29 МАРТ 2019 Г.

за приемане на Методика за извършване на
индивидуална оценка на потребностите от
подкрепа за хората с увреждания
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания.
Заключителни разпоредби
§ 1. Методиката се приема на основание
чл. 22, ал. 3 от Закона за хората с увреждания
и § 3, т. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за хората с увреждания.
§ 2. Методиката влиза в сила от 1 април
2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МЕТОДИКА

за извършване на ин диви д уа лна оценк а
на потребностите от подкрепа за хората с
увреждания
Чл. 1. (1) С методиката се урежда начинът
за изготвянето на индивидуална оценка на
потребностите на хората с увреждания по
смисъла на чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, включително оценката за
потребността от предоставяне на социални
услуги, лична помощ или друг вид подкрепа
при условия и по ред, определени със закон.
(2) Тази методика се основава на биопсихо-социалния модел при съобразяване
на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на
Световната здравна организация (МКФУЗ).
(3) Методиката разглеж да увреж дането
като обобщено следствие от нарушение във
функционирането на човека с увреждане, което
е събирателно понятие, обхващащо всички
функции и структури на организма, дейности
и възможности за социално приобщаване.
(4) Чрез модела по ал. 2 се съобразяват:
1. функционалност на човека с увреждане – за извършването на дадено действие
човекът с увреждане трябва да притежава
съответната функционалност на организма, в
т.ч. физическа, психическа, интелектуална и
сетивна функционалност, която позволява пълноценното му участие в обществения живот;
2. възможности – обкръжаващата среда
не възпреп ятства човека с у вреж дане да
осъществи функционалността си чрез съответните действия;
3. воля – човекът с увреждане трябва да
има желание за извършване на конкретни
действия (освен ако недостатъчното желание е
израз на болест или функционално нарушение).
(5) Целта на индивидуалната оценка по
чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания е получаване на детайлна информация
за ситуацията относно участието на човека
с увреждане в обществото и установяване на
индивидуалните потребности от подкрепа.
(6) Тази методика в съответствие с МКФУЗ
обхваща следните девет области на живота:
1. обучение и прилагане на знанията;
2. общи задачи и изисквания;
3. комуникация;
4. мобилност;
5. самостоятелна грижа;
6. домашен бит;
7. междуличностни взаимодействия и отношения;
8. основни области на ежедневния живот;
9. граждански и обществен живот.
(7) При изготвяне на ин диви д уа лната
оценка на потребностите дейността на специа
лизирания отдел по чл. 21, ал. 1 от Закона
за хората с увреждания се осъществява при
спазване на принципите по чл. 4 от Закона
за хората с увреждания и с цел постигане на:
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1. прозрачност и обективност – включване
и активно участие на човека с увреждане в
целия процес, и по-специално използване
на разбираеми и прозрачни инструменти; за
целите на проследяване на резултатите е необходимо водене на прегледна документация;
2. междуинституционалност – нуждите на
човека с увреждане и мерките за оказване на
подкрепа трябва да се определят цялостно,
като бъдат предвидени в рамките на едно
общо планиране за социално приобщаване в
обществото, в съответствие с разпоредбите
на Закона за хората с увреждания;
3. интердисциплинарност – в зависимост от
конкретния случай могат да бъдат поканени
и други специалисти или експерти;
4. ориентация към приемане – определянето на мерките за подкрепа да се постига
по взаимно съгласие; това изисква участие на
човека с увреждане в процеса чрез гарантиране
на яснота и прозрачност и при съобразяване
с неговите желания и цели;
5. индивидуален подход – всички стъпки в
рамките на процеса при изготвяне на индивидуалната оценка трябва да бъдат персонално
адаптирани към потребностите на човека с
увреждане;
6. личностна ориентация – за гарантиране
принципа на личностна ориентация трябва да
се опознаят животът на човека с увреждане,
конкретните житейски обстоятелства, както и
неговият опит; всичко това следва да бъде взето
предвид при определянето на потребностите и
при конкретното планиране на необходимите
подкрепящи мерки, както и нарушенията във
функционирането и произтичащите от тях
ограничения за социално приобщаване;
7. външните фактори – вземане под внимание на факторите на обкръжаващата среда при
определяне на потребностите; това се отнася
и за предоставянето на конкретни мерки за
подкрепа и документиране на релевантните
фактори и бариери в тази област;
8. целенасоченост – осигуряване на адекватна подкрепа за човека с увреждане.
Чл. 2. (1) Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по образец (приложение № 1) по ред, определен с Правилника за
прилагане на Закона за хората с увреждания,
и съдържа три компонента:
1. компонент I – включва информация за
човека с увреждане във връзка с обстоятелства
от социален, семеен, битов и здравен характер
и други, свързани с неговите затруднения и с
възможността за неговото социално приобщаване, посочена във формуляра за самооценка;
2. компонент II – включва обективни констатации на служителя, водещ случая, относно
наличните функционални затруднения и барие
ри на човека с увреждане при изпълнението на
ежедневните и други дейности; компонент II
се формира на базата на информацията в
компонент I и в приложение № 2;
3. компонент III – включва заключения,
свързани с конкретни целенасочени подкре-
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пящи мерки, в съответствие със заявените
и установени индивидуални потребности на
човека с увреждане; заключенията могат да
включват финансова подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания; необходимост от
ползването на социални услуги при условия и
по ред, определени със закон; необходимост
от предоставяне на определен брой часове за
лична помощ при условия и по ред, определени
със закон, или необходимост от предоставяне
на друг вид подкрепа при условия и по ред,
определени със закон.
(2) Информацията в компонент I и компонент II се попълва от социалния работник,
водещ случая.
(3) Информацията в компонент III се попълва от специализирания отдел към дирекция
„Социално подпомагане“.
Чл. 3. (1) Индивидуалната оценка на потребностите по чл. 2 се изготвя на базата на
формуляр за попълване от служител, водещ
случая (приложение № 2), съдържащ 10 части,
както следва:
1. информация за човека с увреждане;
2. констатации на органи на медицинската
експертиза;
3. информация за функционалната недостатъчност/здравословното състояние на човека
с увреждане;
4. информация за наличните проблеми
с функционирането на човека с увреждане;
5. информация за отражението на ограниченията в живота на човека с увреждане;
6. участие в образователния процес или
на пазара на труда;
7. обкръжение на човека с увреждане и необходимост от социални услуги/лична помощ;
8. целеви помощи;
9. предоставяне на месечна финансова
подкрепа;
10. желание на човека с увреждане и допълнителна информация.
(2) При изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите се попълват относимите
части от приложение № 2 при съобразяване със
заявената потребност на човека с увреждане.
(3) Части 4 и 5 от приложение № 2 се попълват единствено при заявена потребност
от предоставяне на механизма лична помощ,
като се вземат предвид възрастта на човека с
увреждане и обичайните за нея състояния и
умения с цел установяване на автономността.
За попълването на части 4 и 5 служителят,
водещ случая, задължително:
1. осъществява личен контакт с човека
с увреждане и го посещава в дома му за
установяване на реалните му затруднения и
потребности, и
2. провежда интервю с човека с увреждане
или с неговия законен представител или с
човека, който полага грижи за него.
(4) Формулярът за самооценка на човека
с увреждане по чл. 21, ал. 3, т. 2 от Закона
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за хората с увреждания се разработва в съответствие със структурата по ал. 1, т. 4 – 10.
Чл. 4. (1) Правото на финансова подкрепа за предоставянето на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия за хората с увреждания, посочени в
списъците по чл. 61, ал. 1 от Закона за хората
с увреждания, се осъществява при заявена
потребност във формуляра за самооценка и
на базата на представен медицински документ,
издаден от Националната експертна лекарска
комисия (НЕЛК), териториалните експертни
лекарски комисии (ТЕЛК) или лекарските
консултативни комисии (ЛКК), удостоверяващ необходимостта от помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия и техния вид съобразно конкретните
нужди на човека с увреждане.
(2) Финансовата подкрепа за помощни
средства, приспособлени я, съоръжени я и
медицински изделия за хората с увреждания
се определя с конкретно заключение в оценката и се предоставя под формата на целева
помощ, която се изплаща при условия и по
ред, определени с Правилника за прилагане
на Закона за хората с увреждания.
(3) Финансовата подкрепа по ал. 1 не се
предоставя за медицинските изделия, които
се заплащат напълно или частично от Нацио
налната здравноосигурителна каса.
Чл. 5. (1) Правото на финансова подкрепа за
покупка на лично моторно превозно средство
се осъществява при заявена потребност във
формуляра за самооценка и при едновременно
съобразяване на следните условия:
1. средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца да е равен
или по-нисък от линията на бедност;
2. определената степен на трайно намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане от ТЕЛК (НЕЛК) да е над 90 на сто;
3. човекът с увреждане е работещ или учащ;
4. човекът с увреждане е със затруднения
в придвижването.
(2) Финансовата подкрепа по ал. 1 се определя с конкретно заключение в оценката и
се предоставя под формата на целева помощ,
която се изплаща при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на Закона
за хората с увреждания.
(3) Правото на повторно ползване на целевата помощ по ал. 1 се осъществява след
изтичането на 5-годишен срок от предишното
є получаване при установена потребност в
заключението на новата изготвена индивидуална оценка.
Чл. 6. (1) Правото на финансова подкрепа
за приспособяване на жилище се осъществява
при заявена потребност във формуляра за
самооценка и при едновременно съобразяване
на следните условия:
1. човекът с увреждане има определена
степен на трайно намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане над 90 на
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сто или е дете с определени вид и степен на
увреждане от ТЕЛК (НЕЛК);
2. човекът с увреждане се придвижва с
инвалидна количка, и
3. средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен
или по-нисък от линията на бедност.
(2) Финансовата подкрепа по ал. 1 се определя с конкретно заключение в оценката и
се предоставя под формата на целева помощ,
която се изплаща при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на Закона
за хората с увреждания.
(3) Правото на повторно ползване на целевата помощ по ал. 2 се осъществява след
изтичането на 10-годишен срок от предишното
є получаване при установена потребност в
заключението на новата изготвена индивидуална оценка.
Чл. 7. (1) Правото на финансова подкрепа за
балнеолечение и/или рехабилитационни услуги
се осъществява веднъж годишно при заявена
потребност във формуляра за самооценка и
при съобразяване на следните условия:
1. човекът с увреждане има определена
степен на трайно намалена работоспособност
над 90 на сто от ТЕЛК (НЕЛК) или е дете
с трайни увреждания или е военноинвалид;
2. наличие на медицинско предписание
от лекар специалист за конкретни нужди от
провеждане на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.
(2) Финансовата подкрепа по ал. 1 се определя с конкретно заключение в оценката и
се предоставя под формата на целева помощ,
която се изплаща при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на Закона
за хората с увреждания.
(3) Лицата по ал. 1 с определена потребност от чужда помощ имат право на целева
помощ за покриване на разходите за един
придружител, ако ползват такъв, и това се
отразява в заключението.
Чл. 8. (1) Правото на финансова подкрепа
за наем на общинско жилище се осъществява
при заявена потребност във формуляра за
самооценка и при съобразяване на следните
условия:
1. човекът с трайно увреждане е самотен
или е самотен родител с дете с трайни увреждания и е страна по сключения договор
за наем, или
2. човекът с трайно увреждане е поставен
под пълно запрещение и страна по сключения договор за наем е неговият законен
представител.
(2) Финансовата подкрепа по ал. 1 се определя с конкретно заключение в оценката и
се предоставя под формата на целева помощ,
която се изплаща при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на Закона
за хората с увреждания. В заключението се
отразява, че жилищното настаняване е извършено при условия и по ред, определени в
Закона за общинската собственост.
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Чл. 9. (1) Правото на месечна финансова
подкрепа и определянето на нейния размер съгласно чл. 70 от Закона за хората с увреждания
се осъществява при заявена потребност във
формуляра за самооценка и при съобразяване
на степента на трайно намалена работоспособност или вида и степента на увреждане
на човека с увреждане.
(2) Финансовата подкрепа по ал. 1 се определя с конкретно заключение в оценката
и се предоставя под формата на месечни
плащания в рамките на срока на действие
на оценката. При определяне на размера на
месечната финансова подкрепа по чл. 70,
т. 4 и 5 от Закона за хората с увреждания се
взема предвид видът на получаваната пенсия
съгласно Кодекса за социално осигуряване.
(3) Заключението по ал. 2 съдържа периода,
за който следва да бъде отпусната финансовата подкрепа по ал. 1, както и нейния размер
като процент от линията на бедност.
(4) Месечната финансова подкрепа се изплаща при условия и по ред, определени с
Правилника за прилагане на Закона за хората
с увреждания.
Чл. 10. (1) Правото на предоставяне на
лична помощ се осъществява при заявена
потребност във формуляра за самооценка.
Определянето на броя часове за предоставяне на лична помощ се основава на следните
четири степени:
1. първа степен – умерена зависимост/
затруднения – при нужда от помощ за извършване на различни дейности в ежедневния
живот от няколко пъти на месец или при
необходимост от ограничена подкрепа за
персонална автономност;
2. втора степен – тежка зависимост/затруднения – при нужда от помощ за извършване
на различни дейности в ежедневния живот до
два пъти на ден или при необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност;
3. трета степен – много тежка зависимост/
затруднения – при нужда от помощ за извършване на различни дейности в ежедневния
живот не повече от четири пъти на ден или
при необходимост от ограничена подкрепа за
персонална автономност;
4. четвърта степен – тотална зависимост/
затруднения – при нужда от помощ и постоянна подкрепа от друго лице за извършване
на различни дейности в ежедневния живот
повече от четири пъти на ден поради пълната
загуба на физическа, умствена, интелектуална
или сетивна автономност.
(2) При изготвянето на индивидуалната
оценка на потребностите степента на зависимост/затруднения се определя за човека
с увреждане в зависимост от възрастовата
група, в която попада:
1. за хората с увреждания над 18-годишна
възраст;
2. за хората с увреждания от 12- до 18-годишна възраст включително;
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3. за хората с увреждания до 12-годишна
възраст.
(3) Конкретният месечен брой часове за
предоставяне на лична помощ за човека с увреждане се определя в съответствие с част 7,
т. 7.3 от приложение № 2:
1. конкретният месечен брой часове за
предоставяне на лична помощ за човека с
увреждане се изчислява, както следва:
а) за хората с увреждания над 18-годишна възраст – полученият общ брой точки се
умножава по коефициент 1,235;
б) за хората с увреждания от 12- до 18-годишна възраст включително – полученият общ
брой точки се умножава по коефициент 1,313;
в) за хората с увреждания до 12-годишна
възраст полученият общ брой точки се умножава по коефициент 1,556;
2. коефициентите по букви „а“, „б“ и „в“
са получени, като максималният брой часове
е разделен на максималния брой точки от
приложимите въпроси съобразно възрастта
на човека с увреждане;
3. в случаите, когато полученият резултат
по т. 1 не е цяло число, се закръглява до
десетичния знак:
а) когато цифрата от последния разряд (считано от ляво надясно) е 0, 1, 2, 3 или 4, цифрата
на последния разряд остава непроменена;
б) когато цифрата от последния разряд
(считано от ляво надясно) е 5, 6, 7, 8 или 9, циф
рата на последния разряд се увеличава с едно.
(4) Заключението въз основа на установена
потребност от предоставяне на лична помощ
задължително съдържа уточнение за периода, за който личната помощ следва да бъде
отпусната, както и конкретния брой часове
лична помощ, определени по реда на ал. 3.
(5) Въз основа на заключението по ал. 4
се издава направление за предоставяне на
личната помощ с определения брой часове
и уточнен период. Направлението е със задължителен характер за отговорния орган
и/или организация.
Чл. 11. (1) Правото за предоставяне на
лична помощ се осъществява при заявена
потребност във формуляра за самооценка и
в случай че:
1. човекът с увреждане е с определени 90 и
над 90 на сто вид и степен на увреждане или
степен на трайно намалена работоспособност
с право на чужда помощ, или
2. детето с право на чужда помощ е с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на
увреждане или степен на трайно намалена
работоспособност, или
3. детето без право на чужда помощ е с
определени 90 и над 90 на сто вид и степен
на увреждане или степен на трайно намалена
работоспособност.
(2) До 30 юни 2020 г. Министерството на
труда и социалната политика изготвя анализ
за предоставянето на личната помощ и внася
в Народното събрание доклад, който може да
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съдържа предложения за усъвършенстване на
законодателството в областта на личната помощ
във връзка с § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ,
за определяне на параметрите на механизма
лична помощ, приложими от 1 януари 2021 г.
(3) До 31 декември 2020 г. ползватели на
лична помощ могат да бъдат само лицата по
ал. 1, като във връзка с § 2 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
личната помощ максималният брой часове,
който би могъл да се предостави за лична
помощ, се определя, както следва:
1. за първа степен – умерена зависимост/
затруднения – до 15 часа месечно;
2. за втора степен – тежка зависимост/
затруднения – до 42 часа месечно;
3. за трета степен – много тежка зависимост/затруднения – до 84 часа месечно;
4. за четвърта степен – тотална зависимост/
затруднения – до 168 часа месечно.
Чл. 12. (1) Необходимостта от ползване
на съответна социална услуга/вид дейност
се установява при заявена потребност във
формуляра за самооценка и въз основа на
информацията за отражението на ограниченията в живота на човека с увреждане и
за наличните проблеми с функционирането.
(2) Установената потребност по ал. 1 се
отразява с конкретно заключение в оценката. Заключението задължително съдържа
уточнението, че ползването на вида социална
услуга се осъществява при условия и по ред,
определени със закон.
(3) Въз основа на заключението по ал. 2
се издава направление за установената необходимост от ползване на съответна социална
услуга/вид дейност, с което се насочва към
отговорния орган или организация.
Чл. 13. (1) Потребността от предоставянето
на друг вид подкрепа се установява при наличие на заявена потребност във формуляра
за самооценка, на базата на информацията
от представените медицински документи или
експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) и въз
основа на информацията за отражението на
ограниченията в живота на човека с увреждане
и за наличните проблеми с функционирането.
(2) Човекът с увреждане се оценява за необходимостта от следните видове подкрепа:
1. финансиране на дейности за изграждане на достъпна жилищна среда и лична
мобилност;
2. насочване към ползване на услуги по
заетостта;
3. насочване към конкретен вид рехабилитационни услуги;
4. насочване към подкрепа от образование
и професионално обучение;
5. други подкрепящи мерки съобразно
конкретния случай.
(3) Установената потребност по ал. 1 се
отразява с конкретно заключение в оценката.
Заключението задължително съдържа уточ-
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нението, че условията и редът, при които ще
се предоставя съответната мярка по ал. 2, са
определени със закон.
(4) Въз основа на заключението по ал. 3
се издава направление за необходимостта от
ползване на съответната подкрепяща мярка,
което се насочва към отговорния орган или
организация.

ВЕСТНИК

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. След изтичането на
3 месеца от влизането в сила на методиката
Министерството на труда и социалната политика съвместно с Агенцията за социално
подпомагане извършва последваща оценка на
въздействието на методиката и предприема
съответни действия.
№ 1
Приложение № 1 къмПриложение
чл. 2
към чл. 2

Индивидуална оценка на потребностите за хората с увреждания
по заявление‐декларация с № ......................................./..................................20........................г.

Компонент I: Информация за човека с увреждане1
Персонална информация
(име, презиме и фамилия;
настоящ адрес; възраст; пол;
социален статус)
Самооценка за затрудненията
в домашна среда и извън нея
Другa информация

Компонент II: Обективни констатации за функционалните затруднения и
бариери на човека с увреждане при изпълнението на ежедневните и
други дейности2
Степен на трайно намалена
работоспособност или вид и
степен на увреждане, както и
здравословно
състояние към момента на
оценката
(медицински документ, издаден от
лекарска консултативна комисия
(ЛКК), Териториална експертна
лекарска комисия (ТЕЛК) или
Националната експертна лекарска
комисия (НЕЛК), други)
Вид на затруднения във
функционирането
Степен на затруднения във
функционирането
Степен на включване в
социалната среда

1

Информацията в компонент I се попълва от служителя, водещ случая.

2

Информацията в компонент II се попълва от служителя, водещ случая.

1
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Мобилност в социалната среда и
затруднения извън дома
Необходимост от предоставяне на
конкретен вид подкрепа
Други налични функционални
затруднения и бариери при
изпълнението на ежедневните и
други дейности, установени на
база на самооценката на човека с
увреждане и констатирани по
време на изготвянето на оценката

Компонент III: Заключения с конкретни подкрепящи мерки3
1.
2.
3.
4.
…………………………………….
(Компонент III се попълва въз основа
на констатациите в компонент II)

Дата на изготвяне:

Срок на валидност:

Изготвил компонент I и компонент II служител, водещ случая:
…………………………………………………….
(име и фамилия/подпис)
Изготвили компонент III:
…………………………………………………….
(име и фамилия на служител, водещ случая/подпис)
…………………………………………………….
(име и фамилия/подпис)
…………………………………………………….
(име и фамилия/подпис)
Забележка. Индивидуалната оценка на потребностите се съобщава писмено на лицето, подало
заявлението‐декларация, заедно с издадените заповеди и направления.

Информацията в компонент III се попълва от специализирания отдел към дирекция „Социално
подпомагане“.
3

2
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Приложение № 2

Приложение № 2 къмкъм
чл. 3 чл. 3

Формуляр за попълване от служител, водещ случая
за извършване на индивидуална оценка на потребностите
по заявление‐декларация с № .........................../..........................20................г.
Дата на попълване на
формуляра
Име на социалния работник,
водещ конкретния случай

1 част: Информация за човека с увреждане
Име, презиме и фамилия
Дата на раждане
Настоящ адрес (град, община,
област, ж.к., улица №, ет., ап.)
Телефон
Електронен адрес
Ползва ли социална/и услуга/и
или лична помощ?

Да

Получава ли някакъв вид
подкрепа към момента на
оценката?

Да

Не

Уточнете каква:
Не

Уточнете каква:

Име и фамилия на законен
представител съгласно чл. 21,
ал. 2, т. 2-4 от Закона за хората
с увреждания
Адрес, телефон за контакт,
електронен адрес
Близки лица (семейство,
роднини, приятели, други
доверени лица)

1.
2.

Адрес, телефон за контакт,
електронен адрес на близките
лица

1.
2.

Личен лекар/лекуващ лекар:
име и фамилия, телефон за
контакт

1
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2 част: Констатации на органи на медицинската експертиза
Тази част се попълва на базата на официални документи на органите на медицинската оценка
НЕЛК/ТЕЛК/ЛКК:

Да – вид, номер и дата на документа:
Не

Друг медицински документ:

Да – вид, номер и дата на документа:

(попълва се при необходимост)

Не

Степен на увреждане: трайно
намалена работоспособност/вид и
степен на увреждане, включително с
определена чужда помощ

3 част: Информация за функционалната недостатъчност/здравословното
състояние на човека с увреждане
В тази част се попълва информация за вида и степента на увреждането по всяка една от
секциите независимо от това, кое е водещото в неговото състояние. Ако човекът с
увреждане няма съответния проблем, се посочва „не” и не се попълва.

3.1. Интелектуална недостатъчност
Интелектуална недостатъчност

ДА

НЕ

Становище на медицинския специалист, при необходимост:
Медицински специалист, изготвил
експертизата: име, специалност и
информация за контакт

3.2. Физическа недостатъчност
Физическа недостатъчност

ДА

НЕ

Становище на медицинския специалист, при необходимост:
Медицински специалист, изготвил
експертизата: име, специалност и
информация за контакт

3.3. Психическа недостатъчност
2
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Психическа недостатъчност (включително ДА
деменция, разстройства от аутистичния
спектър и поведенчески или личностни
разстройства и други)
Становище на медицинския специалист, при необходимост:
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НЕ

Медицински специалист, изготвил
експертизата: име, специалност и
информация за контакт

3.4. Сетивна недостатъчност
Сетивна недостатъчност (зрителна, слухова и
друга)

ДА

НЕ

Становище на медицинския специалист, при необходимост:
Медицински специалист, изготвил
експертизата: име, специалност и
информация за контакт

3.5. Други установени заболявания
Други заболявания

ДА

НЕ

Уточнете какви:
Становище на медицинския специалист, при необходимост:
Медицински специалист/специалисти,
изготвил/изготвили експертизата: име,
специалност и информация за контакт

4 част: Информация за наличните проблеми с функционирането на човека
с увреждане1
В тази част се попълва информация за проблемите на човека с увреждане в четири
области – двигателно функциониране, самообслужване, ориентация, самозащита и психо‐
социални функции. Приема се, че е наличен проблем тогава, когато човекът с увреждане
изпитва сериозни затруднения от съответното функционално ограничение. За всеки
отделен въпрос се посочва по скалата степента, в която човекът с увреждане е зависим от
грижа.
1

Част 4 се попълва само при заявена потребност за предоставяне на механизма лична помощ.

3
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Степени на зависимост/затруднения, приложими за част 4 и част 52.
Дефинирането на проблем при човека с увреждане и необходимостта от
оказване на подкрепа за всички относими секции по‐долу, се извършва по
следната скала:

4 = има проблем: степен на тотална зависимост/затруднения
3 = има проблем: степен на много тежка зависимост/затруднения
2 = има проблем: степен на тежка зависимост/затруднения
1 = има проблем: степен на умерена зависимост/затруднения
0 = няма проблем/няма нужда от подкрепа

2

Степени 1, 2, 3 се определят в зависимост от затрудненията, установени на базата на конкретизиращите въпроси
към основния въпрос. Степен 4 се определя при установена цялостна зависимост/затруднение по съответния
основен въпрос.

4
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4.1. Двигателно функциониране
4.1. Проблеми,
свързани с
двигателното
функциониране
По редове да се
посочи дали се
установява проблем
и каква е степента
на
зависимост/затруд‐
нения (1, 2, 3, 4)
съобразно възрастта
и обичайните за нея
състояния и умения.
Ако няма проблем,
се отбелязва „0”.

Проблеми:
4.1.1. Самостоятелно и осъзнато използва ръцете си, като
хваща и премества чаша, отваря и затваря врата, пуска и
спира чешма

0

1

2

3 4

4.1.2. Самостоятелно и осъзнато извършва фини движения 0
с ръцете си, като рязане с ножица, закопчаване и
разкопчаване, използва молив по предназначение

1

2

3 4

4.1.3. Самостоятелно и осъзнато използва краката си, като 0

1

2

3 4

4.1.4. Самостоятелно и осъзнато променя положението на 0
тялото си, като се обръща в леглото, преминава от легнало
положение в седеж, преминава от седеж в изправена
позиция

1

2

3 4

4.1.5. Самостоятелно и осъзнато координира движенията 0
на тялото си, като може да докосва части от тялото си, да
се навежда, да извършва съгласуваност на движенията си

1

2

3 4

4.1.6. Самостоятелно и осъзнато се премества и се
придвижва в дома, като става от леглото, придвижва се в
помещението и в рамките на цялото жилище

0

1

2

3 4

4.1.7. Самостоятелно и осъзнато се придвижва пеша на 0
кратки разстояния, като до 50, 250 и 500 метра

1

2

3 4

4.1.8. Самостоятелно и осъзнато се изкачва и слиза по
стъпала, като може да преодолява бордюр, може да
използва превозно средство, да изкачва етаж

0

1

2

3 4

4.1.9. Самостоятелно и осъзнато преодолява препятствия
извън дома, като неравен терен, наклон и други бариери

0

1

2

3 4

ходи, кляка, стои изправен

Общ брой точки
Общ брой точки:
(сумиране на
точките по редове
4.1.1. ‐ 4.1.9.)
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4.2. Самообслужване
Проблеми:
4.2. Проблеми,
свързани със
самообслужването 4.2.1. Самостоятелно мие части на тялото си или изпълнява 0
други дейности за лична хигиена, като мие ръце, мие зъби,
мие други части на тялото си
По редове да се
посочи дали се
установява проблем
и каква е степента

на
зависимост/затруд‐
нения (1, 2, 3, 4)

съобразно възрастта
и обичайните за нея
състояния и умения.
Ако няма проблем,
се отбелязва „0”.

1

2

3

4

4.2.2. Самостоятелно се къпе, като мие косата си, къпе 0
цялото си тяло, подсушава се

1

2

3

4

4.2.3. Самостоятелно посещава подходящото място за 0
тоалетна и използва тоалетната, като се събува, сяда,
хигиенизира се

1

2

3

4

4.2.4. Самостоятелно се храни и пие от чаша, като 0
разпознава храната като такава, използва прибори, сервира
храната си

1

2

3

4

4.2.5. Самостоятелно се съблича и облича, като достига, 0
разпознава, облича и ползва дрехите и обувките по
предназначение

1

2

3

4

4.2.6. Самостоятелно ляга и става от сън, като
вдига завивката, ляга и се завива, отвива се и става

0

1

2

3 4

0
4.2.7. Самостоятелно се грижи за здравословното си
състояние, като разпознава и дозира, приема лекарствени
продукти под час и в определена доза или самостоятелно
използва медицински средства (инжекции, кислород, други)

1

2

3 4

(въпросът е неприложим за човек с увреждане
до 18-годишна възраст)
Общ брой точки
(сумиране на
точките по редове
4.2.1. - 4.2.7.)

Общ брой точки:
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4.3. Ориентация и самозащита
4.3. Има ли
човекът с
увреждане
нарушения в
ориентацията и
самозащитата?
По редове да се
посочи дали се
установява проблем
и каква е степента
на
зависимост/затруднения (1, 2, 3, 4)
съобразно възрастта
и обичайните за нея
състояния и умения.
Ако няма проблем,
се отбелязва „0“.

Проблеми:
4.3.1. Самостоятелно се ориентира за себе си, за време,
местоположение и пространство, като разпознава ден,
нощ, месец, година, в кой град се намира и на кое място
спрямо улици, сгради и хора

0

1

2

3

4

4.3.2. Самостоятелно и осъзнато може да поиска помощ за
състоянието си и да съобщи за наличието на проблеми,
като вербално, чрез алтернативен начин на комуникация
(жестове, мимики, символи) или чрез други средства

0

1

2

3

4

4.3.3. Самостоятелно и осъзнато може да избегне
ситуации на риск в дома и извън него, като пресичане на
улица, предпазване и самосъхранение при ползване на
техника или битова химия

0

1

2

3

4

4.3.4. Има самостоятелен достъп и сигурност в дома, като
отключва и заключва врати, отваря и затваря прозорци,
не отваря на непознати

0

1

2

3

4

4.3.5. Има необходимост от специални предпазни мерки,
като рисково поведение, загуба на съзнание или агресия/
автоагресия

0

1

2

3

4

Общ брой точки
(сумиране на
точките по редове Общ брой точки:
4.3.1. - 4.3.5.)

4.4. Психо‐социални функции
4.4. Има ли
човекът с
увреждане
проблеми с психосоциални
функции?
По редове да се
посочи дали се
установява проблем
и каква е степента
на
зависимост/затруднения (1, 2, 3, 4)
съобразно възрастта
и обичайните за нея
състояния и умения.
Ако няма проблем,
се отбелязва „0”.

Проблеми с:

4.4.1. Концентрация и устойчивост на вниманието, 0
като задържа вниманието си за 5 минути, 20 минути,
45 минути

1

2

3

4

4.4.2. Спазване на социално поведение, като 0
разбира, приема и спазва социални норми или
инструкции на поведение навън, в позната домашна
обстановка или в затворена непозната среда (детска
градина, училище, социални услуги, обществена
сграда, работно място, други)

1

2

3

4

4.4.3.
Самостоятелно
и
осъзнато
организира 0
ежедневието си, като се справя с рутинните
ситуации или проблеми в домашна среда, в
затворена среда извън дома, при срещи и социални
контакти

1

2

3

4

Общ брой точки
(сумиране на
точките по редове Общ брой точки:
4.4.1. - 4.4.3.)
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5 част: Информация за отражението на ограниченията в живота на човека
с увреждане3
В тази част се попълва информация за отражението на ограниченията върху
живота на човека с увреждане в три области – социално функциониране, изпълнение на
дейности в домашна среда и социални взаимоотношения. За всеки отделен въпрос се
посочва по скалата степента, в която човекът с увреждане е зависим от грижа.

5.1. Социално функциониране
5.1. Проблеми,
свързани със
социалното
функциониране
По редове да се
посочи дали се
установява проблем
и каква е степента
на
зависимост/затруднения (1, 2, 3, 4)
съобразно
възрастта и
обичайните за нея
състояния и умения.
Ако няма проблем,
се отбелязва „0”.

Проблеми:

5.1.1. Самостоятелно използва транспорт, като качване и
слизане в транспортно средство, пътуване с транспортно
средство, избор на транспортно средство

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

(въпросът е неприложим за човек с увреждане
до 12-годишна възраст)
5.1.2. Самостоятелно управлява личен бюджет, като
прави покупки, адекватни спрямо потребностите,
изплаща дължими битови и други разходи, съобразява
разполагаемите средства
(въпросът е неприложим за човек с увреждане
до 12-годишна възраст)
5.1.3. Самостоятелно и осъзнато пазарува, като може да
прави избор, да заплаща и да достигне и посети
съответния търговски обект
(въпросът е неприложим за човек с увреждане
до 12-годишна възраст)
5.1.4. Самостоятелно ползва публични услуги, като
може да прави избор, да достигне и да ползва услугата
на място
(въпросът е неприложим за човек с увреждане
до 18-годишна възраст)
5.1.5. Самостоятелно и осъзнато комуникира, като
възприема информация чрез различните общоприсъщи
форми за комуникация

3

Част 5 се попълва само при заявена потребност за предоставяне на механизма лична помощ.

8
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5.1.6. Самостоятелно и осъзнато комуникира, като
възпроизвежда
информация
чрез
различните
общоприсъщи форми за комуникация

БРОЙ 27
0

1

2

3

4

Общ брой точки
(сумиране на
точките по редове Общ брой точки:
5.1.1. - 5.1.6.)

5.2. Изпълнение на дейности в домашна среда
5.2. Проблеми на
човека с
увреждане в
изпълнение на
дейности в
домашна среда
По редове да се
посочи дали се
установява проблем
и каква е степента
на
зависимост/затруднения (1, 2, 3, 4)
съобразно възрастта
и обичайните за нея
състояния и умения.

Проблеми:
5.2.1. Самостоятелно приготвя храна, като сандвич,
смесване на продукти за единично ястие, готвене,
включително за други хора

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

(въпросът е неприложим за човек с увреждане
до 12-годишна възраст)
5.2.2. Самостоятелно и осъзнато се справя с ежедневната
хигиена в дома, включително поддържане на облеклото,
като почистване, подреждане и поддържане на ред
(въпросът е неприложим за човек с увреждане
до 12-годишна възраст)

Ако няма проблеми,
се попълва „0”
Общ брой точки
(сумиране на
точките по редове Общ брой точки:
5.2.1. - 5.2.2.)

5.3. Социални взаимоотношения
5.3. Проблеми на
човека с
увреждане в
социалните
взаимоотношения

Проблеми:

5.3.1. Да изгражда и поддържа самостоятелно контакти с
други хора, в домашна среда, в затворена позната среда,
в затворена непозната среда извън дома

По редове да се
посочи дали се
5.3.2. Да участва самостоятелно в дейности заедно с
установява проблем и други хора, като инициира участията си, има интерес да
каква е степента на
участва, има възможност да участва
зависимост/затруднения (1, 2, 3, 4)
съобразно възрастта
и обичайните за нея
състояния и умения.

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Ако няма проблеми,
се попълва „0”.
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Общ брой точки:

6 част: Участие в образователния процес или на пазара на труда
В тази част се попълва информация за проблемите, които среща човекът с
увреждане в своята образователна или трудова интеграция. Отбелязва се и неговата
настояща ангажираност в образователни или трудови дейности.

6.1. Включване в образователния процес
6.1.1. В каква
образователна
институция се
обучава човекът с
увреждане в
момента?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Детска ясла
Детска градина
Училище
Специално училище
Център за специална образователна подкрепа
Друга. Посочете………………………
Не се обучава. Посочете причините……………………..

6.1.2. В каква
образователна степен
се обучава човекът с
увреждане в
момента?

1. Предучилищно образование
2. Основно образование
- начален етап I-IV клас
- прогимназиален етап V-VII клас
3. Средно образование
- първи гимназиален етап (профилирана/професионална паралелка) VIII-X
клас
- втори гимназиален етап (профилирана/професионална паралелка) XI-XII
клас
4. Друга

6.1.3. В каква форма
на обучение се
обучава човекът с
увреждане в
момента?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дневна
Вечерна
Задочна
Индивидуална
Самостоятелна
Дистанционна
Комбинирана
Обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Каква подкрепа търси
човекът с увреждане?

6.2. Участие на пазара на труда (за хора с увреждания в трудоспособна възраст)
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6.2.1. Упражнява
ли човекът с
увреждане
трудова дейност в
момента?

6.2.2. Търси ли
човекът с
увреждане
работа?

ДЪРЖАВЕН
Да
Да,
Да,
Да,
Да,
Да,
Да,
Да,
Да,

ВЕСТНИК

заетост на пълен работен ден
заетост на непълен работен ден
свободна професия
подкрепена заетост
заетост в специализирано предприятие
заетост в социално предприятие
заетост в Център за защитена заетост
други

Да

БРОЙ 27
Не

Не

Уточнете: ……………………………………………………

6.2.3. Каква
подкрепа търси
човекът с
увреждане?

7 част: Обкръжение на човека с увреждане и необходимост от социални
услуги/лична помощ
В тази част се попълва информация за подкрепата, която човекът с увреждане получава
от своите роднини и близки, професионална грижа и необходимостта от лична помощ. Под
подкрепа се разбира тази грижа, която се предоставя на човека с увреждане в допълнение
на обичайното.

7.1. Подкрепа в семейна среда
7.1.1. Може ли
човекът с
увреждане да
разчита на
подкрепа от други
лица – членове на
семейство/домакинство и/или други?

Да
Ако да, от кого?
1. Партньор/съпруг/съпруга
2. Роднини
3. Близки, приятели, познати
4. Други, а именно:................................................

Не

В какво се изразява подкрепата:
..................................................................................................

7.2. Подкрепа чрез професионална грижа
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Да
Не
7.2.1. Необходимост
от професионална
Ако да, от какъв тип подкрепа?
грижа
1. Социални услуги
2. Друг вид специалист, а именно:................................................
3. Друго.............................
…………………………………………………………………………………………………………………
В какво се изразява подкрепата:
..................................................................................................

7.3. Необходимост от лична помощ4
7.3.1. Има ли
човекът с
увреждане
необходимост от
предоставяне на
лична помощ?

Да

Не

Ако да, пояснете
Общият брой точки е сбор от
получените точки по т. 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 5.1, 5.2 и 5.3.

Общ брой точки:

7.3.2. От какъв брой
часове за лична
Общ брой часове (месечно):
помощ
се нуждае човекът с (словом)
увреждане?

Съгласно получения брой точки се определя степента на
зависимост/затруднения, в която попада човекът с увреждане, а
определянето на броя часове, които ще се предоставят на човека с
увреждане за лична помощ, се извършва по реда на чл. 10, ал. 2 от
Методиката
за
извършване
на
индивидуална
оценка
на
потребностите от подкрепа за хората с увреждания





За хората с увреждания над 18-годишна възраст полученият
общ брой точки се умножава по коефициент 1,235.
За хората с увреждания от 12- до 18-годишна възраст
включително полученият общ брой точки се умножава по
коефициент 1,313.
За хората с увреждания до 12-годишна възраст полученият
общ брой точки се умножава по коефициент 1,556.

8 част: Целеви помощи
8.1. Необходимост от приспособяване на жилище
В тази част се попълва информация за жилищните условия на човека с увреждане.
4

Задължително се попълва при определяне на предоставянето на механизма лична помощ.
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8.1.1. Подходящи
ли са условията,
при които живее
човекът с
увреждане в
момента?
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Пояснение: ……………….
Да
Не

8.1.2.
Да
Отговаря ли
средномесечният
Не
доход на член от
семейството на
човека с увреждане
на условията за
отпускане на
финансова
подкрепа за
приспособяване на
жилище по реда на
Закона за хората с
увреждания

Средномесечният доход на член от семейството за последните 12
месеца е в размер ……………………………
Линия на бедност - ………………………...

8.1.3. Получавал ли Да
е човекът с
Не
увреждане целева
помощ за
приспособяване на
жилище през
предходните 10
години?

Ако да - кога

8.1.4. Необходимо
ли е
приспособяване на
жилището?

Пояснение:……………………………….

Да
Не

8.2. Необходимост от ползване на общинско жилище
В тази част се попълва информация за наличието на условия за предоставяне на
целева помощ за наем на общинско жилище на човека с увреждане.
8.2.1. Има ли
човекът с
увреждане сключен Да
договор за
Не
настаняване в
общинско жилище

Ако да:
1. Титуляр по договора (име и фамилия) - …..............
2. Връзка с човека с увреждане:
- родител на дете с увреждане;
- законен представител на поставено под пълно запрещение
лице с трайно увреждане.
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8.2.2. Какъв е
статусът на човека с
увреждане?

1.
2.
3.
4.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Самотно живеещо лице;
Дете с трайни увреждания;
Лице, поставено под пълно запрещение;
Друго:………………………

8.2.3. Допълнителна информация (ако
е необходимо)

8.3. Необходимост от предоставяне на помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ)
В тази част се попълва информация за наличието на условия за предоставяне на
целева помощ за ПСПСМИ на човека с увреждане.
8.3.1. Използва ли
човекът с
увреждане
ПСПСМИ?
8.3.2. Установена
ли е от органите на
медицинската
експертиза
потребност от
ползване на
ПСПСМИ?

Да

Ако използва - какъв вид

Не

Да

Ако да – какъв вид/видове

Не

8.3.3. Допълнителна информация (ако
е необходимо)

8.4. Необходимост от покупка на лично моторно превозно средство (ЛМПС)
В тази част се попълва информация за наличието на условия за предоставяне на
финансова подкрепа за покупка на лично моторно превозно средство (ЛМПС).
8.4.1. Притежава
ли човекът с
увреждане ЛМПС в
момента?
8.4.2. Установено
ли е затруднение в
придвижването?

Пояснение:
Да
Не

Да
Не
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ВЕСТНИК

8.4.3. Подпомага ли
ползването на
Да
ЛМПС социалното
приобщаване и
Не
независимия живот
на човека с
увреждане?

Пояснете по какъв начин:

8.4.4. Какъв е
статусът на човека с
увреждане?

1. Работещ
2. Учащ
3. Друго
Посочете……………………………………………………….

8.4.5.
Да
Отговаря ли
средномесечният
Не
доход на член от
семейството на
човека с увреждане
на условията за
отпускане на
финансова
подкрепа за
покупка ни ЛМПС
по реда на Закона
за хората с
увреждания?
8.4.6. Получавал ли Да
е човекът с
Не
увреждане целева
помощ за покупка
на ЛМПС в
предходните 5
години?

БРОЙ 27

Средномесечният доход на член от семейството за последните
12 месеца е в размер ………………………………
Линия на бедност - ………………………...

Ако да - кога

8.4.7.
Допълнителни
пояснения
(ако е необходимо)

8.5. Необходимост от ползване на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги
В тази част се попълва информация за необходимостта от предоставяне на човека с
увреждане на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги. Необходимостта се преценява
спрямо степента на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане на
човека с увреждане.
8.5.1. Нуждае ли се
човекът с
увреждане от
ползване на
балнеолечение
и/или
рехабилитационни
услуги?

Да

Пояснение:

Не
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8.5.2. Нуждае ли се
човекът с
увреждане от
придружител за
ползване на
балнеолечение
и/или
рехабилитационни
услуги?

ДЪРЖАВЕН
Да

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Пояснение:

Не

8.5.3. Допълнителни пояснения
(ако е необходимо)

9 Част: Предоставяне на месечна финансова подкрепа
В тази част се попълва информация за необходимостта от предоставяне на месечна
финансова подкрепа на хората с трайни увреждания над 18‐годишна възраст.
Необходимостта се преценява спрямо степента на трайно намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане на човека с увреждане, определени от орган на
медицинската експертиза.
9.1. Вид на
получаваната
пенсия от човека с
трайно увреждане?

1. Пенсия за инвалидност поради общо заболяване
2. Пенсия за инвалидност поради трудова злополука или
професионална болест
3. Социална пенсия за инвалидност
4.

Друго

9.2. Допълнителни
пояснения
(ако е необходимо)

10 част: Желание на човека с увреждане и допълнителна информация
В тази част се попълва желанието на човека с увреждане да ползва
определена/определени социална/социални услуга/услуги или други подкрепящи мерки,
продължителността, за която иска да ги ползва, както и желанието му за развитие.
10.1. Какви услуги/подкрепящи мерки би желал да ползва човекът с увреждане?
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ВЕСТНИК
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10.2. Каква е мотивацията на човека с увреждане за социално приобщаване?

10.3. Моля отбележете други съществени обстоятелства, ако има такива:

(име и фамилия на служител, водещ случая/подпис)
………………………………………………………………………………………
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65
ОТ 29 МАРТ 2019 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на
Закона за хората с увреждания
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
прилагане на Закона за хората с увреждания.
Заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът за прилагане на Закона
за интеграция на хората с увреждания (обн.,
ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31, 63
и 78 от 2005 г., бр. 54 и 58 от 2006 г., бр. 1,
64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93
от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г., бр. 38 и 41
от 2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г.,
бр. 40 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г., бр. 79 от
2017 г. и бр. 36, 50 и 52 от 2018 г.) се отменя.
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 133
от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от
1999 г., бр. 30, 48, 98 и 100 от 2000 г., бр. 19
и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г.,
бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и
103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101
от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45
и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73
от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г.,
бр. 89 от 2016 г. и бр. 17 и 89 от 2017 г.), в § 1
от допълнителните разпоредби, в т. 10 буква
„н“ се изменя така:

„н) финансовата подкрепа по чл. 69 от
Закона за хората с увреждания.“
§ 3. В Правилника за прилагане на Закона
за трудовата миграция и трудовата мобилност,
приет с Постановление № 255 на Министерския
съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 48 и 79 от 2017 г. и бр. 43 от
2018 г.), се правят следните изменения:
1. В приложения № 1, 2 и 3 след думата
„Заявител:“ думите „(подпис и печат)“ се заменят с „(подпис)“.
2. В приложения № 5, 6 и 7:
а) след думата „Декларатор:“ думите „(подпис и печат)“ се заменят с „(подпис)“;
б) думите „Подпис и печат на декларатора“
се заменят с „Подпис на декларатора“.
§ 4. В Наредбата за условията и реда за
съставяне на списък на медицинските изделия
по чл. 30а от Закона за медицинските изделия
и за определяне на стойността, до която те
се заплащат, приета с Постановление № 364
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 104 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2013 г.,
бр. 76 от 2014 г., бр. 35 от 2015 г. и бр. 104 от
2018 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 38, ал. 1 думите „приложение № 7
към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на Върховния административен
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съд от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение
№ 7623 на Върховния административен съд от
2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1,
64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93
от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 и 41
от 2011 г.) (ППЗИХУ)“ се заменят с „приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за хората с увреждания
(ППЗХУ)“.
2. В чл. 39, ал. 1, в чл. 42, в ал. 1 в основния текст и в т. 5 и 6, в чл. 44 и в § 5 думите
„приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 ППЗИХУ“
се заменят с „приложение № 2 към чл. 68,
ал. 1 от ППЗХУ“.
3. В чл. 43, ал. 1 думите „чл. 35г, ал. 1 от
Закона за интеграция на хората с увреждания“
се заменят с „чл. 61, ал. 1 от Закона за хората
с увреждания“.
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 април 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за хората с увреждания
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат редът
и начинът за прилагане на Закона за хората
с увреждания.
Г л а в а

в т о р а

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА И ЗА ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ НА СЪВЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
Чл. 2. Изборът на представители на организациите на и за хора с увреждания за членове
на Съвета за наблюдение се извършва чрез
публична и прозрачна процедура.
Чл. 3. (1) В тримесечен срок преди изтичането на мандата на членовете на Съвета
за наблюдение институцията, която администрира дейността му, публикува покана за
участие в избори за определяне на четиримата
членове – представители на организациите на
и за хора с увреждания.
(2) Поканата се публикува на интернет
страницата на институцията, която администрира дейността на Съвета за наблюдение.
Чл. 4. (1) Всяка организация на и за хора
с увреждания, която желае да участва в процедурата за избор на членове – представители
на организациите на и за хора с увреждания
на Съвета за наблюдение, подава заявление
за участие в срок 10 работни дни от публикуване на поканата.
(2) Заявлението за участие е в свободен
текст и съдържа минимум следните реквизити:

ВЕСТНИК
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1. наименование на организацията и ЕИК/
БУЛСТАТ;
2. седалище и адрес на управление;
3. представляващ и управляващ организацията;
4. данни по ал. 5;
5. адрес за кореспонденция и контакт;
6. официален електронен адрес, от който
ще гласува организацията;
7. автобиография на предлагания кандидат;
8. декларация за съгласие на предлагания
кандидат.
(3) Заявлението за участие се подава от
представляващия организацията или от упълномощено от него лице.
(4) Заявлението за участие се подава лично, с писмо с известие за доставяне (обратна
разписка) чрез лицензиран пощенски оператор
или по електронен път съгласно изисквания
та на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от
28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(5) Със заявлението за участие в процедурата за избор организацията представя данни
за наличието на опит в осъществяването на
дейности в подкрепа на хората с увреждания
и защита на техните права, като описва тези
дейности и изпълнените проектни дейности
и инициативи заедно с доказателства.
Чл. 5. (1) Всяка организация подава само
едно заявление за участие, с което предлага
един кандидат за член на Съвета за наблюдение.
(2) В случай че дадена организация не
предлага кандидат, подава заявление за участие, което съдържа минимум реквизитите по
чл. 4, ал. 2, т. 1 – 6.
(3) В случаите, когато една организация,
заявила участие в процедурата, членува в
асоциации или други обединения, които също
участват в процедурата, организацията има
право само на един глас.
Чл. 6. (1) Със заповед на ръководителя на
институцията, която администрира дейността
на Съвета за наблюдение, се създава комисия
за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове – представители на
организациите на и за хора с увреждания на
Съвета за наблюдение.
(2) Комисията се състои от нечетен брой
членове. По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на
интереси с кандидатите.
(3) За дейността си комисията изготвя
протоколи от заседанията.
Чл. 7. (1) Комисията в срок 7 работни дни
от изтичане на срока по чл. 4, ал. 1 извършва
проверка на постъпилите заявления за участие
в процедурата за избор.
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(2) Проверката се осъществява служебно
за установяване на следните обстоятелства:
1. наличие на валидна актуална регистрация
по съответния приложим закон;
2. доказан опит по чл. 4, ал. 5.
3. дали предлаганият кандидат отговаря
на изискванията на чл. 13, ал. 1 от Закона за
хората с увреждания;
4. наличие на приложен валиден актуален
упълномощителен акт – в случаите на упълномощаване;
5. наличие на декларация за съгласие на
предлагания кандидат.
(3) Членовете на комисията преди започване
на проверката по ал. 1 представят декларация
пред ръководителя на институцията, която
администрира дейността на Съвета за наблюдение, за липса на конфликт на интереси с
кандидатите.
Чл. 8. (1) След изтичане на срока по чл. 7,
ал. 1 комисията публикува на интернет страницата на институцията, която администрира
дейността на Съвета за наблюдение, списък
със заявилите участие в избора организации и
списък на предлаганите кандидати за членове
на Съвета за наблюдение.
(2) В срок до 3 работни дни от публикуване
на списъците по ал. 1 заявителите могат да
правят писмени искания за:
1. отстраняване на недопускане/невключване на организация в списъците с организации,
заявили участие в избора, или на предлагани
кандидати;
2. отстраняване на грешки или непълноти, допуснати при изписване на изискуемите
реквизити по чл. 4, ал. 2.
(3) Комисията се произнася по постъпилите искания и в срок до 7 работни дни след
изтичане на срока по ал. 2 публикува окончателни списъци на допуснатите и недопуснатите организации и кандидати с мотивите
за недопускане.
(4) Поканата за гласуване и образец на
избирателна листа, изготвен от институцията,
която администрира дейността на Съвета, се
публикуват в срок до 2 работни дни от обявяване на окончателните списъци.
Чл. 9. (1) Гласуването за членове – представители на организациите на и за хора с
увреждания на Съвета за наблюдение, се извършва в срок 5 работни дни от публикуване
на поканата по чл. 8, ал. 4.
(2) Право да гласуват имат допуснатите организации, включени в списъка по чл. 8, ал. 3.
(3) Право да бъдат избирани имат кандидатите, включени в списъка по чл. 8, ал. 3.
(4) Гласуването се извършва чрез избирателната листа, която се подава от законния
представител на организацията, вписана в
списъка по чл. 8, ал. 1, или от упълномощено
от него лице.
(5) Избирателната листа се подава лично,
с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

или по електронен път съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги на адрес, посочен в
поканата по чл. 8, ал. 4.
(6) Една организация може да изпрати само
една избирателна листа, в която гласува за
до четирима кандидати.
(7) Валидни са избирателни листи, които
са изпратени в срока по ал. 1 и не съдържат
повече от един глас.
Чл. 10. (1) Комисията преброява гласовете и
в срок 7 работни дни от приключване на гласуването извършва класиране на кандидатите.
(2) При преброяване на гласовете класирането се извършва в зависимост от получения
брой гласове по низходящ ред без оглед на
позициите на кандидатите, посочени в изборните листи.
(3) При равен брой гласове за съответни
кандидати комисията провежда в тяхно присъствие жребий за определяне на член на
Съвета за наблюдение. На жребия могат да
присъстват и представители на средствата за
масово осведомяване.
(4) На заседанията на комисията могат да
присъстват представители на средствата за
масово осведомяване.
Чл. 11. (1) Комисията публикува резултатите от гласуването, класирането на кандидатите
и протоколите от заседанията на интернет
страницата на институцията, която администрира дейността на Съвета за наблюдение.
(2) В срок 3 работни дни от обявяване на
класирането организациите, участвали в избора, могат да направят писмени възражения
пред комисията.
(3) Комисията се произнася по възраженията в срок 5 работни дни от тяхното постъпване.
(4) След изтичане на срока по ал. 3 постъпилите възражения и отговори на комисията
се публикуват на интернет страницата на
институцията, която администрира дейността
на Съвета за наблюдение.
Чл. 12. (1) В срок до 5 работни дни от
обявяване на резултатите от гласуването класираните четирима кандидати потвърждават
писмено участието си в Съвета за наблюдение пред институцията, която администрира
дейността му.
(2) При неспазване на срока по ал. 1 или
при отказ на класиран кандидат институцията,
която администрира Съвета за наблюдение, в
срок 3 работни дни отправя покана за участие в Съвета към следващ кандидат, получил
най-много гласове.
(3) При обективна невъзможност за участие
на избран член – представител на организациите на и за хора с увреждания, в рамките на
мандата, институцията, която администрира
Съвета за наблюдение, отправя покана в срок
3 работни дни за участие в Съвета към следващ кандидат, получил най-много гласове.
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Чл. 13. Въз основа на обявеното класиране
на четиримата кандидати на организациите на
и за хора с увреждания с решение на ръководителя на институцията, която администрира
Съвета за наблюдение, се определят членовете
на Съвета за наблюдение.
Г л а в а

т р е т а

ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНК А НА ПОТРЕБНОСТИТЕ
Чл. 14. (1) Индивидуална оценка на потребностите по искане на човека с увреждане или на лицата по чл. 21, ал. 2, т. 2 – 5 от
Закона за хората с увреждания се изготвя от
специализиран отдел в дирекции „Социално
подпомагане“ към Агенцията за социално
подпомагане след подаване на изискуемите
документи по чл. 21, ал. 3 от Закона за хората
с увреждания.
(2) Специализираният отдел по чл. 21, ал. 1
от Закона за хората с увреждания събира, обработва, систематизира, съхранява и използва
информация в сферата на функционалната
си компетентност по закон в интегрираната
информационна система. В интегрираната информационна система се създава електронно
досие на човека с увреждане, заявил изготвяне
на индивидуална оценка на потребностите
от подкрепа по реда на Закона за хората с
увреждания.
Чл. 15. (1) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от
него длъжностно лице възлага постъпилите
документи по чл. 14 на служител от специализирания отдел, който да води конкретния
случай.
(2) Служителят, водещ случая, обработва цялата налична информация за човека
с увреждане и при необходимост изисква
допълнителни данни за удостоверяване на
всички обстоятелства по чл. 22, ал. 1 от Закона за хората с увреждания за изготвяне на
индивидуалната оценка на потребностите.
При необходимост служителят, водещ случая, извършва посещение в дома на човека
с увреждане.
(3) При извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания
за предоставяне на механизма лична помощ
служителят, водещ случая, задължително:
1. осъществява личен контакт с човека с
увреждане и извършва посещение в дома му
за установяване на неговите реалните затруднения и потребности, и
2. провежда интервю с човека с увреждане
или с неговия законен представител или с
човека, който полага грижи за него.
(4) Проверката на информацията по ал. 2
се осъществява по служебен ред съгласно
чл. 22, ал. 2 от Закона за хората с увреждания.
(5) При установяване на несъответствия
или непълноти в срок до 14 дни от подаване
на документите по чл. 14 служителят, водещ
случая, осъществява контакт с човека с увреж-
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дане или с лицето по чл. 21, ал. 2, т. 2 – 4 от
Закона за хората с увреждания за изясняване
на обстоятелствата.
(6) Индивидуалната оценка на потребностите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хората
с у вреж дани я, вк лючи телно оценката за
потребността от предоставяне на социални
услуги, лична помощ или друг вид подкрепа, се извършва по начин, регламентиран в
Методиката за извършване на индивидуална
оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания.
(7) Служителят по ал. 1 изготвя обективни констатации за наличните функционални
дефицити на човека с увреждане въз основа
на събраната информация – част от индивидуалната оценка на потребностите, при спазване
на методиката по ал. 6.
Чл. 16. (1) Заседания на специализирания
отдел се свикват най-малко веднъж на месец, в зависимост от постъпилите за периода
заявления, от началника на отдела или от
длъжностно лице, изпълняващо функциите
на началник на отдела.
(2) На заседанията по ал. 1 се обсъждат
всички случаи с изготвени констатации по
чл. 15, ал. 7 и се изготвят заключенията по
чл. 23, ал. 1, т. 3 от Закона за хората с увреждания.
(3) По предложение на началника или на
служителите на специализирания отдел за
участие в заседанията могат да бъдат поканени
и други специалисти или експерти.
(4) Всеки човек с увреждане и/или лице
по чл. 21, ал. 2, т. 2 – 4 от Закона за хората
с увреждания има право да присъства на заседание, на което се изготвя индивидуална
оценка на неговите потребности.
Чл. 17. (1) Специализираният отдел:
1. води протокол за всяко заседание;
2. уведомява човека с увреждане или лицето
по чл. 21, ал. 2, т. 2 – 4 от Закона за хората
с увреждания не по-късно от 3 работни дни
преди датата на провеждане на заседанието,
на което ще се разглежда подаденото от него
заявление.
(2) Протоколът се подписва от началника
на отдела и от служителите, участвали на
заседанието.
Чл. 18. (1) Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя в 2 екземпляра – за
човека с увреждане или лицето по чл. 21, ал. 2,
т. 2 – 4 от Закона за хората с увреждания и
за дирекция „Социално подпомагане“, и се
съобщава по реда на чл. 65, ал. 4.
(2) Срокът на действие на индивидуалната
оценка на потребностите е, както следва:
1. пет години от датата на издаването є,
когато е издадена въз основа на пожизнено
експертно решение, както и в случаите по
чл. 26, ал. 3 от Закона за хората с увреждания;
2. за срока, който е посочен в експертното
решение за определяне процента на трайно
намалената работоспособност или на вида и
степента на увреждане;
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3. за срока на реализиране на съответната
потребност, но не повече от 3 месеца, когато е
издадена въз основа на медицински документ
без посочен в него срок на валидност.
Чл. 19. Специализирани ят отдел представя на директора на дирекция „Социално
подпомагане“ или на оправомощено от него
длъжностно лице изготвената индивидуалната
оценка на потребностите на човека с увреждане
за предприемане на необходимите действия за
издаване на заповеди и направления за предоставяне на конкретни подкрепящи мерки.
Чл. 20. (1) Протоколите от заседанията,
както и индивидуалните оценки на потребностите се съхраняват за срок 10 години в
дирекция „Социално подпомагане“.
(2) Документите по ал. 1 подлежат на експертиза след изтичане на 10-годишния срок,
като след утвърждаването на резултатите от
експертизата документите се предават в Националния архивен фонд.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО
ПРИОБЩАВАНЕ
Раздел I
Социална рехабилитация
Чл. 21. (1) Агенцията за хората с увреждания
разработва програми и финансира проекти
за рехабилитация и интеграция на хората
с увреждания съгласно чл. 10, ал. 3, т. 8 от
Закона за хората с увреждания в рамките на
предвидения финансов ресурс за съответната
бюджетна година.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания утвърждава методика,
на базата на която се извършва финансиране
на програмите и проектите по ал. 1.
Раздел II
Заетост
Чл. 22. (1) За изпълнение на квотата по
чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания
ежегодно до 31 март работодателят:
1. предприема съответни действия за наемане на хора с трайни увреждания, и
2. уведомява съответното териториално
поделение на Агенцията по заетостта, на чиято
територия е неговото седалище, в случай че
желае да използва посредничество за наемане
на хора с трайни увреждания.
(2) В уведомлението по ал. 1, изготвено по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на Агенцията по заетостта, работодателят
посочва:
1. брой на свободните работни места, които
желае да заяви за наемане на хора с трайни
увреждания, насочени от дирекции „Бюро по
труда“, за изпълнение на квотата по чл. 38,
ал. 1 от Закона за хората с увреждания;
2. брой на свободните работни места,
които желае да заяви за наемане на хора с
трайни увреждания чрез трудови посредници
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с издадено удостоверение за регистрация за
извършване на посредническа дейност по
наемане на работа, за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с
увреждания.
(3) В срок 3 месеца от предприетите действия по ал. 1 работодателят следва да назначи
на работа човек с трайно увреждане, който
отговаря на изискванията за заемане на съответното работно място.
(4) Работодателят уведомява съответното
териториално поделение на Агенцията по
заетостта за резултата от насочването в случаите по ал. 2, т. 1 – в срок 7 работни дни от
насочването от дирекция „Бюро по труда“ на
безработно лице с трайно увреждане.
(5) При промяна на обстоятелствата по
ал. 2 работодателите в едномесечен срок от
промяната са длъжни да подадат уведомление по ал. 2 с актуални данни в съответното
териториално поделение на Агенцията по
заетостта.
(6) Уведомлението по ал. 1, т. 2 и ал. 5 се
подава в съответното териториално поделение
на Агенцията по заетостта лично, с писмо
с известие за доставяне (обратна разписка)
чрез лицензиран пощенски оператор или по
електронен път съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Ч л. 23. Тери т ориа л ни т е поделени я на
Агенцията по заетостта и териториалните
дирекции на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ обменят по служебен път
подадената информация от работодателите, на
чиято територия е седалището им, относно
прилагането на квотата по реда на Закона за
хората с увреждания.
Чл. 24. (1) Териториалните поделения на
Агенцията по заетостта представят справка по
образец съгласно приложение № 1 до териториалните дирекции на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“, съдържаща
информация от постъпилите през предходно
тримесечие уведомления, заявки и информация за резултатите от насочени безработни
лица с трайни увреждания, както следва:
1. брой на заявените в дирекции „Бюро
по труда“ работни места от работодатели за
изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от
Закона за хората с увреждания;
2. брой на насочените от дирекции „Бюро по
труда“ безработни лица с трайни увреждания
за заемане на заявените работни места по т. 1;
3. брой на назначените хора с трайни увреждания по т. 1;
4. брой на незаетите работни места по т. 1
заедно с причината за незаемането им;
5. брой на заявените работни места от
работодатели за изпълнение на квотата по
чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания
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чрез трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
за всяко тримесечие до 10-о число на месеца,
следващ предходното тримесечие.
Чл. 25. При изпълнение на квотата по
чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания
хората с трайни увреждания се назначават
при спазване на действащото законодателство.
Чл. 26. (1) Специализираната контролна
дейност по чл. 38, ал. 1, 3, 5 и 6 от Закона
за хората с увреждания се осъществява от
органите на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ към министъра на труда
и социалната политика.
(2) При удостоверяване на обстоятелствата по чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона за хората
с увреждания контролните органи по ал. 1
изследват писмената обосновка, изготвена по
реда на чл. 28, ал. 2, като правят преценка за
наличието или за липсата на съответните специфични фактори в работната среда, посочени
в обосновката, които не позволяват наемане
на хора с трайни увреждания, при спазване
на вътрешните правила по чл. 28, ал. 1.
(3) Удостоверяването на обстоятелствата
по чл. 38, ал. 3, т. 2 от Закона за хората с
увреж дания се извършва от контролните
органи по ал. 1 въз основа на информация,
предоставена от териториалните поделения на
Агенцията по заетостта по служебен път. Трудовият посредник с издадено удостоверение за
регистрация за извършване на посредническа
дейност по наемане на работа издава удостоверяващ документ на работодателя в тримесечен
срок от заявяване на работните места, който
работодателят представя пред контролните
органи. Удостоверяващият документ съдържа
информация за броя на заявените, съответно
назначените и незаети работни места, заедно с
мотиви относно причината за незаемането им.
Чл. 27. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“ ежегодно планира извършване на
специализирани проверки за прилагането
на квотата за назначаване на хора с трайни
увреждания.
(2) Съответните длъжностни лица от териториалните дирекции на Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“ извършват служебна проверка съгласно вътрешните
правила по чл. 28, ал. 1 за установяване на:
1. средносписъчен брой на персонала за
предходната календарна година на съответен
работодател, засегнат от квотата;
2. брой на определените работни места
за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1
от Закона за хората с увреждания съгласно
постъпилите уведомления от работодатели;
3. брой на заетите работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона
за хората с увреждания.
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(3) Резултатите от всяка проверка се вписват
в протокол, съставен от съответното длъжностно лице от териториалните дирекции на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“.
(4) При извършване на проверките по ал. 1
съответните длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
удостоверяват обстоятелствата по чл. 38, ал. 3
от Закона за хората с увреждания.
Чл. 28. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“ утвърждава вътрешни правила за
осъществяване на специализираните проверки
по чл. 27, ал. 1. Вътрешните правила включват задължително критерии по прилагането
на чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона за хората с
увреж дани я, процеду ри за предварителен
контрол, текущ контрол върху изпълнението
на проверките и последващи оценки на изпълнението, както и ред за извършване на
проверки във връзка с чл. 38, ал. 5 от Закона
за хората с увреждания.
(2) Вътрешните правила по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“.
Чл. 29. (1) Работодателите се освобождават
от задълженията за изпълнение на квотата
по реда на чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с
увреждания при наличието на обстоятелства,
посочени в чл. 38, ал. 3 от Закона за хората
с увреждания.
(2) Обстоятелствата по чл. 38, ал. 3, т. 1 от
Закона за хората с увреждания се обосновават писмено от работодателя съвместно със
службата по трудова медицина съгласно заложените функции по чл. 25, ал. 2 от Закона за
здравословните и безопасни условия на труд.
(3) Работодателите, извън тези по чл. 38,
ал. 3 от Закона за хората с увреждания, се
освобождават от задълженията по чл. 38, ал. 1
от Закона за хората с увреждания, когато прилагат алтернативни мерки по чл. 30, 31 и 32.
(4) Работодателите, които след изтичане
на тримесечния срок по чл. 22, ал. 3 не са
изпълнили задължението по чл. 38, ал. 1 и 5
от Закона за хората с увреждания и за които
не са налице обстоятелствата по чл. 38, ал. 3
от Закона за хората с увреждания, са длъжни
ежемесечно да заплащат компенсационна
вноска в размер, определен в чл. 38, ал. 6 от
Закона за хората с увреждания.
(5) Компенсационната вноска по чл. 38,
ал. 6 от Закона за хората с увреждания подлежи
на доброволно внасяне или на принудително
събиране по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(6) Заплащането на компенсационни вноски
по чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания не отменя задължението за наемане на
хора с трайни увреждания.
(7) Нарушенията по чл. 38, ал. 6 от Закона
за хората с увреждания се установяват с акт за
установяване на административно нарушение,
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издаден от длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Чл. 30. (1) Работодателят може да закупува от специализирани предприятия или
кооперации на хората с увреждания произвежданите или търгуваните от тях стоки, или
предоставяните от тях услуги, за периода на
неизпълнение на квотата. Работодателят може
да доказва разхода само с първични платежни
документи.
(2) Месечният размер на средствата за
закупуване на стоките или за ползване на
услугите по ал. 1 не следва да бъде по-малък
от двукратния месечен размер на минималната
работна заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето
работно място за човек с трайно увреждане,
до момента на изпълнение на квотата.
Чл. 31. (1) Работодателят може да закупува
директно от хора с увреждания, осъществяващи самостоятелна стопанска дейност, произвежданите или търгуваните от тях стоки,
или предоставяните от тях услуги, за периода
на неизпълнение на квотата. Работодателят
може да доказва разхода само с първични
платежни документи.
(2) Месечният размер на средствата за
закупуване на стоките или за ползване на
услугите по ал. 1 не следва да бъде по-малък
от двукратния месечен размер на минималната
работна заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето
работно място за човек с трайно увреждане,
до момента на изпълнение на квотата.
Чл. 32. (1) Работодателят може да закупува от социални предприятия клас А, които
отговарят на условията по чл. 7, т. 1, 2 и 4
от Закона за предприятията на социалната
и солидарна икономика и/или от социални
предприятия клас А+, регистрирани по реда
на чл. 8, т. 1 и 3 от същия закон, произвежданите или търгуваните от тях стоки, или
предоставяните от тях услуги, за периода на
неизпълнение на квотата. Работодателят може
да доказва разхода само с първични платежни
документи.
(2) Месечният размер на средствата за
закупуване на стоките или ползване на услугите по ал. 1 не следва да бъде по-малък от
двукратния месечен размер на минималната
работна заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето
работно място за човек с трайно увреждане,
до момента на изпълнение на квотата.
Чл. 33. Агенцията за хората с увреждания
ежегодно предоставя информация за възможностите за финансиране по проекти и програми
за насърчаване на стопанската инициатива в
интерес на хората с увреждания по реда на
Закона за хората с увреждания, която съдържа:
1. условията и реда, при които работодател,
съответно орган по назначаване, може да кандидатства за финансиране по националната
програма за заетост на хората с увреждания;
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2. условията и реда за финансиране на
програми и проекти за започване и развитие
на самостоятелна стопанска дейност на хората
с увреждания;
3. условията и реда за финансиране по
целеви проекти и програми на специализираните предприятия и кооперации на хората
с увреждания.
Чл. 34. (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава със заповед Националната програма за заетост на хората с
увреждания по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората
с увреждания с цел създаване на условия за
заетост на хората с трайни увреждания, насърчаване и подпомагане на работодателите
да ги наемат на работа и за повишаване на
тяхната пригодност за заетост.
(2) Националната програма по ал. 1 се
изпълнява на проектен принцип в рамките
на одобрените бюджетни средства за съответната година.
Чл. 35. (1) Работодателят, съответно органът по назначаване, може да кандидатства
за финансиране на проектен принцип по
Националната програма за заетост на хората
с увреждания за реализиране на дейности по
чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
(2) Агенцията за хората с увреждания обявява на интернет страницата си информация
за Националната програма и за процедурата
за кандидатстване и подбор на работодатели,
съответно органи по назначаване по Националната програма по чл. 34, в срок до 31 март
всяка календарна година.
(3) Работодателят, съответно органът по
назначаване, може да кандидатства за ползване на средства по ал. 1, ако отговаря на
следните общи условия:
1. няма изискуеми публични задължения
към държавата или общините, установени с
акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение
на задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
2. общият размер на получените от него
държавни помощи не надхвърля левовата
равностойност на 200 000 евро за период три
бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година, а ако работодателят
изпълнява дейности по сухопътни товарни
превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер на получените
помощи не надхвърля левовата равностойност
на 100 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна
година; този таван се прилага независимо от
формата на помощта или от преследваната цел
и без значение дали предоставената помощ се
финансира изцяло или частично със средства,
произхождащи от Европейския съюз;
3. не е получавал финансови средства от
други източници за същите допустими разходи
или за същата цел;
4. не e в изключенията, посочени в чл. 1
от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
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(4) Размерът на минималните помощи,
получени от лицата по ал. 1, се определя
като сбор от минималната помощ, за която се
сключва договорът по чл. 44, ал. 1 от Закона
за хората с увреждания, и други минимални
помощи, получени от тях, включително от:
1. предприятията, с които работодателят
или органът по назначаване, осъществяващи
дейности по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората
с увреждания, образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 1407/2013;
2. всички предприятия, които са се влели, слели със или са придобити от някое от
предприятията, образуващи „едно и също
предприятие“ с работодателя или с органа
по назначаване, осъществяващи дейности по
чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания,
съгласно чл. 3, параграф 8 от Регламент (ЕС)
№ 1407/2013;
3. предприятията, образуващи „едно и също
предприятие“ с работодателя, институциите,
осъществяващи дейности по чл. 44, ал. 1 от
Закона за хората с увреждания, които са получили минимална помощ, преди разделяне
или отделяне, съгласно чл. 3, параграф 9 от
Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(5) Обстоятелствата по ал. 3 и 4 се декларират от кандидата. Декларираните обстоятелства се проверяват по служебен път.
(6) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания сформира комисия,
която извършва оценка на кандидатите за
финансиране по ал. 1.
(7) В срок до 20 работни дни от постъпване
на документите на кандидатите комисията по
ал. 5 извършва проверка за административно
съответствие.
(8) Кандидатите се класират по критерии,
условия и финансови параметри, определени
в методика, неразделна част от Националната
програма по чл. 34. Не се допускат до оценка
работодатели, които не отговарят на общите
условия по ал. 3 и 4.
(9) Комисията съставя протокол за разглеж дането и оценяването на проектните
предложения, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на недопуснатите проектни предложения и мотивите за недопускането им;
3. становищата на консултантите;
4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите проектни предложения;
5. класирането на допуснатите проектни
предложения;
6. особени мнения, в случай че има такива, със съответните мотиви на членовете на
комисията.
(10) Протоколът на комисията се подписва
от всички членове и се предава на изпълнителния директор на Агенцията за хората с
увреждания заедно с цялата документация.
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(11) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания в срок 10 работни дни
след получаване на протокола на комисията
издава мотивирана заповед, с която обявява
класирането на проектните предложения.
(12) В заповедта по ал. 11 изпълнителният
директор на Агенцията за хората с увреждания
посочва и недопуснатите проектни предложения, и мотивите за недопускането им.
(13) Заповедта по ал. 11 подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването
є по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението є.
(14) Средствата по ал. 1 се предоставят
въз основа на сключен договор с Агенцията
за хората с увреждания за финансиране на
заложените за изпълнение проектни дейности
съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с
увреждания. Договорът се сключва в едномесечен срок от издаване на заповедта по ал. 11.
(15) За срока по чл. 44, ал. 2 от Закона за
хората с увреждания работодателят, съответно
органът по назначаването, може да наема на
работа последователно повече от едно лице
със същия вид увреждане, за което е изградена
подходяща работна среда, съгласно финансирания проект.
(16) Отпускането на средства по чл. 44,
ал. 1 от Закона за хората с увреждания се реализира под формата на схема за минимална
помощ при съобразяване с разпоредбите на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.) и
с регламентите, които го изменят, допълват
или заменят.
(17) Администратор на помощта по чл. 44,
ал. 1 от Закона за хората с увреждания е
Агенцията за хората с увреждания.
Чл. 36. (1) Изпълнителният директор на
Агенцията за хората с увреждания утвърждава
проекти и програми за започване и развитие
на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания за реализиране на дейности
по чл. 46 от Закона за хората с увреждания
заедно с методика за тяхното финансиране,
която съдържа:
1. условия за кандидатстване;
2. изискуеми документи и специфични
изисквания при кандидатстване;
3. процедура и критерии на оценяване и
класиране на проектните предложения;
4. предназначение и размер на финансовите
средства;
5. ред и условия за реализация на дейности
те, които ще се изпълняват;
6. механизъм и срок за финансиране;
7. наблюдение и контрол на финансираните
дейности.
(2) Хората с увреждания могат да кандидатстват за финансиране по ал. 1, ако отговарят
на следните общи условия:
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1. не ползват преференции по чл. 49 от
Закона за насърчаване на заетостта;
2. нямат изискуеми публични задължения
към държавата или общините, установени с акт
на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
3. не получават средства от други източници за финансиране за същите допустими
разходи и за същата цел.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се декларират
от кандидата. Декларираните обстоятелства
се проверяват по служебен път.
(4) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания със заповед открива
процеду ра за кандидатстване с проектни
предложения и определя състав на комисия
за оценка и класиране на проектните предложения.
(5) В срок до 20 работни дни от постъпване
на документите на кандидатите комисията по
ал. 4 извършва проверка за административно
съответствие.
(6) Не се допускат до оценка кандидати,
които не отговарят на общите условия по ал. 2.
(7) Комисията съставя протокол за разглеж дането и оценяването на проектните
предложения, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на недопуснатите проектни предложения и мотивите за недопускането им;
3. становищата на консултантите;
4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите проектни предложения;
5. класирането на допуснатите проектни
предложения;
6. особени мнения, в случай че има такива, със съответните мотиви на членовете на
комисията.
(8) Протоколът на комисията се подписва
от всички членове и се предава на изпълнителния директор на Агенцията за хората с
увреждания заедно с цялата документация.
(9) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания в срок 10 работни дни
след получаване на протокола на комисията
издава мотивирана заповед, с която обявява
класирането на проектните предложения.
(10) В заповедта по ал. 9 изпълнителният
директор на Агенцията за хората с увреждания
посочва и недопуснатите проектни предложения, и мотивите за недопускането им.
(11) Заповедта по ал. 9 подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването є по
реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението є.
(12) В едномесечен срок от издаване на
заповедта по ал. 9 изпълнителният директор
на Агенцията за хората с увреждания сключва
договори за финансиране на кандидатите с
одобрени проектни предложения.
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Чл. 37. (1) Изпълнителният директор на
Агенцията за хората с увреждания утвърждава
целеви програми и проекти по чл. 49 от Закона
за хората с увреждания заедно с методика за
тяхното финансиране, която съдържа:
1. обект, обхват и условия за кандидатстване;
2. изискуеми документи и специфични
изисквания при кандидатстване;
3.процедура и критерии на оценяване и
класиране на проектните предложения;
4. предназначение и размер на финансовите
средства;
5. ред и условия за реализация на дейности
те, които ще се изпълняват;
6. механизъм и срок за финансиране;
7. наблюдение и контрол на финансираните
проектни дейности.
(2) Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания могат да
кандидатстват за финансиране по ал. 1, ако
отговарят на следните общи условия:
1. са вписани в регистъра по чл. 83 от
Закона за хората с увреждания;
2. нямат изискуеми публични задължения;
3. общият размер на получените държавни
помощи не надхвърля левовата равностойност
на 200 000 евро за период от три бюджетни
години – двете предходни и текущата бюджетна година, а ако работодателят изпълнява
дейности по сухопътни товарни превози за
чужда сметка или срещу възнаграждение,
общият размер на получените помощи не
надхвърля левовата равностойност на 100 000
евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година;
този таван се прилага независимо от формата
на помощта или от преследваната цел и без
значение дали предоставената помощ се финансира изцяло или частично със средства,
произхождащи от Европейския съюз;
4. не са получавали средства от други източници на финансиране за същите допустими
разходи и за същата цел;
5. не са в обхвата на изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(3) Размерът на минималните помощи,
получени от лицата по ал. 1, се определя
като сбор от минималната помощ, за която
се сключва договорът по чл. 49 от Закона
за хората с увреждания, и други минимални
помощи, получени от тях, включително от:
1. предприятията, с които специализираните
предприятия или кооперации на хора с увреждания, осъществяващи дейности по чл. 49 от
Закона за хората с увреждания, образува „едно
и също предприятие“ по смисъла на чл. 2,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
2. всички предприятия, които са се влели, слели със или са придобити от някое от
предприятията, образуващи „едно и също
предприятие“ със специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания,
осъществяващи дейности по чл. 49 от Закона
за хората с увреждания, съгласно чл. 3, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
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3. предприятията, образуващи „едно и
също предприятие“ със специализираните
предприятия или кооперации на хора с увреждания, осъществяващи дейности по чл. 49
от Закона за хората с увреждания, които са
получили минимална помощ преди разделяне
или отделяне, съгласно чл. 3, параграф 9 от
Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(4) Обстоятелствата по ал. 2 и 3 се декларират от кандидата. Декларираните обстоятелства се проверяват по служебен път.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания със заповед открива
процеду ра за кандидатстване с проектни
предложения и определя състав на комисия за
оценка и класиране на допуснатите проектни
предложения.
(6) В срок до 20 работни дни от постъпване
на документите на кандидатите комисията по
ал. 5 извършва проверка за административно
съответствие.
(7) Не се допускат до оценка кандидати,
които не отговарят на общите условия по
ал. 2 и 3.
(8) Комисията съставя протокол за разглеж дането и оценяването на проектните
предложения, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на недопуснатите проектни предложения и мотивите за недопускането им;
3. становищата на консултантите;
4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите проектни предложения;
5. класирането на допуснатите проектни
предложения;
6. особени мнения, в случай че има такива, със съответните мотиви на членовете на
комисията.
(9) Протоколът на комисията се подписва
от всички членове и се предава на изпълнителния директор на Агенцията за хората с
увреждания заедно с цялата документация.
(10) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания в срок 10 работни дни
след получаване на протокола на комисията
издава мотивирана заповед, с която обявява
класирането на проектните предложения.
(11) В заповедта по ал. 10 изпълнителният
директор на Агенцията за хората с увреждания
посочва и недопуснатите проектни предложения и мотивите за недопускането им.
(12) Заповедта по ал. 10 подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването
є по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението є.
(13) В едномесечен срок от издаване на
заповедта по ал. 10 изпълнителният директор
на Агенцията за хората с увреждания сключва
договори за финансиране на кандидатите с
одобрени проектни предложения.
(14) Отпускането на средства по чл. 49 от
Закона за хората с увреждания се извършва
под формата на схема за минимална помощ
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при съобразяване с разпоредбите на Регламент
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.) и с регламентите, които го изменят, допълват или
заменят.
(15) Администратор на помощта по чл. 49
от Закона за хората с увреждания е Агенцията
за хората с увреждания.
Чл. 38. (1) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по
изпълнението на финансираните дейности по
чл. 35, 36 и 37 по ред, определен в съответната
методика, и съгласно вътрешни правила за
наблюдение и контрол, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията за хората
с увреждания.
(2) Вътрешните правила по ал. 1 включват
задължително процедури за предварителен
контрол, текущ контрол върху изпълнението
на поети финансови ангажименти и последващи оценки на изпълнението.
Чл. 39. Всеки работодател, ползващ преференцията по чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с
увреждания, внася ежемесечно в съответната
териториална дирекция на Националната
агенция за приходите съгласно реда и сроковете по Кодекса за социално осигуряване
пълния размер на дължимите осигурителни
вноски за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване
и допълнителното задължително пенсионно
осигуряване за наетите по трудово правоотношение лица.
Чл. 40. Всеки работодател, ползващ преференцията по чл. 45, ал. 1 от Закона за хората с
увреждания, внася ежемесечно в съответната
териториална дирекция на Националната агенция за приходите съгласно реда и сроковете
по Кодекса за социално осигуряване пълния
размер на дължимите осигурителни вноски за
държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване
за наетите хора с трайни увреждания.
Чл. 41. (1) Всеки работодател, ползващ
преференцията по чл. 42, чл. 45, ал. 1 или
чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания,
е длъжен да представя всяко тримесечие в
Агенцията за хората с увреждания поименна
справка за работещите по трудово правоотношение лица/хора с трайни увреждания.
(2) За целите на ал. 1 Агенцията за хората
с увреждания получава информация по служебен път, както следва:
1. от Националната агенция за приходите – за наличието или липсата на внесени
осигурителни вноски съгласно Кодекса за
социално осигуряване и Закона за здравно
осигуряване;
2. от Агенцията по заетостта – за наетите
лица по реда на Закона за насърчаване на
заетостта.
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(3) Документът по ал. 1 се представят в
срок до три месеца след изтичане на съответното тримесечие. При непредставяне в срок
ползването на съответната преференция се
преустановява за съответния период.
(4) В едномесечен срок от получаване на
документа по ал. 3 Агенцията за хората с
увреждания изготвя обобщени справки за
финансовите средства, необходими за обезпечаване на преференцията по чл. 42, чл. 45,
ал. 1 или чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с
увреждания.
(5) В едномесечен срок от изготвяне на
справките по ал. 4 Агенцията за хората с
увреждания превежда съответните дължими
суми на работодателите.
(6) Преференцията по чл. 42, чл. 45, ал. 1
или чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания се реализира под формата на схема
за минимална помощ при съобразяване с
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от
24 декември 2013 г.) и с регламентите, които
го изменят, допълват или заменят.
(7) Всеки работодател, получил преференция по чл. 42, чл. 45, ал. 1 или чл. 50, ал. 1
от Закона за хората с увреждания, попълва
декларация в писмена или електронна форма
за получените от него минимални помощи
за период от три бюджетни години – двете
предходни и текущата бюджетна година.
(8) Средствата, получени като преференции
от работодателите по чл. 42, чл. 45, ал. 1 или
чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания,
се докладват по ред, предвиден в чл. 34, ал. 1
от Закона за държавните помощи.
(9) Администратор на преференцията по
чл. 42, чл. 45, ал. 1 или чл. 50, ал. 1 от Закона
за хората с увреждания е Агенцията за хората
с увреждания.
Чл. 42. Контролът относно използването
на възстановените средства в случаите по
чл. 42, чл. 45, ал. 1 или чл. 50, ал. 1 от Закона
за хората с увреждания се осъществява от
Агенцията за хората с увреждания съгласно
чл. 50, ал. 3 във връзка с чл. 45, ал. 2 от Закона за хората с увреждания.
Чл. 43. (1) Центрове за защитена заетост
по чл. 52 от Закона за хората с увреждания
могат да се създават при изпълнение на следните общи условия:
1. да бъдат създадени към специализирани предприятия и кооперации на хората с
увреждания, вписани в регистъра по чл. 83,
ал. 1 от Закона за хората с увреждания, и към
трудово-лечебни бази;
2. да осиг у ряват минима лен пакет от
подкрепящи услуги, свързани с конкретните
работни места, които да подпомагат създаването и поддържането на защитената заетост;
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3. да осигуряват възможност за извършване
на продуктивна дейност и платена работа;
4. делът на наетите хора с множество трайни увреждания в средносписъчния брой на
заетите лица да не е по-малък от 50 на сто.
(2) Хората с множество трайни увреждания могат да се назначават за изпълнение на
икономически дейности, които отговарят на
специфичните им изисквания за упражняване
на труд.
(3) Минималният пакет от персонални
подкрепящи услуги включва:
1. оценка на професионалната пригодност;
2. трудово наставничество;
3. психологическа подкрепа;
4. медицински услуги;
5. осигуряване на материално-техническо
оборудване, гарантиращо придобиването на
професионални умения;
6. придобиване на професионални умения;
7. наличие на подходящ персонал за реализиране на подкрепящите услуги;
8. финансови стимули;
9. осигуряване на трудово посредничество
и подпомагане на хората с множество трайни
увреждания за намиране и започване на работа
в специализирана или обичайна работна среда.
Чл. 44. Финансиране на създаването на
центрове за защитена заетост се осъществява
със средства от държавния бюджет на проектен
принцип по условия и механизъм, уредени в
методика, утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
Чл. 45. (1) Центровете за защитена заетост подлежат на контрол, като ежегодно
предоставят отчет пред Агенцията за хората
с увреждания за:
1. изпълнението на минималните изисквания за тяхното създаване и функциониране;
2. състоянието на условията на труд;
3. предоставени я минимален пакет от
персонални подкрепящи услуги;
4. изпълнението на субсидираните дейности
съгласно одобрените проектни предложения;
5. устойчивост на заетостта на наетите хора
с множество трайни увреждания;
6. други релевантни данни.
(2) Центровете за защитена заетост уведомят Агенцията за хората с увреждания при
промяна в условията, посочени в чл. 43, в
14-дневен срок от тяхното възникване.
(3) При неизпълнение на някое от условията, посочени в чл. 43, за срок повече от
три последователни месеца центровете за
защитена заетост губят статута си и осигуреното финансиране. Статутът се възстановява
след отстраняване на причините за неговото
отнемане.
Чл. 46. Данни за центровете за защитена
заетост се вписват в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации за хората с
увреждания по реда на чл. 83, ал. 1 от Закона
за хората с увреждания.
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Раздел III
Достъпна среда и разумни улеснения, достъпна информация и осигуряване на лична
мобилност
Ч л. 47. Физи ческ и т е и юри д и ческ и т е
лица – собственици на елементи на достъпната
среда, сгради и съоръжения, могат да бъдат
финансирани за дейности за изграждане на
достъпна среда за хора с увреждания по Националната програма за достъпна жилищна
среда и лична мобилност по чл. 56, ал. 1 от
Закона за хората с увреждания.
Чл. 48. (1) Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност се
реализира в два компонента, както следва:
1. Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна
среда в съществуващи жилищни сгради и
прилежащите им прост ранства, която се
ползва безвъзмездно и по нестопански начин;
2. Компонент 2 „Лична мобилност“ – за
приспособяване на лично моторно превозно
средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане.
(2) Финансовата и админист ративната
рамка при реализиране на допустимите дейности се уреждат в Националната програма за
достъпна жилищна среда и лична мобилност.
(3) Националната програма за достъпна
жилищна среда и лична мобилност се утвърждава от министъра на труда и социалната
политика.
(4) Изпълнението на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност се осъществява на проектен принцип
в рамките на одобрените бюджетни средства
за съответната година.
(5) Средствата по Националната програма
за достъпна жилищна среда и лична мобилност
се предоставят за финансиране на дейностите
по чл. 48, ал. 1, при условие че същите не са
финансирани със средства от Европейските
структурни и инвестиционни фондове или с
други публични средства.
(6) Министърът на труда и социалната
политика контролира изпълнението на Националната програма за достъпна жилищна
среда и лична мобилност.
Чл. 49. (1) Информацията и документите за
кандидатстване по Националната програма за
достъпна жилищна среда и лична мобилност
са публични и се публикуват на интернет
страницата на Министерството на труда и
социалната политика.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа минимум:
1. място и краен срок за подаване на проектните предложения;
2. срок и период на изпълнение на дейностите;
3. средства за финансиране;
4. критерии и условия за оценка на проектните предложения;
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5. допустими за финансиране дейности;
6. адрес и телефон за обратна връзка.
Чл. 50. За финансиране по Националната
програма за достъпна жилищна среда и лична
мобилност могат да кандидатстват:
1. хора с увреж дани я, собственици на
елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения;
2. юридически лица, учредени по реда на
Закона за етажната собственост, чийто член е
човек с увреждане, собственици на елементи
на достъпната среда, сгради и съоръжения.
Чл. 51. Не са допустими за финансиране
проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична
мобилност на:
1. физически и юридически лица, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения, подали невярна, неточна
или непълна информация при попълване на
изискуемата документация;
2. физически и юридически лица, собственици на елементи на достъпната среда, сгради
и съоръжения, които към датата на кандидатстване не са изпълнили задълженията си
към Министерството на труда и социалната
политика по предходни договори;
3. лица, които имат публични задължения,
подлежащи на принудително събиране към
държавата или общините, установени с акт
на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или за обезпечение
на задълженията или ако задължението е по
акт, който не е влязъл в сила.
Чл. 52. Не са допустими за финансиране
по Компонент 1 на Националната програма
за достъпна жилищна среда и лична мобилност дейности:
1. свързани със стопанската дейност (инвестиционна, търговска или др.) на кандидатите;
2. свързани с придобиване на активи за
бъдещото използване в стопанската дейност
на кандидатите;
3. по проекти, финансирани със средства
по други програми на държавата и/или общините със същата цел;
4. реализирани преди одобряването на
проекта и извън срока на изпълнението му.
Чл. 53. Допустими за финансиране по
Компонент 2 на Националната програма за
достъпна жилищна среда и лична мобилност
са дейности за приспособяване на лично
моторно превозно средство, необходими за
осигуряване на личната мобилност на хора с
трайни увреждания.
Чл. 54. (1) Местните органи на изпълнителната власт съдействат за реализиране и
популяризиране на Националната програма за
достъпна жилищна среда и лична мобилност.
(2) Главните архитекти на общините одобряват инвестиционните проекти на кандидатите
по Компонент 1 на Националната програма за
достъпна жилищна среда и лична мобилност
и издават съответните към тях разрешения
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за строеж/поставяне, без да събират такси,
по реда на чл. 184 от Закона за устройство
на територията.
Чл. 55. В случаите, когато по Компонент 1
на На ц иона л ната п рог ра ма за дос т ъп на
жилищна среда и лична мобилност върху
общинска или държавна земя е необходимо
изграждане на асансьори и/или рампи към
съществуващи жилищни сгради с цел осигуряване на равен достъп на хората с увреждания
до физическата среда на живеене, общините
или държавата отстъпват безвъзмездно право
на строеж по ред, определен в закон.
Чл. 56. (1) Министерството на труда и
социалната политика разработва образци на
формуляри за кандидатстване и съпътстващи
документи за всяка процедура по Националната програма за достъпна жилищна среда
и лична мобилност, включително контролни
механизми за проследяване изпълнението на
финансираните дейности.
(2) Образците на формуляри и всички
съпътстващи документи се утвърждават от
министъра на труда и социалната политика и
се публикуват при обявяване на процедурата
за кандидатстване на интернет страницата
на Министерството на труда и социалната
политика.
(3) Кандидатите представят в Министерството на труда и социалната политика проектни предложения по утвърдени формуляри и
съпътстващи документи в обявените срокове.
(4) Формулярите, както и документите по
ал. 3 се подават на хартиен и на електронен
носител.
Чл. 57. (1) Подадените проектни предложения се вписват в специален регистър на Министерството на труда и социалната политика.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа наименование на проектното предложение, идентификационен номер, както и информация за
актуален статус.
(3) Постъпилите проектни предложения
се съхраняват в Министерството на труда и
социалната политика в 5-годишен срок от
приключване на проектните дейности.
Чл. 58. (1) Министърът на труда и социалната политика назначава със заповед експертна
комисия за разглеждане, оценка и класиране
на проектните предложения.
(2) Експертната комисия се състои от нечетен брой членове.
(3) За участие в работата на комисията
могат да бъдат привлечени и външни експерти.
(4) Членовете на експертната комисия и
експертите по ал. 3 представят декларации,
че нямат частен интерес от осъществяването
на проектите.
(5) Експертната комисия:
1. извършва преценка за административното
съответствие на проектните предложения;
2. при наличието на непопълнени и/или
изменени части от утвърдените формуляри
или липсващи приложени я не разглеж да
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проектното предложение по същество и не
го предлага за финансиране;
3. при установяване на липсващи документи
изисква същите от кандидатстващите лица в
7-дневен срок;
4. разглеж да по същест во проек т ни те
предложения и класира допуснатите по низходящ ред;
5. предлага за финансиране допуснатите
проектни предложени я до изчерпване на
определените финансови средства по Националната програма за достъпна жилищна среда
и лична мобилност.
(6) Експертната комисия заседава в пълен
състав и взема решенията си с обикновено
мнозинство.
(7) Експертната комисия изготвя протокол
за своята работа, който съдържа:
1. състав на експертната комисия;
2. констатации на експертната комисия по
всяко от проектните предложения;
3. предложения за одобрение и отхвърляне
на проектните предложения;
4. предложение за размера на финансиране
на одобрените проекти.
(8) Протоколът се подписва от всички
членове на експертната комисия. Към протокола се прилагат в писмена форма особените
мнения на членовете на комисията, в случай
че има такива.
(9) Експертната комисия представя на
министъра на труда и социалната политика
протокола в 7-дневен срок от приключването
на работата си.
Чл. 59. (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава със заповед протокола от работата на експертната комисия
и определя размера на финансиране на всяко
одобрено проектно предложение.
(2) Министърът на труда и социалната
политика не одобрява и не разрешава финансиране на проектно предложение, предложено
от експертната комисия, когато констатира
нарушение в нейната работа. Отказът се мотивира писмено.
(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Обжалването не спира изпълнението є.
Чл. 60. (1) Физическите и юридическите
лица, собственици на елементи на достъпната
среда, сгради и съоръжения, кандидатствали
по програмата, се уведомяват писмено в 7-дневен срок от датата на издаване на заповедта.
(2) Списък на одобрените и неодобрените проектни предложения се публикува на
интернет страницата на Министерството на
труда и социалната политика в 7-дневен срок
от датата на издаване на заповедта.
Чл. 61. (1) Физическите и юридическите
лица, собственици на елементи на достъпната
среда, сгради и съоръжения, чиито проектни
предложения са одобрени за финансиране,
са длъжни в 7-дневен срок от получаване на
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уведомлен ието по чл. 60, ал. 1 да представят
документ за открита банкова сметка или
финансова идентификация, заверен от обслужващата банка, в деловодството на Министерството на труда и социалната политика.
(2) В едномесечен срок от издаване на
заповедта по чл. 59, ал. 1 Министерството на
труда и социалната политика сключва договор за финансиране на одобреното проектно
предложение на кандидата. Преди сключване
на договора с одобрения кандидат се извършва
служебна проверка за удостоверяване отсъствието на обстоятелствата по чл. 51, т. 3.
(3) При неизпълнение на задължението
по ал. 1 или при наличие на обстоятелства
по чл. 51, т. 3 Министерството на труда и
социалната политика не сключва договор за
финансиране на одобреното проектно предложение на кандидата.
Чл. 62. (1) Размерът на финансиране на
одобрените проектни предложения, разходването, отчитането и възстановяването на
предоставените финансови средства, както
и взаимните права и задължения се уреждат
с договор между Министерството на труда и
социалната политика и физическите и юридическите лица, собственици на елементи на
достъпната среда, сгради и съоръжения – изпълнители.
(2) Неразделна част от договора по ал. 1
са проектното предложение и всички приложения към него.
(3) При настъпването на промени в обстоятелствата изпълнителят на проекта е длъжен
да уведоми Министерството на труда и социалната политика за промяната в 7-дневен срок
от настъпването є и да представи съответните
документи, доказващи промяната.
(4) Изпълнителят отчита реализирания
проект съгласно определените услови я и
срокове в договора пред комисията по чл. 58.
Чл. 63. (1) При необходимост от промяна
на параметрите на одобрения проект или на
одобрения начин на изпълнение на проекта
по Компонент 2 „Лична мобилност“ изпълнителят изпраща в Министерството на труда
и социалната политика мотивирано писмено
искане, съдържащо параметри и обосновка
на промяната и съответните съпътстващи
документи.
(2) При необходимост от промяна на параметрите на одобрения проект по Компонент 1
„Достъпна жилищна среда“ промяната се извършва преди внасянето на инвестиционния
проект за одобряване по реда на Закона за
устройство на територията, като изпълнителят изпраща в Министерството на труда и
социалната политика мотивирано писмено
искане, съдържащо параметри и обосновка
на промяната и съответните съпътстващи
документи. Допуска се разглеждане и одобряване на искане за изменения на проекта след
издадено разрешение за строеж. Изменения в
одобрен инвестиционен проект след издадено
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разрешение за строеж в обхвата на съществените отклонения от инвестиционния проект
се извършват съгласно чл. 154 от Закона за
устройство на територията.
(3) Искането по ал. 1 и 2 се представя в
деловодството на Министерството на труда
и социалната политика в 7-дневен срок от
настъпване на промени в обстоятелствата.
(4) Не се допуска увеличаване на размера
на одобреното финансиране.
Чл. 64. (1) Агенцията за хората с увреждания
разработва програми и финансира проекти за
изграждане на достъпна архитектурна среда за
хората с увреждания на културни, исторически,
спортни и други обекти съгласно чл. 10, ал. 3,
т. 8 от Закона за хората с увреждания, които
се ползват безвъзмездно и по нестопански
начин, в рамките на предвидения финансов
ресурс за съответната бюджетна година.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания утвърждава методика,
на базата на която се извършва финансиране
на програмите и проектите по ал. 1.
Раздел IV
Финансова подкрепа
Чл. 65. (1) В 10-дневен срок от изготвяне
на индивидуалната оценка на потребностите
директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане на
финансовата подкрепа по чл. 69, т. 1 или по
чл. 72, т. 5 от Закона за хората с увреждания
съгласно заключенията в оценката.
(2) В 10-дневен срок от представяне на
документите по чл. 73, ал. 2 или по чл. 76,
ал. 5 от Закона за хората с увреждания директорът на дирекция „Социално подпомагане“
или оправомощено от него длъжностно лице
издава заповеди за отпускане на съответната
финансова подкрепа по чл. 69, т. 2 от Закона
за хората с увреждания съгласно заключенията
в индивидуалната оценка на потребностите.
(3) В срока по ал. 1 директорът на дирекция
„Социално подпомагане“ или оправомощено
от него длъжностно лице издава направления
за предоставяне на лична помощ с определен
брой часове, социални услуги или друг вид
подкрепа при условия и по ред, определени
със закон, съгласно заключенията в индивидуалната оценка на потребностите.
(4) Заповедите по ал. 1 и 2 и направленията
по ал. 3 се съобщават писмено на лицето, подало заявлението декларация, в 7-дневен срок
от издаването им заедно с индивидуалната
оценка на потребностите.
(5) Заповедите по ал. 1 и 2 и направленията
по ал. 3 подлежат на обжалване в 14-дневен
срок от съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Дирекции „Социално подпомагане“ водят и съхраняват документите за отпуснатата
финансова подкрепа в 10-годишен срок считано
от месеца на прекратяване на подкрепата.
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Чл. 66. (1) Месечната финансова подкрепа
се отпуска, изплаща, изменя, спира, прекратява и възобновява със заповед на директора
на дирекция „Социално подпомагане“ или
на оправомощено от него длъжностно лице
от 1-во число на месеца, следващ промяната
в обстоятелствата. Заповедта се съобщава
писмено на лицето, подало заявлението декларация, в 7-дневен срок от издаването є.
(2) При определяне на размера на месечната финансова подкрепа по чл. 70, т. 4 и 5
от Закона за хората с увреждания се взема
предвид видът на получаваната пенсия съгласно Кодекса за социално осигуряване.
(3) Месечната финансова подк репа се
отпуска от 1-во число на месеца, в който е
изготвена индивидуалната оценка на потребностите, и се изплаща най-късно до края на
месеца, следващ месеца, за който се отпуска, в
рамките на бюджетната година с изключение
на месечната финансова подкрепа, отпусната
през месец декември, която се изплаща найкъсно до 31 януари на следващата година.
(4) Изплащането на месечната финансова
подкрепа се извършва по касов път или по
безкасов път по посочена от лицето титулярна
банкова сметка.
(5) Месечната финансова подк репа се
прекратява при:
1. извършване на нова индивидуална оценка на потребностите съгласно чл. 26, ал. 5 от
Закона за хората с увреждания;
2. промяна в обстоятелствата, при които
е отпусната.
Чл. 67. (1) В случаите на преосвидетелстване на хора с трайни увреждания месечната
финансова подкрепа се отпуска от началото
на месеца, през който е прекратена, въз основа на новата индивидуална оценка на потребностите и издадената заповед за нейното
отпускане, в случай че заявлението декларация
за извършване на индивидуална оценка на
потребностите е подадено в 2-месечен срок
от издаването на новото експертно решение.
(2) При неспазване на срока по ал. 1 месечната финансова подкрепа се отпуска по
реда на чл. 66, ал. 3.
Чл. 68. (1) В случаите по чл. 73 от Закона
за хората с увреждания медицинските условия,
експлоатационните срокове и необходимите
медицински документи за предоставянето на
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които хората
с увреждания с установена потребност, съобразно вида на увреждането и индивидуалната
оценка на потребностите, ползват целевата
помощ, са посочени в приложение № 2.
(2) Министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите
и министъра на здравеопазването определя
и актуализира със заповед максималните
размери на целевите помощи за изработване,
покупка и/или ремонт на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия.
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(3) При съгласуването по ал. 2 министърът
на труда и социалната политика представя
на министъра на финансите и на министъра
на здравеопазването необходимите мотиви и
финансови разчети.
Чл. 69. Целевата помощ по чл. 68 се предоставя на правоимащото лице за изработване,
покупка и/или ремонт на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия само от лица, вписани в Регистъра
по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, с изключение на помощта, отпускана
по т. 4, буква „е“ от приложение № 2 към
чл. 68, ал. 1.
Чл. 70. (1) Целевата помощ за изработване,
покупка и/или ремонт на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия се отпуска със заповед на директора
на дирекция „Социално подпомагане“ или
оправомощено от него длъжностно лице в
10-дневен срок след представяне на допълнителните документи по ал. 2.
(2) Към изискуемите медицински документи по чл. 73, ал. 2 от Закона за хората с
увреждания се прилагат:
1. проформа фактура – за изделията, изработвани по поръчка, и за целевите помощи,
отпускани за ремонт;
2. протокол от производител, вписан в
Регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората
с увреждания, с който се определят специфичните проектни характеристики, съгласно
заданието за изработване на изделието – само
за изделията, изработвани по поръчка.
(3) Заповедта за отпускане на помощта по
ал. 1 се издава в три екземпляра за всяко помощно средство, приспособление, съоръжение
и медицинско изделие поотделно, а за отказ
за отпускане – в два екземпляра.
(4) Два екземпляра от заповедта за отпускане на помощта по ал. 3 се предоставят на
човека с увреждане по ал. 1 заедно с екземпляр
на предавателно-приемателния протокол по
образец съгласно приложение № 3.
(5) Целевата помощ за изработване, покупка
и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия
се реализира в 3-месечен срок от датата на
съобщаването на заповедта по ал. 3 освен в
случаите, когато изработването или ремонтът на помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия изисква
по-дълъг период и е удостоверено с документ
от изпълнителя.
(6) Заповедите за отпускане на целеви помощи за медицински изделия по т. 1, 2, 3а,
3б, 4, 6 и 7 от приложение № 2 към чл. 68,
ал. 1 след изтичането на експлоатационния
срок се издават въз основа на първоначалните медицински документи, удостоверяващи
потребността от тях.
Чл. 71. (1) Хората с увреждания с отпусната
целева помощ за изработване, покупка и/или
ремонт на помощни средства, приспособления,
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съоръжения и медицински изделия имат право
на парична компенсация за пътни разходи
в страната, когато тези помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия не могат да се изработят, закупят и/
или ремонтират по настоящ адрес и тяхното
присъствие е необходимо.
(2) За получаване на паричната компенсация по ал. 1 в срок до един месец от получаването на помощните средства, приспособ
ления, съоръжения и медицински изделия
човекът с увреждане представя в дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес
следните документи:
1. билет за пътуване в двете посоки в страната – във втора класа на бърз и пътнически
влак или с автобус, издаден съгласно изискванията на Закона за железопътния транспорт
и Закона за автомобилните превози;
2. документ от лицето, което изработва,
предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения
и медицински изделия, доказващ явяване за
вземане на мярка, проба или за получаване
на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/или медицинско изделие
от страна на човека с увреждане.
(3) Директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ или оправомощено от него
длъжностно лице в 7-дневен срок от представянето на документите по ал. 2 издава заповед
за отпускане или за отказ за отпускане на
паричната компенсация.
(4) Парична компенсация по ал. 1 получават
и придружителите на децата до 18-годишна
възраст.
(5) Лицата, които ползват личен превоз,
получават парична компенсация по ал. 1 в
размер на стойността на билет за пътуване
във втора класа на бърз и пътнически влак
или с автобус след представяне на документа
по ал. 2, т. 2.
(6) Паричната компенсация се изплаща
най-късно до края на месеца, следващ месеца
на съобщаване на заповедта по ал. 3, в рамките на бюджетната година с изключение на
помощта за месец декември, която се изплаща
най-късно до 31 януари на следващата година.
Чл. 72. (1) Целева помощ за покупка на
изделие по т. 4, буква „е“ от приложение № 2
към чл. 68, ал. 1 се изплаща на правоимащото
лице след представяне на оригинал на първичен счетоводен документ съгласно Закона
за счетоводството или на фактура съгласно
Закона за данък върху добавената стойност.
(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща
до края на месеца, следващ месеца на представяне на разходооправдателните документи,
в рамките на бюджетната година с изключение на помощта за месец декември, която се
изплаща до 31 януари на следващата година.
Чл. 73. (1) Паричната компенсация по
чл. 71 и целевата помощ по чл. 72, ал. 1 се
изплащат от дирекция „Социално подпомага-
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не“ на правоимащите лица по касов път или
безкасов път по посочена от лицето титулярна
банкова сметка.
(2) Хората с увреждания имат право на
целева помощ по чл. 72, ал. 1 на стойност до
максималните размери по чл. 68, ал. 2.
Чл. 74. (1) Хората с увреждания, закупили
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия във връзка с
прекарано заболяване или претърпяна злополука в чужбина, както и хората с увреждания,
получили разрешение за лечение в чужбина
от съответния компетентен орган по предвиден от закон ред, имат право на парична
компенсация за закупено помощно средство,
приспособление, съоръжение и медицинско
изделие в размер до максималния размер по
чл. 68, ал. 2.
(2) Паричната компенсация по ал. 1 се
предоставя срещу платежен документ за закупеното помощно средство, приспособление,
съоръжение и медицинско изделие, придружен
с легализиран превод на български език, по
касов път или безкасов път по посочена от
лицето титулярна банкова сметка, след като
е подадено заявление декларация в дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес
на човека с увреждане.
(3) Паричната компенсация по ал. 1 се
изплаща до края на месеца, следващ месеца
на представяне на разходооправдателните
документи, в рамките на бюджетната година
с изключение на помощта за месец декември,
която се изплаща до 31 януари на следващата
година.
Чл. 75. (1) Човекът с увреждане или лицето
по чл. 21, ал. 2, т. 2 – 4 от Закона за хората
с увреждания получава помощните средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия след представяне на екземпляр от
заповедта за отпускане на целевата помощ на
избрано от него лице, вписано в Регистъра по
чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
(2) Отпуснатите целеви помощи за помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия на хората с увреждания
се изплащат от Агенцията за социално подпомагане.
(3) Средствата за реализираните целеви
помощи на стойност до максималния размер
за изработване, покупка и ремонт на съответното помощно средство, приспособление,
съоръжение и медицинско изделие по чл. 68,
ал. 2 се превеждат от дирекция „Социално
подпомагане“ по сметките на лицето, вписано в Регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за
хората с увреждания, което ги е предоставило.
(4) Средствата за предоставените на хората
с увреждания помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия или
за техния ремонт се превеждат въз основа на
представено от лицето, вписано в Регистъра по
чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания,
искане в дирекция „Социално подпомагане“,
към което се прилагат:
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1. първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството или фактура
съгласно Закона за данък върху добавената
стойност – оригинал;
2. заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или на оправомощено
от него длъжностно лице за отпускане на
целевата помощ – оригинал;
3. предавателно-приемателен протокол по
образец съгласно приложение № 3 към чл. 70,
ал. 4, подписан от представител на лицето,
вписано в Регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, и от човека с
увреждане или от негов представител, с което
последното се съгласява с предоставеното помощно средство, приспособление, съоръжение
и медицинско изделие и декларира неговото
получаване;
4. документ, издаден от производителя
на медицинското изделие, който съдържа
специфичните му характеристики съгласно
заданието – само за изделията, изработвани
по поръчка.
(5) Лицето, вписано в Регистъра по чл. 88,
ал. 1 от Закона за хората с увреждания, представя искането по ал. 4 в дирекция „Социално
подпомагане“, която е издала заповедта за
отпускане на целевата помощ, в срок до 5-о
число на месеца, следващ месеца на предоставяне на помощните средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия.
(6) В срок до 25-о число на месеца на
представяне на искането по ал. 4 дирекция
„Социално подпомагане“ превежда на лицето, вписано в Регистъра по чл. 88, ал. 1 от
Закона за хората с увреждания, дължимите
суми за предоставените помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия през предходния месец.
Чл. 76. Дирекции „Социално подпомагане“
водят досиета на лицата, подали заявление
декларация за отпускане на целева помощ
по чл. 73 от Закона за хората с увреждания,
съдържащо следните документи: попълнено
заявление декларация по образец за извършване на индивидуална оценка на потребностите, медицински документи, екземпляр
от издадената заповед за отпусната целева
помощ, копие на първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството
или фактура съгласно Закона за данък върху
добавената стойност и екземпляр от предавателно-приемателен протокол по образец
съгласно приложение № 3.
Чл. 77. (1) Помощните средства, приспособ
ления, съоръжения и медицинските изделия,
получени по реда на Правилника, не могат
да бъдат заменяни, продавани или дарявани
в рамките на експлоатационния срок.
(2) При преустановяване ползването на
помощните средства, приспособления, съо
ръжения и медицинските изделия те се връщат в дирекция „Социално подпомагане“ с
изключение на изработените по поръчка.
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(3) Върнатите помощни средства, приспособ
ления, съоръжения и медицинските изделия
могат да се предоставят на нуждаещи се лица
или на здравни и социални институции.
Чл. 78. За осъществяване на дейността по
чл. 75, ал. 1 Агенцията за социално подпомагане ползва информацията от Регистъра по
чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания,
воден от Агенцията за хората с увреждания.
Чл. 79. Агенцията за хората с увреждания
осъществява контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия за хора с увреждания съгласно наредбата по чл. 89, ал. 8 от Закона за хората
с увреждания.
Чл. 80. (1) В случаите на установена потребност от предоставяне на целева помощ
по реда на чл. 74 от Закона за хората с увреждания съгласно изготвената индивидуална
оценка хората с трайни увреждания подават в
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ
адрес следните допълнителни документи:
1. копие от свидетелство за регистрация
на личното им моторно превозно средство;
2. доку менти, удостоверяващи бру тните доходи на семейството през последните
12 месеца;
3. документ, удостоверяващ осъществена
покупко-продажба на моторното превозно
средство.
(2) Целевата помощ се отпуска и изплаща
по реда на чл. 83 след представяне на документите по ал. 1.
Чл. 81. (1) В случаите на установена потребност от предоставяне на целева помощ
по реда на чл. 75 от Закона за хората с увреждания съгласно изготвената индивидуална
оценка хората с трайни увреждания подават в
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес следните допълнителни документи:
1. фактура за стойността на ремонта по
видове разходи и фискален бон;
2. доку менти, удостоверяващи бру тните доходи на семейството през последните
12 месеца.
(2) Служителят от специализирания отдел,
водещ случая, извършва оглед за удостоверяване, че преустройството е извършено с цел
преодоляване на затрудненията в мобилността
на човека с увреждане в домашна среда.
(3) Целевата помощ се отпуска и изплаща
по реда на чл. 83 след представяне на документите по ал. 1.
Чл. 82. (1) В случаите на установена потребност от предоставяне на целева помощ
по реда на чл. 76 от Закона за хората с увреждания съгласно изготвената индивидуална
оценка хората с трайни увреждания подават в
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес следните допълнителни документи:
1. медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта от провеждане
на балнеолечение и/или рехабилитационни
услуги;
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2. разходооправдателен документ за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни
услуги.
(2) Целевата помощ се отпуска и изплаща
по реда на чл. 83 след представяне на документите по ал. 1.
(3) При п р едо с т а в ено ба л не о лечен ие
и/или рехабилитационни услуги в обекти на
дружества, в които едноличен собственик
на капитала е Националният осигурителен
институт или Министерството на здравеопазването, както и в специализирани болници
за рехабилитация, които имат разрешение от
министъра на здравеопазването за дейности
по чл. 22 от Закона за лечебните заведения,
целевата помощ се изплаща след представяне
на документите по ал. 4 в дирекция „Социално
подпомагане“, издала заповедта по чл. 83, ал. 4.
(4) Изплащането на целевата помощ по
ал. 3 се извършва по реда на чл. 83, ал. 6 след
представяне на следните документи:
1. медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта от провеждане
на балнеолечение и/или рехабилитационни
услуги;
2. първичен счетоводен документ съгласно
Закона за счетоводството или фактура съгласно
Закона за данък върху добавената стойност,
издаден на името на правоимащото лице за
действително направения разход за периода
на престой – за предоставено балнеолечение
и/или рехабилитационни услуги, нощувки,
храна, такси – в оригинал;
3. първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството или фактура
съгласно Закона за данък върху добавената
стойност, издаден на името на придружителя
на правоимащото лице, ако ползва такъв, за
действително направения разход за периода на
престой – нощувки, храна, такси – в оригинал;
4. документ, издаден от съответния обект
или от специализирана болница за рехабилитация, където е предоставено балнеолечение
и/или рехабилитационни услуги, с който се
удостоверява реалното ползване на услугите
и че за посочения период същите не са ползвани на друго правно основание – в оригинал;
5. екземпляр от заповедта за отпускане на
помощта по чл. 83, ал. 4.
Чл. 83. (1) В случаите по чл. 80, чл. 81 и
чл. 82, ал. 1 директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от
него длъжностно лице в 10-дневен срок от
представяне на допълнителните документи
издава заповед, с която отпуска или отказва
мотивирано съответната целева помощ.
(2) В случаите по чл. 80, чл. 81 и чл. 82,
ал. 1 целевата помощ се изплаща до края на
месеца, следващ месеца, в който са представени документите, в рамките на бюджетната
година с изключение на помощта за месец
декември, която се изплаща до 31 януари на
следващата година.
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(3) В случаите по чл. 80, чл. 81 и чл. 82,
ал. 1 изплащането се извършва по касов път
или по безкасов път по посочена от лицето
титулярна банкова сметка.
(4) В случаите по чл. 82, ал. 3 директорът на
дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен
срок от изготвяне на индивидуалната оценка на
потребностите издава заповед, с която отпуска
или отказва мотивирано съответната целева
помощ. Заповедта за отпускане на помощта
се издава в два екземпляра. Един екземпляр
от заповедта за отпускане на помощта се предоставя на човека с увреждане, който следва
да го предостави на съответния обект или
специализирана болница за рехабилитация,
където ще се извършва балнеолечението и/
или рехабилитационните услуги.
(5) Съответният обект или специализирана
болница за рехабилитация представя документите по чл. 82, ал. 4 в съответната дирекция
„Социално подпомагане“ в срок до 5-о число
на месеца, следващ месеца на предоставяне
на услугите.
(6) В срок до 25-о число на месеца на
представяне на документите по чл. 82, ал. 4
дирекция „Социално подпомагане“ превежда на съответния обект или специализирана
болница за рехабилитация по банков път
дължимите суми за доказано предоставените
услуги.
Чл. 84. (1) В случаите на установена потребност от предоставяне на целева помощ
съгласно чл. 77 от Закона за хората с увреждания хората с трайни увреждания задължително представят копие от договор за наем
към заявлението декларация за изготвяне на
индивидуална оценка на потребностите.
(2) Директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ или оправомощено от него
длъжностно лице издава заповед, с която
отпуска или отказва мотивирано помощта
по реда на чл. 65, ал. 1.
(3) Заповедта за отпускане на помощта по
ал. 1 се издава в три екземпляра, а за отказ
за отпускане – в два екземпляра. Единият
екземпляр от заповедта за отпускане на помощта се предоставя на човека с увреждане.
Другият екземпляр се изпраща по служебен
път до съответната община.
(4) В срок до 3-то число на месеца, следващ
месеца на отпускане на целевата помощ, дирекция „Социално подпомагане“ изпраща до
съответната община списък на всички лица,
на които е отпусната целевата помощ, заедно
с екземпляр на заповедта по ал. 3.
(5) В срок до 8-о число на месеца съответната община изпраща разходооправдателен
документ на името на всяко правоимащо лице
от списъка по ал. 4.
(6) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска и
изплаща в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската
собственост.
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(7) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от
дирекции „Социално подпомагане“ по банков
път на съответната община до края на месеца,
следващ месеца, за който се отнася.
(8) Целевата помощ по ал. 1 може да бъде
прекратена в случаите на:
1. извършване на нова индивидуална оценка на потребностите съгласно чл. 26, ал. 5 от
Закона за хората с увреждания;
2. промяна в обстоятелствата, при които
е отпусната.
Раздел V
Информационна система
Чл. 85. (1) Агенцията за хората с увреждания
създава и поддържа информационна система
за хората с увреждания, съдържаща данни
относно тяхното здравословно състояние,
квалификация, образователна степен, лични
възможности за социално приобщаване, професионална реализация, социално-икономически
статус, демографски и други данни, съгласно
чл. 82 от Закона за хората с увреждания.
(2) В информационната система за хората
с увреждания се поддържа профил на всеки
човек с увреждане.
(3) Данните по ал. 1 служат за наблюдение и анализ на социално-икономическия
статус на хората с увреждания, за планиране
на дейности, свързани със задоволяване на
индивидуалните им потребности, и за разработване на секторни политики.
Чл. 86. Eжeгодно до 31 март държавните
и местните органи чрез своите координатори
по чл. 18 от Закона за хората с увреждания
представят писмена информация в Министерството на труда и социалната политика:
1. за предвижданите политики в областта
на правата на хората с увреждания за текущата година;
2. за осъществените политики в областта
на правата на хората с увреждания за пред
ходната година.
Чл. 87. (1) Държавните и местните органи,
които имат правомощия в областта на правата
на хората с увреждания, събират, поддържат
и предоставят актуални данни за информационната система за хората с увреждания.
(2) На Агенцията за хора с увреждания се
предоставя информация:
1. за освидетелстваните и преосвидетелстваните хора с увреждания – от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК),
териториалните експертни лекарски комисии
(ТЕЛК), лекарските консултативни комисии
(ЛКК) и други институции с компетентност
в тази област;
2. за здравния статус на хората с увреждания – от Националната здравноосигурителна
каса и други институции с компетентност в
тази област;
3. за хората с увреждания, получаващи обезщетения, помощи и пенсии при инвалидност
и временна намалена работоспособност по
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реда на Кодекса за социално осигуряване – от
Националния осигурителен институт;
4. за социално-икономическия статус на
хората с увреждания – от Националния статистически институт, Агенцията за социално
подпомагане и Агенцията по заетостта;
5. за децата с вид и степен на увреждане,
получаващи финансова подкрепа, социални
помощи, социални услуги и други в тази област – от Агенцията за социално подпомагане
и от Държавната агенция за закрила на детето;
6. за хората с увреждания, получаващи
финансова подкрепа, социално подпомагане,
социални услуги и други в тази област – от
Агенцията за социално подпомагане;
7. за образователно-квалификационната
степен на хората с увреждания – от Министерството на образованието и науката;
8. за гражданска регистрация на хората с
увреждания – от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното
развитие и благоустройството;
9. за други релевантни данни – от държавни и местни органи, имащи правомощия в
областта на правата на хората с увреждания.
(3) Обменът на информация по ал. 1 се
извършва при спазване на изискванията на
Закона за електронното управление и на
Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/EО.
Чл. 88. (1) Информационната система за
хората с увреждания предоставя възможност
за създаване и поддържане на профил на
всеки човек с увреждане. Профилът съдържа
всички налични данни за човека с увреждане,
предоставени от първичните администратори.
(2) Достъпът до профила се осигурява чрез
Персонален идентификационен код (ПИК)
на Националния осигурителен институт или
чрез електронен подпис през системата за
електронно връчване по реда на Закона за
електронната идентификация.
(3) Недопустим е отказ на субекта на данни
за достъп до неговия профил.
(4) Разрешението или отказът за достъп на
трети лица се издават в писмена форма от
изпълнителния директор на Агенцията за хора
с увреждания или от оправомощено от него
лице при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
и за отмяна на Директива 95/46/EО.
(5) Отказът по ал. 4 може да се обжалва в
14-дневен срок от съобщаването му по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 89. Информационната система за хората
с увреждания предоставя възможност:
1. за отчитане и удостоверяване на времето
за настъпването на факти с правно значение с
точност до година, дата, час, минута и секунда;
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2. за изготвяне на извлечение от профила
на човека с увреждане във всеки един момент,
за създаване и отпечатване на необходимите
първични документи и за предоставяне на
копия, при поискване;
3. за получаване и изпращане на данни по
електронен път съгласно действащите законови изисквания;
4. за оперативна размяна на информация
с институциите, с които Агенцията за хората
с увреждания осъществява обмен на данни,
съобразно предвидените за това стандарти,
формати и образци.
Чл. 90. При предоставяне на електронна
услуга Агенцията за хората с увреждания
предварително информира ползвателя по ясен
и разбираем начин относно:
1. техническите стъпки по предоставянето
на услугата, тяхното правно значение и срока
за предоставянето є;
2. възможността издаденият акт да бъде
съхраняван в електронна форма и за начина
за достъп до него;
3. техническите средства за установяване
и отстраняване на грешки при въвеждането
на информация, преди да бъдат направени
изявленията във връзка с услугата.
Чл. 91. Интернет страницата на Агенцията
за хората с увреждания осигурява удобен за
ползване достъп:
1. до публикуваната в информационната
система информация;
2. до данните, които се съдържат в профила на всеки човек с увреждане, налични в
информационната система след въвеждането
на идентификатор.
Чл. 92. (1) Актуализация на данни в информационната система за хората с увреждания
се извършва от първичния администратор
на данни:
1. по искане на човека с увреждане, за
когото се отнасят данните, при установяване на грешки или несъответствия и тяхното
удостоверяване;
2. по инициатива на оправомощените
длъжностни лица – при наличие на документ,
даващ основание за актуализация, или при
установена грешка при обработката на данни.
(2) При актуализация на данни в информационната система се отразяват регистрационният номер и датата на документа, източник
на данните за актуализация.
Чл. 93. Заличаване на информация в информационната система за хората с увреждания
се извършва от първичния администратор на
данни въз основа на:
1. предписание на Комисията за защита
на личните данни;
2. акт на съда или прокуратурата;
3. установено по служебен път несъответствие меж ду оригиналния документ и
извършената обработка на данни в информационната система;
4. искане на човека с увреждане при наличие на законово основание;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

5. отпадане на необходимостта от съхранение на личните данни.
Чл. 94. (1) Изпълнителният директор на
Агенцията за хората с увреждания определя
със заповед длъжностни лица за воденето и
поддържането на информационната система
за хората с увреждания.
(2) Длъжностните лица, обработващи данни в информационната система за хората с
увреждания, отговарят за:
1. законосъобразността при обработката
на личните данни;
2. правилното съхранение, верността и
пълнотата на личните данни;
3. предоставянето на личните данни от
информационната система;
4. контрола на достъпа;
5. заличаването на данни.
Чл. 95. (1) Воденето на информационната
система за хората с увреждания регламентира
технически мерки, които:
1. отхвърлят достъпа на неоторизирани
лица до оборудването за обработка на данни – контрол на достъпа до оборудване;
2. предотвратяват неоторизираното четене, копиране, промяна или унищожаване
на информационни носители – контрол на
информационните носители;
3. предотвратяват неоторизираното добавяне, въвеждане, преглеждане, промяна или
заличаване на съхранени данни – контрол по
съхраняването;
4. предотвратяват използването на информационната система от неоторизирани лица,
използващи комуникационно оборудване за
данни – контрол на потребителите;
5. гарантират, че лицата, които са оторизирани да ползват система за автоматизирана
обработка на данни, имат достъп само до
данните, включени в обхвата на техния достъп – контрол на достъпа до данни;
6. осигуряват възможността за проверка
и установяване до кои органи са били или
могат да бъдат изпратени или предоставени
личните данни чрез използване на комуникационно оборудване за данни – контрол на
комуникациите;
7. предотвратяват неоторизирано четене,
копиране, промяна или изтриване на лични
данни при трансфер на лични данни или при
превозване на носители на данни – контрол
при транспортиране;
8. осигуряват правилното функциониране на
системата, докладване на появата на грешки
във функциите (надеждност) и гарантират,
че съхранените данни не могат да бъдат повредени чрез неправилно функциониране на
системата.
(2) Обработващият данни взема мерки за
гарантиране на надеждност при обработването,
като осъществява технически и организацион
ни мерки за защита на личните данни.
Чл. 96. Мерките за съхраняване на личните
данни в информационната система за хората с
увреждания се определят с вътрешни правила
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на изпълнителния директор на Агенцията за
хората с увреждания при спазване на нормативно установените минимални изисквания.
Чл. 97. (1) Агенцията за хората с увреждания извършва наблюдение и контрол на
специализираните предприятия и кооперации
на хората с увреждания за съответствие с
изискванията по чл. 48 от Закона за хората с
увреждания, както и за изпълнение на целеви
проекти и програми по чл. 49 от Закона за
хората с увреждания.
(2) Наблюдението и контролът по ал. 1 се
извършват чрез планови или целеви проверки съгласно вътрешни правила, утвърдени
от изпълнителния директор на Агенцията за
хората с увреждания.
Чл. 98. (1) Проверките на специализираните предприятия или кооперации на хората
с увреждания се извършват на регионален
принцип от инспектор за съответния район
с утвърден месечен план от изпълнителния
директор на Агенцията за хората с увреждания.
(2) Специализираните предприятия или
кооперации на хората с увреждания се проверяват най-малко веднъж годишно.
(3) Проверката на специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания
установява съответствието/несъответствието
с вписаните в регистъра списъчен състав,
относителен дял на хората с трайни увреждания, вид на дейността и всички декларирани
обстоятелства към момента на проверката.
(4) Когато специализираното предприятие
или кооперация на хора с увреждания има
повече от един адрес на осъществяване на
дейност, всеки от тях се проверява от инспектор в съответния регион.
(5) Проверките се удостоверяват с констативен протокол в два екземпляра – по един за
двете страни, който се връчва срещу подпис.
(6) Когато специализираното предприятие
или кооперация на хора с увреждания има
повече от един адрес на осъществяване на
дейност, обобщаващият констативен протокол
се изготвя в региона на седалището.
Чл. 99. Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава
Работна процедура за наблюдение и контрол
на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания и изискуемите
документи при извършване на проверка.
Чл. 100. (1) Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания,
вписани в Регистъра по чл. 83, ал. 1 от Закона
за хората с увреждания, оказват съдействие с
необходимите доказателства на инспекторите
на Агенцията за хората с увреждания при
извършване на проверките.
(2) Когато се установи несъответствие с
декларираните обстоятелства, на специализираното предприятие или кооперация на хора
с увреждания се прави предписание със срок
за изпълнение.
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(3) Специализираното предприятие или
кооперация на хора с увреждания има право
на писмено възражение в 7-дневен срок от
извършване на проверката.
(4) При неизпълнение на предписание
специализираното предприятие или кооперация на хора с увреждания се заличава от
Регистъра по чл. 83, ал. 1 от Закона за хората
с увреждания.
Чл. 101. (1) При установяване по надлежния ред, че специализирано предприятие
или кооперация на хората с увреждания не
отговаря на изискванията, определени в чл. 48
от Закона за хората с увреждания, същото
се заличава от Регистъра по чл. 83, ал. 1 от
Закона за хората с увреждания.
(2) Заличаването от Регистъра по чл. 83,
ал. 1 от Закона за хората с увреждания се извършва със заповед на изпълнителния директор
на Агенцията за хората с увреждания по реда
на чл. 86 от Закона за хората с увреждания.
Чл. 102. При установяване по надлежния
ред, че специализирано предприятие или
кооперация на хората с увреждания извършва нарушения при изпълнението на целеви
проекти и програми по чл. 49 от Закона за
хората с увреждания, тяхното финансиране
незабавно се преустановява.
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ С ПРИЗНАТА НАЦИОНАЛНА
ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ
Чл. 103. (1) Организациите на и за хора
с увреждания с призната национална представителност съгласно чл. 92 от Закона за
хората с увреждания получават от държавата
финансова подкрепа под формата на субсидия.
(2) Субсидията по ал. 1 се предоставя за
изпълнение на дейности в областта на правата на хората с увреждания с цел тяхното
социално приобщаване.
Чл. 104. (1) Организациите на и за хора с
увреждания с призната национална представителност правят предложения за субсидии
и разпределение на тяхното предназначение,
съпроводени с доклад и с разчет, съгласно
бюджетните насоки и срокове, определени от
министъра на финансите, след предварително
съгласуване с министъра на труда и социалната политика за преценка на допустимостта
на дейностите и разходите за тях, както и за
тяхната целесъобразност.
(2) Организациите на и за хора с увреждания с призната национална представителност
през текущата бюджетна година могат да
кандидатстват за финансиране от държавния
бюджет за следващата бюджетна година.
(3) Предназначението на субсидиите на
организациите на и за хора с увреждания с
призната национална представителност се
утвърждава с акт на Министерския съвет за
съответната бюджетна година.
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Чл. 105. Средствата за финансиране на
национално представителните организации
на и за хора с увреждания не могат да се
използват за икономически или инвестицион
ни дейности.
Чл. 106. (1) Министърът на труда и социал
ната политика у пра ж н ява конт рол върх у
целесъобразността и законосъобразността на
дейностите в подкрепа на социалното приобщаване на хората с увреждания и разходваните
за целта средства от организациите на и за
хора с увреждания с призната национална
представителност.
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява за
всяко тримесечие от комисия, определена със
заповед на министъра на труда и социалната
политика.
(3) Комисията по ал. 2 може да изисква от
съответната организация да представи допълнителна информация, свързана с изразходваните средства и реализираните дейности, и
да организира извършването на проверки на
място, когато това се налага. В тези случаи
срокът за произнасяне се удължава с времето,
определено за предоставяне на допълнителна
информация и/или за извършване на проверка.
(4) Комисията представя на министъра
на труда и социалната политика протокол за
резултатите от проверката и дава становище.
(5) При констатирани нарушения в изпълнение на субсидираните дейности и/или при
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неизпълнението им, както и при отпадане
на националната представителност Министерството на труда и социалната политика
своевременно уведомява Министерството на
финансите за преустановяване на субсидирането.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За срок две години от приемането на
Правилника за прилагане на Закона за хората
с увреждания дейността на Съвета за наблюдение се администрира от администрацията
на омбудсмана на Република България.
§ 2. За 2019 г. информация за процедурата
за кандидатстване и подбор на работодатели,
съответно на органи по назначаване по Националната програма по чл. 34, се обявява на
интернет страницата на Агенцията за хората
с увреждания в срок до 31 май.
§ 3. Работодателите, задължени да изпълняват квота по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, през 2019 г. предприемат
съответни действия за назначаване на хора
с трайни увреждания в тримесечен срок от
обнародването на правилника в „Държавен
вестник“.
§ 4. Правилникът се приема на основание
§ 3, т. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за хората с увреждания.
Приложение № 1
към чл. 24, ал. 1

ОБОБЩЕНА СПРАВКА
за получената информация относно работните места във връзка с прилагане на чл. 38, ал. 1 от Закона
за хората с увреждания (ЗХУ)
за периода от ...…….. до .......................... г.
№
Дата на
Работодапо подаденото
тел
ред уведомлен ие
в дирекция
„Бюро по
труда“ (ДБТ)

Данни от
ДБТ

1

2

Данни
от работодател
съгласно
подадено
уведомление
3

ЕИК/
Брой
БУЛСТАТ свободн и
раб отни
места,
заявени
в ДБТ, в
изпълне
ние на
квотата
по чл. 38,
ал. 1 от
ЗХУ

Брой
насо
чени
от ДБТ
хора с
трайни
увреж
дания
за зае
мане
на зая
вените
работн и
места

Брой назначени хора
с трайни
уврежд ания,
насочени от
ДБТ

Данни от Данни от
работода ДБТ
теля
съгласно
подадено
уведом
ление

Данни
от ДБТ

Данни от
Данни от
работода
ДБТ
теля съгласно подадено
уведом
ление

4

5

6

7

Брой незаети работни места,
заявени
в ДБТ,
заедно с
причин ата
за незае
мането им

8

Брой на заявените работни места от
работодат ели
за изпълнение на квотата по чл. 38,
ал. 1 от ЗХУ
чрез трудови
посредн ици
с издадено
удостовер ение
за регистрац ия
за извършв ане
на посредни
ческа дейност
по наемане на
работа
Данни от
работодат еля
съгласно подадено уведомле
ние

9
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Приложение № 2
към чл. 68, ал. 1
Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които хората с увреждания
ползват целева помощ

№
по
ред

Видове
помощни
средства,
приспособления,
съоръжения и
медицински
изделия

Медицински
условия за
отпускане

Необходими
документи

Експлоата
ционен срок

Забележка

1

2

3

4

5

6

1.

Протези за долни Пълна (частична)
(горни) крайници, л и п с а н а д о л е н
в к л ю ч и т е л н о с (горен) крайник
електронно устройство, изработени по
поръчка:

а) първа постоянна
протеза

По п реценка на ор т опедо-травматологична ЛКК
експлоатационните срокове
могат да се намаляват в зависимост от промяната във
функционалната годност на
протезата и състоянието на
ампутирания чукан. Необходимостта от подмяна на
протезата се удостоверява
с констат ивен п ротокол,
подписан от ортопед и от
регистрираното физическо
или юридическо лице, изработващо протезите.
1. Мед и ц и нс к и
протокол от
специа лизирана
ортопедо-травматологична ЛК К
или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.
2. Писмено задание на квалифициран медицин
ск и спец иа лист
или на лице с
подходяща про
фесионална
к в а л и ф и к а ц и я ,
с което се опре
делят специфични те п роек т ни
характеристик и на издел ие то и п редназ
начението му за
употреба от конкретен пациент,
за което той носи
отговорн ост, съгласно § 1, т. 23
о т доп ъ л н и т елните разпоредби
на Закона за мед и ц и нск и т е изделия.

Една година с
право на три
ремонта (подмяна на приемната гилза).

Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния производител.
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б) постоянна модулна протеза

2.

Ортези и ортопедични апарати,
изработени по поръчка

По м е д и ц и н с к и
индикации:
1. При тежки състояния на опорнодвигат елния апар а т, и з и с к в а щ и
ф и к с и р а н е и л и
ф и к с и р а н е
с
д и н а м и ч н о р а з движване на кости
и стави, най-чест о п ри: вроден и
аномалии, сколиоза, т уберк улоза, остеомиелит,
пост травматична
нестабилност при
увреда на лигаменти, при псевдоартроза, фрактура на
прешлени, тежка
остеопороза.
2. Полиомиелит и/
или детска церебрална парализа.
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4

5

6

1. Мед и ц и нс к и
протокол от
специа лизирана
ортопедо-травматологична ЛК К
или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.
2. Писмено задание на квалифициран медицинск и спец иа лист
или на лице с
подходяща професионална квалификация, с което се определят
специфичните
проектни характеристики на изделието и предназначението му
з а у по т р еба о т
конк ретен пациент, за което
т ой но си о т г о ворност, съгласно § 1, т. 23 от
допълнителните
разпоредби на Закона за медицинските изделия.

Една година за
деца до 18-годишна възраст
с право на един
ремонт.
Две години за
работещите
( у ч а щ и т е) с
право на два
ремонта.
Четири години
за останалите
лица с право
на четири ремонта.

Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния производител.

1. Мед и ц и нс к и
протокол от
специа лизирана
ортопедо-травматологична ЛК К
или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.
2. Писмено задание на квалифициран медицинск и спец иа лист
или на лице с
подходяща професионална квалификация, с което се определят
специфичните
проектни характеристики на изделието и предназначението му
з а у по т р еба о т
конкретен пациент, за което той
носи отговорност,
съгласно § 1, т. 23
о т доп ъ л н и т ел
ните разпоредби
на Закона за мед и ц и нск и т е изделия.

Една година за
деца до 18-годишна възраст
с право на един
ремонт.
Две години за
работещите
( у ч а щ и т е) с
право на два
ремонта.
Четири години
за останалите
лица с право
на четири ремонта.

Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния производител.

С Т Р.
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3.

Ортопедични
обувки и приспо
собления за корек ци я, изработени
по поръчка:

3
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1. Мед и ц и нс к и
протокол от
специа лизирана
ортопедо-травматологична ЛК К
или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.
2. Писмено задание на квалифициран медицинск и спец иа лист
и л и н а л и це с
подходяща професионална квалификация, с което
се определят специфичните проектни характеристики на изделието
и предназначението му за употреба от конкретен
пациент, за което
той носи отговорност, съгласно § 1,
т. 23 от допълнит е л н и т е ра зпо редби на Закона
за медицинските
изделия.

Един чифт
на 6 месеца с
право на един
р емон т (д ва
чифта за 12
месеца с право на два ремонта) за деца
до 18-годишна
възраст.
Ед и н ч иф т с
право на един
ремонт за една
г од и на (д ва
чифта с право
на два ремонта
за две години)
за останалите
правоимащи
лица.

Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния производител.
Нуждаещите се лица имат
право на ортопедични обувки, изработени по поръчка,
или на индивидуални коригиращи приспособления
и стелк и, изработени по
поръчка, но не и на двете
едновременно.

б) а парат о бу вк и, При липса на час- 1. Мед и ц и нс к и
изработени по по- ти на ходилото.
протокол от
ръчка
специа лизирана
ортопедо-травматологична ЛК К
или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.
2. Писмено задание на квалифициран медицинск и спец иа лист
или на лице с
подходяща професионална квалификация, с което се определят
специфичните
проектни характеристики на изделието и предназначението му
з а у по т р еба о т
конкретен пациент, за което той
носи отговорност,
съгласно § 1, т. 23
о т доп ъ л н и т елните разпоредби
на Закона за мед и ц и нск и т е изделия.

Един чифт
на 6 месеца с
право на един
р емон т (д ва
чифта за 12
месеца с право на два ремонта) за деца
до 18-годишна
възраст.
Ед и н ч иф т с
право на един
ремонт за една
г од и на (д ва
чифта с право
на два ремонта
за две години)
за останалите
лица.

Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния производител.
Нуждаещите се лица имат
право на апаратобувки, изработени по поръчка, или на
индивидуални коригиращи
приспособления и стелки,
изработени по поръчка, но
не и на двете едновременно.

а) о р т о п е д и ч н и Скъсяване на дообувки, изработени лен крайник с 5 и
по поръчка
повече см и/или
при тежки деформации и липса на
части на ходилото
(с изключение на
плоскостъпие), които не позволяват
използва не т о на
обикновени обувки. Деца с вродени криви крачета – тежък еквиноварус, еквинизъм, плановалгус,
документирани с
рентгенографии и
плантографии.
Диаб етици на инсулиново лечение
и д и аб е т и ц и н а
перора л но лечение с доказана с
електромиография
д иабе т на невро пат и я, д иаб е т на
микроангиопатия
и д иабе т но с т ъпало.
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в) и н д и ви д уа л н и
коригиращи приспособления и стелки, изработени по
поръчка

По м е д и ц и н с к и
индикации при
тежко плоскостъпие със спа дане
н а д в ат а с в од а ,
документирано с
рентгеног рафии
и плантог рами,
и /и л и д и а б е т н о
стъпало.

1. Мед и ц и нс к и
протокол от специализирана орт о п ед о - т р а вм атологична ЛК К
или експертно р ешен ие н а
ТЕЛК/НЕЛК.
2. Писмено задание на квалифициран медицинск и спец иа лист
или на лице с
подходяща професионална квалификация, с което се определят
специфичните
проектни характеристики на изделието и предназначението му
з а у по т р еба о т
конк ретен пациент, за което
т ой но си о т г о ворност, съгласно § 1, т. 23 от
допълнителните
разпоредби на Закона за медицинските изделия.

Един чифт на
три месеца (четири чифта за
една година) за
деца до 18-годишна възраст.
Два чифта за
12 месеца за
останалите
правоимащи
лица.

Нуждаещите се лица имат
право на индивидуални коригиращи приспособления
и стелк и, изработени по
поръчка, или на ортопедични обувки, изработени по
поръчка, но не и на двете
едновременно.

Принадлежности за Наличие на про- М е д и ц и н с к и
ползване на про- теза.
протокол от
тези:
специа лизирана
ортопедо-травматологична ЛК К
или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.
а) два броя протезни рула

Една година

б) дванадесет броя
протезни чорапи

Една година

в) шест броя протективни чорапи

Една година

г) три козметични
ръкавици за протези за горен крайник

Една година

д) една а к у м улаторна батери я за
п ро т еза за г орен
крайник с електронно устройство

Една година

е) един чифт обувки
за протези

5.
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Слухови апарати с
индивидуална отливка към тях:

Една година

Нуждаещите се лица имат
право на обувки за протеза
или на ортопедични обувки,
изработени по поръчка, но
не и на двата вида едновременно.
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а) цифрови слухови По м е д и ц и н с к и
апарати
индикации.
Намаление на слуха над 40 dB за
по-добр е чуващото ухо. При едностранна глухота и
здраво второ ухо
не се п редписва
слухов апарат.

Медицински протокол от специализирана ЛКК,
разкрита в лечебно заведение за
болнична помощ
с клиника/отделение по ушни,
носни и гърлени
болести (УНГБ),
или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.

Шест години
(един ремонт
в рамките на
експ лоата ц ионния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния
срок, ако нуждата за това е
удостоверена с медицински
протокол от специализирана
ЛКК, разкрита в лечебно
заведение за болнична помощ с клиника/отделение
по ушни, носни и гърлени
болести (УНГБ), експертно
решение на ТЕЛК и НЕЛК.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

б) джобни слухови По м е д и ц и н с к и
апарати по костен индикации.
и въздушен път
Намаление на слуха над 40 dВ за
по-добр е чуващото ухо. При едностранна глухота и
здраво второ ухо
не се п редписва
слухов апарат.

Медицински протокол от специализирана ЛКК,
разкрита в лечебно заведение за
болнична помощ
с клиника/отделение по ушни,
носни и гърлени
болести (УНГБ),
или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.

Шест години
(един ремонт
в рамките на
експ лоата ц ионния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния
срок, ако нуждата за това е
удостоверена с медицински
протокол от специализирана
ЛКК, разкрита в лечебно
заведение за болнична помощ с клиника/отделение
по ушни, носни и гърлени
болести (УНГБ), експертно
решение на ТЕЛК и НЕЛК.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

в) очила по костен По м е д и ц и н с к и
индикации.
път
Намаление на слуха над 40 dВ за
по-добр е чуващото ухо. При едностранна глухота и
здраво второ ухо
не се п редписва
слухов апарат.

Медицински протокол от специализирана ЛКК,
разкрита в лечебно заведение за
болнична помощ
с клиника/отделение по ушни,
носни и гърлени
болести (УНГБ),
или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.

Шест години
(един ремонт
в рамките на
експ лоата ц ионния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния
срок, ако нуждата за това е
удостоверена с медицински
протокол от специализирана
ЛКК, разкрита в лечебно
заведение за болнична помощ с клиника/отделение
по ушни, носни и гърлени
болести (УНГБ), експертно
решение на ТЕЛК и НЕЛК.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

г) очила по костен
път за едностранно или двустранно
сл у хопротезиране
на деца, учащи и
студенти

Медицински протокол от специализирана ЛКК,
разкрита в лечебно заведение за
болнична помощ
с клиника/отделение по ушни,
носни и гърлени
болести (УНГБ),
или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.

Три години
(един ремонт
в рамките на
експ лоата ц ионния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния
срок, ако нуждата за това е
удостоверена с медицински
протокол от специализирана
ЛКК, разкрита в лечебно
заведение за болнична помощ с клиника/отделение
по ушни, носни и гърлени
болести (УНГБ), експертно
решение на ТЕЛК и НЕЛК.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

По м е д и ц и н с к и
индикации.
Намаление на слуха над 40 dВ за
по-добр е чуващото ухо. При едностранна глухота и
здраво второ ухо
не се п редписва
слухов апарат.
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д) програмируеми
ц ифр ови с л у хови
а парат и за ед но ст ранно или двустранно слухопротезиране на деца,
учащи и студенти

По м е д и ц и н с к и
индикации. Намаление на слуха над
40 dВ двустранно.

Медицински протокол от специализирана ЛКК,
разкрита в лечебно заведение за
болнична помощ
с клиника/отделение по ушни,
носни и гърлени
болести (УНГБ),
или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.

Три години
(един ремонт
в рамките на
експ лоата ц ионния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния
срок, ако нуждата за това е
удостоверена с медицински
протокол от специализирана
ЛКК, разкрита в лечебно
заведение за болнична помощ с клиника/отделение
по ушни, носни и гърлени
болести (УНГБ), експертно
решение на ТЕЛК и НЕЛК.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

е) програмируеми
ц ифр ови с л у хови
апарати за осигурени лица в трудоспособна възраст

По м е д и ц и н с к и
индикации. Намаление на слуха над
40 dВ двустранно.

Медицински протокол от специализирана ЛКК,
разкрита в лечебно заведение за
болнична помощ
с клиника/отделение по ушни,
носни и гърлени
болести (УНГБ),
или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.

Пет г одини
(един ремонт
в рамките на
експ лоата ц ионния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния
срок, ако нуждата за това е
удостоверена с медицински
протокол от специализирана
ЛКК, разкрита в лечебно
заведение за болнична помощ с клиника/отделение
по ушни, носни и гърлени
болести (УНГБ), експертно
решение на ТЕЛК и НЕЛК.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

ж) програмируеми
ц ифр ови с л у хови
а парат и за ед но ст ранно или двустранно слухопротезиране на лица,
ползва ли прог рамируеми цифрови
слухови апарати за
ед но с т ра н но и л и
двус т ра н но сл ухопротезиране като
деца, учащи и студенти

По м е д и ц и н с к и
индикации. Намаление на слуха над
40 dВ двустранно.

Медицински протокол от специализирана ЛКК,
разкрита в лечебно заведение за
болнична помощ
с клиника/отделение по ушни,
носни и гърлени
болести (УНГБ),
или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.

Пет г одини
(един ремонт
в рамките на
експ лоата ц ионния срок).

Подменят се преди изтичането на експлоатационния
срок, ако нуждата за това е
удостоверена с медицински
протокол от специализирана
ЛКК, разкрита в лечебно
заведение за болнична помощ с клиника/отделение
по ушни, носни и гърлени
болести (УНГБ), експертно
решение на ТЕЛК и НЕЛК.
Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

з) 20 броя батерии
за слухов апарат
6.

С Т Р. 6 7

Говорен апарат

Една година
По м е д и ц и н с к и
индикации. Състояния след тотална
ларингектомия.

Медицински протокол от специализирана ЛК К
за УНГБ или експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК.

Пет г одини
(един ремонт
в рамките на
експ лоата ц ионния срок).

Подменя се преди изтичането на експлоатационния
срок, ако нуждата за това
е установена с констативен
протокол със спецификация, издаден от съответния
търговец. Необходимостта
от ремонт се удостоверява
с протокол със спецификация, издаден от съответния
търговец.

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

1

2

7.

Заместващи и козметични средства:
а) очни протези

3

При енуклеирани
очи, вродена липса
на око или тежко
увредено око без
функция.

ВЕСТНИК
4

БРОЙ 27
5

6

Медицински про- Пет години
токол от специализирана ЛК К
по очни болести
или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.

б) гръдна епитеза – По м е д и ц и н с к и
първична
и н д и к а ц и и. При
ампутация на
млечна жлеза.

Медицински про- Една година
токол от хирургична или онкологична ЛКК или
експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.

Подменя се преди изтичането на експлоатационния
срок при увреда на протезата, потвърдена с протокол
на хирургична или онкологична ЛКК. В случаите,
когато няма специализирана
ЛКК по профила на забол я ва не т о, мед и ц и нск и я т
протокол може да се издава
о т спец иа л изи ра на ЛК К
към комплексен онкологичен център (КОЦ) или към
специализирана болница за
активно лечение по онкология (СБАЛО).

в) г р ъд на еп и т е - По м е д и ц и н с к и
за – постоянна
и н д и к а ц и и. При
ампутация на
млечна жлеза.

Медицински про- Три години
токол от хирургична или онкологична ЛКК или
експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.

Подменя се преди изтичането на експлоатационния
срок при увреда на протезата, потвърдена с експертно
решение на хирургична или
онкологична ЛКК. В случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила
на заболяването, медицинският протокол може да се
издава от специализирана
ЛКК към комплексен онкологичен център (КОЦ)
или към специализирана
болница за активно лечение
по онкология (СБАЛО).

г) протези за нос По м е д и ц и н с к и
и уши
индикации. Частична или пълна,
вродена или придобита липса на
орган.

М е д и ц и н с к и Пет години
протокол от
специа лизирана ЛКК – онкологична или за
УНГБ, или експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК.

8.

Перука – един брой По м е д и ц и н с к и
и н д и к а ц и и. При
временна или постоянна алопеция
в резултат на заболяване или травма.

Медицински про- Една година
токол от специализирана ЛКК –
онкологична или
хирургична, или
експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.

9.

Очила:

В случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може
да се издава от специализирана ЛКК към комплексен
онкологичен център (КОЦ)
или към специализирана
болница за активно лечение
по онкология (СБАЛО) или
от специализирана ЛК К,
разкрита в лечебно заведение за болнична помощ
с к л и н и к а/о т делен ие по
хирургия.

БРОЙ 27
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С Т Р. 6 9
5

6

а) обикновени или Отпускат се, ако
тъмни
у вреж дането е в
резултат на т рудов а з лопо л у к а ,
професионално
заболяване, травматично увреждане, от усложнение
при общо заболяване, миопия над
10 диоптъра, хиперметропия над
10 диоптъра.

М е д и ц и н с к и Пет години
п р о т о к о л о т
специа лиз ирана
ЛК К по очни
болести или експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК.

Подменят се преди изтичането на експлоатационния
срок по медицински показания с медицински протокол
от специализирана ЛКК по
очни болести или експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК
или ако нуждата за това е
удостоверена с протокол със
спецификация, издаден от
съответния търговец (но не
повече от веднъж в рамките
на срока на експлоатацията).

б) бинок ул ярни,
бифока лни, специа лни оптични
средства (телескопични, лупи, екран
и бинокловидни)

Медицински про- Пет години
токол от специализирана ЛК К
по очни болести
или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.

Подменят се преди изтичането на експлоатационния
срок по медицински показания с медицински протокол
от специализирана ЛКК по
очни болести или експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК
или ако нуждата за това е
удостоверена с протокол със
спецификация, издаден от
съответния търговец (но не
повече от веднъж в рамките
на срока на експлоатацията).

Отпускат се, ако
у вреж дането е в
резултат на т рудов а з лопо л у к а ,
професионално
заболяване, травм ат и ч но у в р еждане, усложнение
при общо заболяване, миопия над
10 диоптъра, хиперметропия над
10 диоптъра.

10.

Говорещ термоме- О т п ус к а т с е н а
тър за телесна тем- с а мо т н и л и ц а с
пература
нама лена рабо тоспособност над
90 на сто по повод увреждане на
зрението и на семейства, в които
и двамата членове
са лица с намалена
работ оспособност
над 90 на сто по
повод увреж дане
на зрението.

Решение
н а Седем години Подменят се преди изтичаТЕЛК/НЕЛК,
нето на експлоатационния
удостовер яващо
срок, ако нуждата за това е
нама лена рабоудостоверена с протокол със
тоспособност
спецификация, издаден от
над 90 на сто.
съответния търговец (но не
Декларация за
повече от веднъж в рамките
семейното полона срока на експлоатация).
жение от правоимащото лице.

11.

Патерици, бастуни,
ходилки и прохо
дилки. Бели и сен
зорни баст у ни за
слепи лица

По м е д и ц и н с к и
и н д и ка ц и и, у до 
стоверяващи постоянната нуж да
от тях. При зрителна острота за двете
очи под 0,04 след
корек ци я. При
у вреда на долни
крайници, при която самостоятелното придвижване
е затруднено.

Медицински про- Три години
токол от специализирана ЛК К
по п р о фи ла на
заболяването или
експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.

В медицинския протокол на
специализираната ЛКК по
профила на заболяването,
в експертното решение на
ТЕЛК/НЕЛК се посочва
препоръчителен срок за необходимостта от помощното
средство, ако се прецени,
че този срок е по-кратък от
предвидения експлоатационен срок.

Ч а с т и ч н а (п ъ л на) пара л иза на
дол н и к ра й н и ц и
или други увреждания, при които
самостоятелното
придвижване е невъзможно.

Медицински протокол от специализирана ЛК К
по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ
(МЦ), и ли експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК.

Не се отпуска едновременно с инвалидните колички
по бу к ви „б“, „в“ и „г“.
В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ),
медицинският протокол се
издава от специализирана
ЛКК на лечебно заведение
за болнична помощ. Необходимостта от ремонт се
удостоверява с протокол със
спецификация, издаден от
съответния търговец.

12.

Инвалидни колички:
а) рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се
гръб и други

Шест години
с право на
един основен
ремон т, по
спецификация, комплект
гуми и лагери
на всек и две
години.

С Т Р.
1
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б) а к у м у л ат о рн и Увреждане на горколички
ни и долни крайници (две бедрен и а м п у та ц и и с
противопоказания
за протезиране и
съдова патология,
тежка парапареза
и параплегия), които увреждания не
позволяват само
стоятелно използване на количките
по буква „а“, и ако
лицето е физичес
ки и психически
годно да управлява
такава количка.

Медицински протокол от специализирана ЛК К
по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ
(МЦ), и ли експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК.

Десе т г од ини с право на
два основни
ремонта, по
спецификация, комплект
гуми и лагери
на всек и две
години и комплект ак у м улаторни батерии на всеки
три години.

Не се отпуска едновременно с инвалидните колички
по бу к ви „а“, „в“ и „г“.
В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ),
медицинският протокол се
издава от специализирана
ЛКК на лечебно заведение
за болнична помощ. Необходимостта от ремонт се
удостоверява с протокол със
спецификация, издаден от
съответния търговец.

в) детска рингова
инвалидна количка
(о т п уска се и на
лица над 18-годишна възраст с нисък
ръст, което не позволява използването на инвалидната
количка по буква
„а“)

Ч а с т и ч н а (п ъ л на) пара л иза на
дол н и к ра й н и ц и
или други увреждания, при които
самостоятелното
придвижване е невъзможно.

Медицински протокол от специализирана ЛК К
по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ
(МЦ), и ли експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК.

Три години
с право на
един основен
ремон т, по
спецификация, комплект
гуми и лагери
на всек и две
години.

Не се отпуска едновременно
с изброените в колона 2 инвалидни колички по букви
„а“, „б“ и „г“. В случаите,
когато няма разкрита ЛКК
към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от
специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична
помощ. Необходимостта от
ремонт се удостоверява с
протокол със спецификация, издаден от съответния
търговец.

г) детски инвалидни колички (отпуска се и на лица над
18-годишна възраст
с нисък ръст, което
не позвол я ва използването на инвалидната количка
по буква „а“)

Увреждане на горни и долни крайници (две бедрен и а м п у та ц и и с
противопоказания
за протезиране и
съдова патология,
тежка парапареза
и параплегия), които увреждания не
позволяват самостоятелно използване на количките
по буква „в“.

Медицински протокол от специализирана ЛК К
по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ
(МЦ), и ли експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК.

Три години
с право на
един основен
ремон т, по
спецификация, комплект
гуми и лагери
на всек и две
години.

Не се отпуска едновременно
с изброените в колона 2 инвалидни колички по букви
„а“, „б“ и „в“. В случаите,
когато няма разкрита ЛКК
към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от
специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична
помощ. Необходимостта от
ремонт се удостоверява с
протокол със спецификация, издаден от съответния
търговец.

13.

Комбиниран стол Ч а с т и ч н а (п ъ л за тоалет и баня
на) пара л иза на
дол н и к ра й н и ц и
или други увреждания, при които
самостоятелното
придвижване е невъзможно.

Медицински протокол от специализирана ЛК К
по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ
(МЦ), и ли експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК.

Шест години
с право на
един основен
ремон т, по
спецификация, комплект
гуми и лагери
на всек и две
години. За децата до 18-годишна възраст
експ лоата ц ионният срок е
3 години.

В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ),
медицинският протокол се
издава от специализирана
ЛКК на лечебно заведение
за болнична помощ. Необходимостта от ремонт се
удостоверява с протокол със
спецификация, издаден от
съответния търговец.

14.

Специализирани
помощни средства
и принадлежности:
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а) антидекубитална При болни с тежки
възглавница и/или неврологични или
дюшек
д ру г и з аб о л я в ания, придружени с
квадрипарези или
хемипарези, будна
кома, усложнени
невромускулни заболявания, довели
до принудително
залежаване в една
и съща поза, и терминално болни.

Медицински про- Три години
токол от специализирана ЛК К
или експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.

б) масички за инвалидни колички,
щипки за захващане на предмети от
разстояние, стеснители за инвалидни
колички

На л и ч ие на и нвалидна количка.
Ч ас т и ч н а/п ъ л н а
парализа на дол
ни крайници или
други увреждания,
при които само
стоятелното при
движване е силно
зат руднено и ли
невъзможно.

Медицински про- Пет години
токол от специализирана ЛК К
по п р о фи ла на
заболяването или
експертно решение на ТЕЛК/
Н Е Л К по д ру г
повод.

в) приспособления
за управление на
лек автомобил от
лица с дисфункция
на горни и/или дол
ни крайници

Ув р е ж д а н и я н а М е д и ц и н с к о
горни и/или долни у д о с т о в е р е н и е
крайници, които за водач на МПС.
налагат приспосо
бяване на органит е
за управление на
автомобил.

Експлоатационният срок на
а в т о м о б и л а ,
но не по-рано
о т 5 г одини
(един ремонт
в рамките на
експлоата
ционния срок).

Приспособленията за управление на лек автомобил,
посочени в колона 2, се
отпускат и на хора с нисък
ръст, което не позволява
използването на стандартен
автомобил. Необходимостта
от ремонт се удостоверява
с протокол със спецификация, издаден от съответния
търговец.

Вертикализатор от
седнало в изправено положен ие за
деца с увреждания

Увреждания на дол
ни и горни крайници до степен на
квадрипареза, при
което самостоятелното придвижване
е силно затруднено
или невъзможно.
Противопоказания
са наличието на
тежки контрактури на горни и долни
крайници, луксация и сублуксация
на тазобедр ените
стави.

Три години с
право на един
ремонт по спецификация.

Необходимостта от ремонт
се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден
от съответния търговец.

Медицински протокол от специализирана ЛК К
по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ
(МЦ), и ли експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК.

Щ ипк и за за х ващане на
предмети от разстояние,
посочени в колона 2, се
отпускат и на хора с нисък
ръст, които не използват
инвалидна количка.

Приложение № 3
към чл. 70, ал. 4 и чл. 76
ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
към фактура № ........./.............. г.
(посочва се номерът на фактурата, издадена за съответното медицинско изделие, помощно средство,
приспособление или съоръжение)
Днес, ........................ г., се състави следният предавателно-приемателен протокол между ......................
................................................................................................................................................................................................
(име и фамилия на правоимащото лице)
с настоящ адрес: ........................................................................................................................................................... ,
телефон: ........................................................................................................................................................................ ,
или чрез упълномощено лице ………………………………...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(име и фамилия на упълномощеното лице)
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с настоящ адрес: ..........................................................................................................................................................
телефон: .........................................................................................................................................................................
и
................................................................................................................................................................................................,
(име и фамилия на лицето, предало/ремонтирало стоката)
Представител на …………………………..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(изписва се наименованието на търговеца)
за следните получени/ремонтирани медицински изделия, помощни средства, приспособления и
съоръжения:
№
по
ред

Наименование на медицинско изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение

Марка/модел

Сериен №

Артикулен №

Брой

1.
2.
3.
Предал: …………................………..
(подпис и печат)
2459

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 2
от 25 март 2019 г.

за ограничаване и ликвидиране на заразна
плевропневмония по говедата, ентеровирусен
енцефаломиелит по свинете (Тешенска болест),
дурин и инфекциозна анемия по конете
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. мерките за ограничаване и ликвидиране на:
а) заразна плевропневмония по говедата;
б) ентеровирусен енцефаломиелит по свинете (Тешенска болест);
в) дурин;
г) инфекциозна анемия по конете;
2. задълженията на Българската агенция
по безопасност на храните (БАБХ), физичес
ките и юридическите лица за прилагане на
мерките за ограничаване и ликвидиране на
болестите по т. 1;
3. услови ята и редът за прилагане на
мерките за ограничаване и ликвидиране на
болестите по т. 1.
Чл. 2. (1) След уведомяването от официален
ветеринарен лекар (ОВЛ) или регистриран ветеринарен лекар или стопанин за съмнение за
съществуване на някоя от болестите по чл. 1,
т. 1 БАБХ извършва преглед и проучване, за
да се потвърди или отхвърли съмнението за
наличие на болест, включително и взимане
на необходимия брой проби за лабораторно
изследване. За целта официалният ветеринарен
лекар незабавно издава разпореждане, с което

Приел: ………………..
(подпис)

поставя животновъдния обект под възбрана
за движение на животни, продукти от тях,
инвентар и други и официален надзор, като
разпорежда:
1. инвентаризация на всички животни в
обекта по категории, като се записва броят
на животните, които са умрели, заразени или
застрашени от заразяване;
2. актуализиране на данните в интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС;
3. всички животни от възприемчивите видове в животновъдния обект по възможност
да се държат в помещения отделно от другите
видове животни;
4. забрана движението на:
а) хора, животни от други видове, които не
са възприемчиви към болестта, и транспортни
средства във или извън животновъдния обект;
б) животински продукти, трупове на животни или храна за животни, съоръжения,
отпадъци, боклук, тор или всичко друго, чрез
което може да бъде пренесена болестта;
5. движението на хора, животни от невъзприемчивите видове и транспортни средства
след изясняване на ситуацията и предприемане
на мерки от страна на стопанина на обекта с
цел предотвратяване на риск от разпространение на болестта; промяната се отразява в
акта за възбрана на обекта;
6. поставяне на подходящи средства за
дезинфек ци я на входовете и изходите на
сградите или местата, където се помещават
животни от застрашените видове, както и на
входа и изхода на животновъдния обект; прилагане на подходящи методи за дезинсекция
и дератизация;
7. други мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта по преценка на изпълнителния директор на БАБХ или препоръка/
решение на Европейската комисия.
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(2) След уведомяването съгласно ал. 1 наред
с другите мерки ОВЛ стартира извършване
на епизоотично проучване съгласно чл. 6.
(3) Българската агенция по безопасност на
храните може да приложи всяка от мерките
по ал. 1 към други животновъдни обекти,
в случай че местоположението им, тяхната
конфигурация или контакти с животновъдния
обект, в който има съмнение за болестта,
дават основания за съмнение за възможно
заразяване.
(4) Мерките по ал. 1 и 2 не се прекратяват,
докато официалният ветеринарен лекар на
основание резултат от лабораторно изследване и проведено епизоотично проучване не
отхвърли съмнението за наличие на болестта.
Чл. 3. (1) След като бъде лабораторно потвърдено, че една от болестите по чл. 1, т. 1
е възникнала в животновъден обект, освен
мерките по чл. 2, ал. 1 БАБХ разпорежда
прилагане на допълнителни мерки:
1. всички засегнати и при необходимост
контактни животни да бъдат умъртвени по
хуманен начин съгласно изискванията на
Наредба № 22 от 2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на
клане или умъртвяване (ДВ, бр. 42 от 2006 г.)
в зависимост от индивидуалните изисквания
за конкретната болест, описани в последното
публикувано издание на Сухоземния код на
Световната организация по здравеопазване
на животните (OIE);
2. след извършване на мерките по т. 1
сградите, използвани за отглеждане на животните от възприемчивите видове, дворовете,
транспортните средства и всички съоръжения,
които могат да са замърсени с причинителя
на болестта, да се почистят и дезинфекцират
под официален ветеринарен контрол.
(2) Труповете на умъртвените животни
по ал. 1, т. 1 и контаминираният материал
да бъдат унищожени под официален надзор
по начин, недопускащ разпространение на
болестта съгласно изискванията, посочени в
Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.
за установяване на здравни правила относно
странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация
от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1774/2002 (ОВ L 300, 14.11.2009 г.).
(3) Българската агенция по безопасност
на храните може да разшири прилагането
на мерките по ал. 1 по отношение на други
съседни животновъдни обекти, ако тяхното
местоположение, конфигурация или контакти
с животновъдния обект, в който е потвърдено
наличие на болестта, предполагат съмнение
за заразяване съгласно чл. 2, ал. 4.

ВЕСТНИК
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Чл. 4. Българската агенция по безопасност на храните уведомява незабавно ЕК и
Световната организация по здравеопазване
на животните за всяко възникнало огнище
на болестите по чл. 1, т. 1.
Чл. 5. (1) Когато наличието на болести по
чл. 1, т. 1 се потвърди в животновъдни обекти,
които са съставени от две или повече само
стоятелни производствени единици, БАБХ
може да не приложи изискването по чл. 3,
ал. 1, т. 1, когато се касае за производствените единици на заразен животновъден обект,
при положение че официалният ветеринарен
лекар писмено е потвърдил, че структурата
и размерът на тези единици и операциите,
изпълнявани в тях, са такива, че единиците
са напълно отделени по отношение на помещения, отглеждане на животните, персонал,
съоръжения и хранене, така че разпространението на причинителя на болестта от една
в друга единица е предотвратено.
(2) Мерките за болестите по чл. 1, т. 1
могат да бъдат допълвани по преценка на
изпълнителния директор на БАБХ или по
препоръка/решение на Европейската комисия.
Чл. 6. Епизоотичното проучване включва:
1. да се определи продължителността на
периода, през който причинителят на болестта
може да се е намирал в животновъдния обект,
преди да се изпрати уведомление за нея или
преди да е имало съмнение за наличието є;
2. възможния произход на болестта в животновъдния обект и идентифицирането на
други животновъдни обекти и епидемиологичните единици в тях, в които има животни
от възприемчивите видове, които могат да
бъдат заразени или са заразени, предприятие
за храни или фуражи или обект за странични
животински продукти или всяко друго място,
където може да са се инфектирали, опаразитили или заразили животни с болестта, за
която има съмнение;
3. да се получи информация за движения/
свързаност/обмен/практики на хора, животни, трупове, месо, транспортни средства,
оборудване, сперма, яйцеклетки, ембриони,
фуражи, продукти, вещества, всякакви материали или други средства, третирания на
животни, за които има вероятност да разпространят причинителя на болестта до или
от животновъдния обект, през съответния
период преди уведомяването за съмнението
или потвърждението на болестта;
4. да се получи информация за вероятното
разпространение на болестта в заобикалящата среда, включително присъствието и
географското разпространение на вектори
или резервоари на болестта;
5. наличието и разпространението на причинителя на болестта.
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Чл. 7. (1) Когато официалният ветеринарен
лекар открие или счита на основание потвърдена информация, че болестта е възможно
да е пренесена в животновъдния обект по
чл. 2 от други животновъдни обекти или е
пренесена от животновъдния обект по чл. 2
в други животновъдни обекти в резултат на
движение на хора, животни, превозни средства
или по какъвто и да е друг начин, тези живот
новъдни обекти се поставят под официален
надзор и в тях се прилагат мерките по чл. 2.
Мерките се прилагат, докато съмнението за
болестта в другите животновъдни обекти не
бъде надлежно отхвърлено.
(2) Когато официалният ветеринарен лекар
открие или счита на основание потвърдена
информация, че болестта би могла да е пренесена в животновъдния обект по чл. 3 от
други животновъдни обекти или е пренесена
от животновъдния обект по чл. 3 в други животновъдни обекти в резултат на движение
на хора, животни, превозни средства или по
какъвто и да е друг начин, тези животновъдни
обекти се поставят под официален надзор и
в тях се прилагат мерките по чл. 3. Мерките
се прилагат, докато съмнението за болестта
в другите животновъдни обекти не бъде над
лежно отхвърлено.
(3) Българската агенция по безопасност на
храните прилага мерките по чл. 2 в живот
новъдния обект по ал. 1 най-малко за срока
на инкубационния период за всяка болест,
считано от вероятното време на възникване
на болестта, установено от епизоотичното
проучване по чл. 6.
(4) Когато условията позволяват, БАБХ
може да ограничи мерките по ал. 1 и 2 само
до животните от възприемчивите видове или
до част от животновъдния обект и намиращите
се в него животни, ако обектът отговаря на
условията по чл. 5, ал. 1.
Чл. 8. Българската агенция по безопасност
на храните осъществява контрол за спазване
на следните изисквания:
1. използването на регистрирани дезинфекционни и инсектицидни средства в съответните
концентрации;
2. почистването, дезинфекцията и дезинсекцията да се извършват под контрол на официален ветеринарен лекар по начин, предот
вратяващ всякакъв риск от разпространение
или оцеляване на причинителя на болестта;
3. при завършване на дейностите по т. 2
официалният ветеринарен лекар да проверява правилното изпълнение на мерките и да
уточнява необходимия период от време не пократък от 21 дни, за да се увери, че дадената
болест е била напълно ликвидирана преди
повторното настаняване на животни от възприемчивите видове в животновъдния обект.
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Чл. 9. (1) Националната референтна лаборатория, определена по реда на чл. 24, ал. 1 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност
за всяка от посочените в наредбата болести,
отговаря за прилагането на стандартите и
методите на диагностика, както и за използването на реагентите.
(2) Националната референтна лаборатория
по ал. 1:
1. лабораторно потвърждава или отхвърля
диагнозата чрез използването на референтните методи, описани в последното издание на
Диагностичното ръководство на Световната
организация по здравеопазване на животните
(OIE);
2. контролира качеството на всички реагенти за диагностика;
3. периодично провежда сравнителни тес
тове;
4. съхранява изолати от причинителя на
болестта от потвърдени случаи.
(3) В случай че БАБХ няма одобрена/определена национална референтна лаборатория
за дадена болест, изследването се извършва
в референтната лаборатория на Европейския
съюз в друга държава членка.
Чл. 10. (1) Ваксинация се извършва само
като допълнение към предприетите мерки за
ограничаване и ликвидиране на възникнала болест в съответствие със следните изисквания:
1. решението за извършване или провеждане
на ваксинация да е взето от ЕК и държавите
членки след обосновано искане от БАБХ;
2. решението по т. 1 да се основава на
следните критерии:
а) концентрация на животните от възприемчивите видове в заразената зона;
б) характеристика и състав на всяка използвана ваксина;
в) процедури за контролиране на разпространението, съхранението и използването на
ваксините;
г) видове и възраст на животните, които
може или трябва да бъдат ваксинирани;
д) териториите или зоните, където ваксинацията може или трябва да бъде извършена;
е) продължителността на периода, през
който ще се извърши ваксинацията.
(2) В случаите по ал. 1 се забранява:
1. ваксинацията или реваксинацията на
животни от възприемчивите видове в живот
новъдните обекти по чл. 3;
2. инжектирането на хиперимунен серум.
(3) В случай на извършване на ваксинация
се спазват следните изисквания:
1. всички ваксинирани животни се идентифицират с ясен и четлив знак съгласно
одобрен от EК метод;
2. всички ваксинирани животни се оставят
в зоната на ваксинацията, освен ако не бъдат
изпратени в кланица за неотложно клане,
определена от БАБХ;
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3. в случаите по т. 2 движението на животните се разрешава само след като официалният
ветеринарен лекар е извършил преглед на
всички възприемчиви животни от животновъдния обект и е потвърдил, че за нито едно
животно няма съмнение за заразяване.
(4) След приключване на ваксинацията
движението на животни от възприемчивите
видове извън зоната на ваксинация се разрешава от ЕК.
(5) Българската агенция по безопасност на
храните уведомява редовно ЕК за развитието
на процеса по ваксиниране на животните.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Епидемиологична единица“ е група животни с определена епидемиологична връзка
помежду им, за които има информация, че са
изложени на приблизително еднаква вероятност
от експозиция на определен патоген. Може да
бъде и група животни, принадлежащи на жители на дадено населено място, или животни,
които споделят общи условия за отглеждане.
2. „Животновъден обект“ e обект по смисъла на § 1, т. 36 от допълнителните разпоредби на Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
3. „Животно“ е всяко домашно животно
от вид, който може да бъде пряко засегнат
от болест по тази наредба, или всяко диво
гръбначно животно, което може да участва
в епизоотичния процес като преносител или
съхранител на заразата.
4. „Официален ветеринарен лекар“ е ветеринарен лекар по смисъла на чл. 9, ал. 1 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
5. „Самостоятелна производствена единица“ е част от животновъден обект, за която
е изпълнено условието, че структурно е обособена независимо от останалите единици
в животновъдния обект. Операциите, които
се извършват в нея, са напълно отделни от
останалите по отношение на помещения,
отглеждани животни, обслужващ персонал и
съоръжения за поене и хранене на животните.
6. „Съмнение за заразяване“ е наличие на
клинични признаци, следсмъртни изменения
или резултати от лабораторни изследвания при
едно или повече животни от възприемчивите видове, даващи основание да се подозира
наличие на една от болестите по чл. 1, т. 1.
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 47, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на БАБХ.
Министър:
Румен Порожанов
2295
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № Н-16 от 2016 г. за условията,
размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение
на военната служба на военнослужещите от
служба „Военна полиция“ (обн., ДВ, бр. 54
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2016 г.)
§ 1. В глава втора „Видове допълнителни
възнаграждения“ раздел І „Допълнително
възнаграждение за специфични условия при
изпълнение на военната служба, свързани със
статуса на военнослужещите, изпълняващи
държавна служба с особено предназначение
за подготовка и осъществяване на въоръжена
защита на страната“ с чл. 6, ал. 1 и 2 към
него се отменят.
§ 2. Приложението към чл. 7, ал. 1 (поверително) се изменя съгласно приложението
(поверително).
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.01.2019 г.
Министър:
Красимир Каракачанов
2248

ИНСТРУКЦИЯ № И-2
от 12 март 2019 г.

за реда, организацията на работа и състава
на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и
на Комисията за избор на военнослужещи за
назначаване на длъжности по Регистъра на
вакантните длъжности за военнослужещи
в състава на многонационални формирования, международни организации или в други
международни инициативи на територията
на страната
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С инструкцията се уреждат:
1. редът, организацията на работа и съставът на комисиите за кариерно развитие
на военнослужещите от Министерството на
отбраната, Българската армия и от структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната с изключение на служба „Военна
полиция“ и служба „Военна информация“
по Регистъра на вакантните длъжности за
офицери и офицерски кандидати;
2. редът, организацията на работа и съставът на Комисията за избор на военнослужещи
за назначаване на длъжности по Регистъра
на вакантните длъжности за военнослужещи
в състава на многонационални формирова-
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ния, международни организации или в други
международни инициативи на територията
на страната;
3. критериите за оценяване и редът за
класиране на кандидатите за преназначаване
на длъжности и за повишаване във военно
звание.
Чл. 2. (1) При кандидатстване по регистъра
по чл. 1, т. 1 комисиите за кариерно развитие
на военнослужещите разглеждат и класират
военнослужещите, подали рапорт по Регистъра на вакантните длъжности за офицери и
офицерски кандидати.
(2) При кандидатстване по Регистъра на
вакантните длъжности за военнослужещи
в състава на многонационални формирования, международни организации или в други
международни инициативи на територията на
страната Комисията по чл. 1, т. 2 разглежда
и класира военнослужещите, подали рапорт
по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални
формирования, международни организации
или в други международни инициативи на
територията на страната.
Чл. 3. Решенията на комисиите по чл. 2
са окончателни.
Г л а в а

в т о р а

СЪСТАВ, НАЗНАЧАВАНЕ И ИЗБОР НА
ПРЕДСЕД АТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ Н А КОМИСИИТЕ ЗА К АРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА
ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
Раздел I
Състав и назначаване на комисиите за ка
риерно развитие на военнослужещите
Чл. 4. Комисиите за кариерно развитие на
военнослужещи са:
1. комисии за кариерно развитие на военнослужещи със старши офицерски звания;
2. комисии за кариерно развитие на военнослужещи с младши офицерски звания и
офицерски кандидати.
Чл. 5. Комисиите по чл. 4 се назначават
за календарната година със заповед на министъра на отбраната или на съответния
командир (началник) или на ръководителя
на съответната структура.
Чл. 6. (1) Комисиите за кариерно развитие
на военнослужещи със старши офицерски
звания са:
1. комисия за длъжностите, изискващи военно звание „полковник“ („капитан I ранг“);
2. комисии за длъжностите, изискващи
военно звание „подполковник“ („капитан II
ранг“);
3. комисии за длъжностите, изискващи
военно звание „майор“ („капитан III ранг“).
(2) Комисията по ал. 1, т. 1 се назначава
в Министерството на отбраната.
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(3) Комисиите по ал. 1, т. 2 и 3 се назначават
в Министерството на отбраната, в Съвместното
командване на силите, в командванията на
видовете въоръжени сили, в бригада „Специални сили“ и в структури на пряко подчинение
на министъра на отбраната, определени със
заповед на министъра на отбраната.
Чл. 7. Организацията и редът за предлагане на председатели и членове на комисиите
по чл. 6, ал. 1 се определят със заповед на
министъра на отбраната или на командира
(началника) или на ръководител я на съответната структура, в която се назначава
комисията.
Чл. 8. (1) Ръководителят на структурата по
управление на човешките ресурси (по личния състав), в която се назначава комисията
от предложените по чл. 7 военнослужещи,
предлага на министъра на отбраната или на
командира (началника) или на ръководителя на съответната структура за обявяване в
заповед, както следва:
1. за председатели – по трима военнослужещи за всяка от комисиите по чл. 6, ал. 1,
притежаващи по-високо военно звание от
званието, за което се извършва изборът;
2. за членове:
а) шест военнослужещи, притежаващи
военно звание, равно на званието, за което
се извършва изборът;
б) шест военнослужещи, притежаващи
военно звание с една степен по-ниско от званието, за което се извършва изборът;
в) трима военнослужещи, притежаващи
военно звание с една степен по-високо от
званието, за което се извършва изборът.
(2) В случай че няма необходимият брой
военнослужещи с изискващото се военно
звание, за членове на комисиите по ал. 1,
т. 2, буква „б“ се определят военнослужещи,
притежаващи военно звание, равно на военното звание, за което се извършва изборът.
(3) Предлаганите военнослужещи по ал. 1 и
2 да не изтърпяват дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 от ЗОВСРБ.
(4) Документално-техническото осигуряване на работата на комисиите по чл. 6 се
извършва от технически секретари, които са
от съответната структура по управление на
човешките ресурси (по личния състав) и се
обявяват със заповедта по ал. 1.
Чл. 9. (1) Комисиите за кариерно развитие на военнослужещи с младши офицерски
звания и офицерски кандидати разглеждат
длъжностите, изискващи военни звания „капитан“ („капитан-лейтенант“) и „офицерски
кандидат – 2-ри клас“.
(2) Комисия по ал. 1 се назначава в Министерството на отбраната, в Съвместното
командване на силите, в командванията на
видовете въоръжени сили, в бригадите (базите) и в структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната.
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(3) Когато структурата по ал. 2 не може да
назначи своя комисия за кариерно развитие
на военнослужещи по ал. 1, длъжностите
се разглеждат от комисията на съответната
старша командна инстанция.
Чл. 10. Организацията и редът за предлагане на председатели и членове на комисията
по чл. 9, ал. 1 се определят със заповед на
командира (началника) или ръководителя на
съответната структура, в която се назначава
комисията.
Чл. 11. (1) Ръководителят на съответната
структура по управление на човешките ресурси
(по личен състав) в структурите по чл. 9, ал. 2
организира предлагането на председатели и
членове за обявяване в заповед, както следва:
1. за председатели – трима военнослужещи,
притежаващи военно звание „полковник“
(„капитан І ранг“) или „подполковник“ („капитан ІІ ранг“);
2. за членове:
а) четирима военнослужещи, притежаващи
военно звание „капитан“ („капитан-лейтенант“);
б) четирима военнослужещи, притежаващи
военно звание „старши лейтенант“;
в) трима военнослужещи, притежаващи
военно звание „майор“ („капитан ІІІ ранг“).
(2) В случай че няма необходимият брой
военнослужещи с изискващото се военно
звание, за членове на комисиите по ал. 1,
т. 2, буква „б“ се определят военнослужещи,
притежаващи младши офицерски звания или
военно звание „майор“ („капитан ІІІ ранг“).
(3) Предлаганите военнослужещи по ал. 1
и 2 да не изтърпяват дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 от ЗОВСРБ.
(4) Документално-техническото осигуряване на работата на комисията по чл. 9 се
извършва от технически секретари, които са
от съответните структури по управление на
човешките ресурси (по личен състав) и се
обявяват със заповедта по ал. 1.
Раздел II
Избор на председатели и членове на комисиите
за кариерно развитие на военнослужещите
Чл. 12. (1) В деня на започване на работата
на всяка от комисиите по чл. 6 се определят
председател и членове на комисията при
следния ред:
1. военнослужещите, посочени в заповедта
по чл. 8, ал. 1, се явяват на определените
места и срокове;
2. ръководителят на съответната структура по управление на човешките ресурси (по
личния състав) пред военнослужещите по т. 1
чрез жребий определя председател и 7 членове, които отговарят на следните изисквания:
а) за председател на комисия – да притежава по-високо военно звание от званието,
за което се извършва изборът;
б) за членове на комисии, както следва:
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аа) трима военнослужещи, притежаващи
военно звание, равно на званието, за което
се извършва изборът;
бб) трима военнослужещи, притежаващи
военно звание с една степен по-ниско от званието, за което се извършва изборът;
вв) един военнослужещ, притежаващ военно
звание с една степен по-високо от званието,
за което се извършва изборът;
3. в случай че няма необходимият брой военнослужещи с изискващото се военно звание,
за членове на комисиите по ал. 1, т. 2, буква
„б“, буква „бб“ се определят военнослужещи,
притежаващи военно звание, равно на военното звание, за което се извършва изборът;
4. за избора по т. 2 се изготвя протокол
(приложение № 1), който се подписва от всички
военнослужещи по т. 1.
(2) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура, в чийто състав е разглежданата
длъжност, е член на комисията и участва в
заседанието с право на глас.
Чл. 13. (1) В деня на започване на работата
на всяка от комисиите по чл. 9, ал. 1 се определят председател и членове при следния ред:
1. военнослужещите, посочени в заповедта
по чл. 11, ал. 1, се явяват на определените
места и срокове;
2. съответният ръководител на структурата
по управление на човешките ресурси (по личен
състав) по чл. 9, ал. 2 пред военнослужещите
по т. 1 чрез жребий определя председател
и 5 членове, които отговарят на следните
изисквания:
а) за председател на комисия – да притежава военно звание „полковник“ или „подполковник“;
б) за членове на комисии, както следва:
аа) двама военнослужещи, притежаващи
военно звание „капитан“;
бб) двама военнослужещи, притежаващи
военно звание „старши лейтенант“;
вв) един военнослужещ, притежаващ военно
звание „майор“;
3. в случай че няма необходимият брой
военнослужещи с изискващото се военно
звание за членове на комисиите по ал. 1, т. 2,
буква „б“, буква „бб“, се определят военнослужещи, притежаващи младши офицерски
военни звания или военно звание „майор“
(„капитан III ранг“);
4. за избора по т. 2 се изготвя протокол
(приложение № 2), който се подписва от всички
военнослужещи по т. 1.
(2) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура, в чийто състав е разглежданата
длъжност, е член на комисията и участва в
заседанието с право на глас.
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Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА РА БОТА Н А КОМИСИИ Т Е ЗА
К АРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
Раздел I
Общи изисквания. Правомощия на комисиите
Чл. 14. (1) Избраните комисии по чл. 12 и 13
работят в определените помещения.
(2) В помещенията за работа на комисиите
за кариерно развитие на военнослужещите се
забранява използването на мобилни и стационарни телефони, както и други средства
за свръзка.
(3) До окончателното приключване на работата на комисиите се забранява влизането
на външни лица в помещенията по ал. 1.
Чл. 15. В случаите, когато член на комисия
та се разглежда за назначаване на вакантна
длъжност или се разглежда военнослужещ, с
който той е в конфликт на интереси, същият
не участва в заседанието на комисията за
тази длъжност.
Чл. 16. (1) Председателите, членовете на
комисии, в т.ч. командирът (началникът) на
военното формирование или ръководителят
на съответната структура, в чийто състав е
разглежданата длъжност, както и техническите
секретари подписват декларация (приложение
№ 3), че няма да изнасят и разпространяват
сведения, факти и лични данни относно кандидатите, че няма да участват в работата на
комисията при разглеждане на кандидати, с
които са в конфликт на интереси, и че ще
спазват Правилата за поведение на военнослужещите от състава на комисиите за кариерно
развитие (приложение № 4).
(2) Лицата по ал. 1 носят дисциплинарна
отговорност при нарушаване разпоредбите на
тази инструкция.
Чл. 17. (1) Комисията по чл. 6, ал. 1, т. 1
разглежда длъжностите, изискващи военно
звание „полковник“ („капитан I ранг“) в Министерството на отбраната, в структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и в Българската армия.
(2) Комисиите по чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3
разглеждат длъжностите, изискващи военно
звание „подполковник“ („капитан II ранг“) и
„майор“ („капитан III ранг“), в структурите,
за които са назначени.
(3) Комисиите по чл. 9, ал. 1 разглеждат
длъжностите за младши офицери и офицерски
кандидати в структурите, за които са назначени, както и длъжностите по чл. 9, ал. 3.
Раздел II
Ред за работа на комисиите за кариерно
развитие на военнослужещите по Регистъра
на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати
Ч л. 18. (1) Ком иси и т е по ч л. 6, а л. 1
провеждат заседанията си последователно в
низходящ ред на военните звания.
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(2) Комисиите по чл. 9, ал. 1 работят след
комисиите по чл. 6, ал. 1.
Чл. 19. (1) Техническ ите секретари на
комисиите по чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1, след
като получат документите на кандидатите,
извършват следните дейности:
1. проверяват комплектуването и редовността на документите на кандидатите;
2. за всяка длъжност изготвят:
а) доклад по образец съгласно приложение № 5;
б) сравнителна таблица по образец съгласно
приложение № 6 за всеки член на комисията;
в) изборен лист по образец съгласно приложение № 7 за всеки член на комисията;
3. представят комплект документи за заседанието на комисията.
(2) Комплектът документи по ал. 1, т. 3
включва:
1. Регистър на вакантните длъжности за
офицери и офицерски кандидати;
2. рапортите на кандидатите;
3. атестационните документи на кандидатите;
4. кадровите справки на кандидатите.
(3) Техническите секретари предоставят
на комисията допълнителна информация за
кандидатите, необходима за определяне на
съответствието им с изискванията за назначаване на длъжността, както и други документи
при поискване.
(4) Документите по ал. 1, т. 2, букви „а“
и „б“, ал. 2, т. 1, както и информацията по
ал. 3 могат да се ползват и в електронен вид.
Чл. 20. (1) Председателят и членовете на
комисията, в т.ч. командирът (началникът) на
военното формирование или ръководителят
на съответната структура, в чийто състав е
разглежданата длъжност, имат право на един
глас за всяка разглеждана длъжност.
(2) В случаите, когато член на комисията
е и командир (началник) на военното формирование или ръководител на съответната
структура, в чийто състав е разглежданата
длъжност, същият има право на един глас
за тази длъжност.
Чл. 21. (1) Комисиите по чл. 6, ал. 1 и чл. 9,
ал. 1 по време на заседанията си разглеждат
длъжностите в последователност, определена
от председателя на комисията.
(2) Комисиите работят за всяка длъжност
в следния ред:
1. първи етап:
а) техническият секретар представя на комисията доклада по чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „а“;
б) председателят и членовете на комисията
сравняват данните на кандидатите с изискванията за заемане на длъжността, обсъждат
ги помежду си и с помощта на техническия
секретар вземат решение за съответствието
на всеки кандидат, като в изборния лист
срещу името на всеки, който отговаря на
изискв анията, изписват „съответства“, а сре-
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щу всеки неотговарящ на изискванията – „не
съответства“, като задължително се посочват
мотивите за този извод;
в) кандидат, който е определен от състава на
комисията, че не съответства на изискванията
за заемане на длъжността, не се допуска до
следващия етап от работата на комисията;
г) председателят обявява имената на кандидатите по буква „в“;
д) членовете на комисията записват изискващата се информация за съответстващите
кандидати в т. 2 от приложение № 7 (таблицата
за кандидатите, отговарящи на изискванията
за заемане на длъжността);
2. втори етап:
а) председателят и членовете на комисията
отбелязват в изборния лист (приложение № 7,
т. 2 – таблицата за кандидатите, отговарящи на
изискванията за заемане на длъжността) символ
„Х“ срещу името на предпочетения кандидат;
б) за избран се счита кандидатът, получил
повече от половината гласове;
в) в случай че нито един от кандидатите
не получи повече от половината гласове, се
провежда второ гласуване, в което участват
първите двама кандидати, получили най-много гласове, или всички кандидати, получили
равен брой гласове от втория етап;
г) въз основа на попълнените изборни
листове председателят на комисията обявява
броя на получените гласове от кандидатите;
3. трети етап:
а) техническите секретари изготвят протокол за съответната вакантна длъжност по
образец съгласно приложение № 8;
б) протоколът по буква „а“ се подписва
от председателя и членовете на комисията.
(3) Председателите на комисии по чл. 6,
ал. 1 и чл. 9, ал. 1 не допускат обсъждане и
договаряне между членовете на втори етап
от работата на комисиите.
(4) След приключване работата на комисията техническите секретари изготвят
извлечения от протоколите по ал. 2, т. 3,
буква „а“.
(5) Извлеченията от протоколите по ал. 3
се подписват от председателя на комисията.
(6) Председателят на комисията ръководи
работата на комисията, следи за спазване на
процедурата, проверява класирането на кандидатите, запознава членовете на комисията
с класирането и подписва протоколите. При
установяване на технически грешки председателят връща протокола за отстраняване на
допуснатите грешки.
Раздел III
Запознаване на военнослужещите с реше
нията на комисиите за кариерно развитие
на военнослужещите
Чл. 22. (1) Ръководителят на структурата по
управление на човешките ресурси (по личния
състав), от чийто състав са техническите сек
ретари на комисиите по чл. 6, ал. 1 и чл. 9,
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ал. 1, организира изпращането на документите
по чл. 21, ал. 3.
(2) Командирите (началниците) на военни
формирования или ръководителите на съответните структури запознават разглежданите
военнослужещи с решенията на комисиите
срещу подпис.
(3) При избиране на военнослужещия за
назначаване на повече от една длъжност командирът (началникът) или ръководителят
по ал. 2 в тридневен срок писмено уведомява
съответните структури по управление на човешките ресурси (по личния състав) по ал. 1
за длъжността, на която военнослужещият
приема да бъде назначен.
Г л а в а
ч е т в ъ р т а
РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА
КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ВОЕННОСЛУЖ ЕЩИ ЗА Н АЗН АЧ А ВА НЕ Н А ДЛЪЖНОСТИ ПО РЕГИСТЪРА НА ВАКАНТНИТЕ
Д Л ЪЖ НОС Т И ЗА ВОЕН НОС Л У Ж ЕЩ И
В СЪСТАВА НА МНОГОНАЦИОНАЛНИ
ФОРМИРОВАНИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ В ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА СТРАНАТА
Раздел I
Назначаване на комисията за избор
Чл. 23. Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра
на вакантните длъжности за военнослужещи
в състава на многонационални формирования, международни организации или в други
международни инициативи на територията на
страната се назначава в Министерството на
отбраната за календарната година със заповед
на министъра на отбраната.
Чл. 24. (1) За председатели и за членове на
комисията по чл. 23 се определят военнослужещи от Министерството на отбраната, които
не изтърпяват дисциплинарно наказание по
чл. 244, т. 4, 5 и 6 от ЗОВСРБ.
(2) Ръководителят на структура по управление на човешките ресурси – МО, организира
номинирането на председатели и членове,
отговарящи на изискванията на ал. 1, и ги
предлага за обявяване в заповед на министъра
на отбраната, както следва:
1. за председатели – трима военнослужещи,
притежаващи военно звание „полковник“
(„капитан І ранг“);
2. за членове:
а) шестима военнослужещи, притежаващи
военно звание „подполковник“ („капитан ІІ
ранг“);
б) трима военнослужещи, притежаващи
военно звание „майор“ („капитан ІІІ ранг“);
в) трима военнослужещи, притежаващи
военно звание „полковник“ („капитан І ранг“).
(3) В случай че няма необходимият брой
военнослужещи с изискващото се военно
звание за членове на комисиите по ал. 2,
т. 2, буква „б“, се определят военнослужещи,
притежаващи военно звание „подполковник“
(„капитан ІІ ранг“).
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(4) Документално-техническото осигуряване на работата на комисията по чл. 24 се
извършва от технически секретари, които се
обявяват със заповедта по ал. 2.
Раздел II
Определяне на председател и членове на
Комисията за избор на военнослужещи за
назначаване на длъжности по Регистъра на
вакантните длъжности за военнослужещи
в състава на многонационални формирования, международни организации или в други
международни инициативи на територията
на страната
Чл. 25. (1) В деня на започване на работата
на комисията по чл. 24 се определят председател и членове при следния ред:
1. военнослужещите, посочени в заповедта по
чл. 24, се явяват на определеното място и срок;
2. ръководителят на структура по управление на човешките ресурси – МО, пред военнослужещите по т. 1 чрез жребий определя
председател и 4 членове, както следва:
а) председател – военнослужещ, притежаващ
военно звание „полковник“ („капитан І ранг“);
б) членове:
– двама военнослужещи, притежаващи военно звание „подполковник“ („капитан ІІ ранг“);
– един военнослужещ, притежаващ военно звание „майор“ („капитан ІІІ ранг“) или
„подполковник“ („капитан ІІ ранг“) в случаите
по чл. 24, ал. 3;
– един военнослужещ, притежаващ военно
звание „полковник“ („капитан І ранг“);
3. за дейността по т. 2 се изготвя протокол (приложение № 9), който се подписва от
всички военнослужещи по т. 1.
(2) Комисията по ал. 1, т. 2 продължава
работа в определеното є помещение.
Раздел III
Общи изисквания. Правомощия на комисията
Чл. 26. (1) В помещението за работа на комисията по чл. 24 се забранява използването
на мобилни и стационарни телефони, както
и други средства за свръзка.
(2) До окончателното приключване на работата на комисията се забранява влизането
на външни лица в помещението по ал. 1.
Чл. 27. В случаите, когато член на комисията се разглежда за назначаване на вакантна
длъжност или се разглежда военнослужещ, с
когото той е в конфликт на интереси, същият
не участва в заседанието на комисията за
тази длъжност.
Чл. 28. (1) Председателят, членовете на
комисията, както и техническите секретари
подписват декларация (приложение № 10), че
няма да изнасят и разпространяват сведения,
факти и лични данни относно кандидатите,
че няма да участват в работата на комисията при разглеждане на кандидати, с които
са в конфликт на интереси, и че ще спазват
Правилата за поведение на военнослужещите
от състава на комисията (приложение № 11).
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(2) Лицата по ал. 1 носят дисциплинарна
отговорност при нарушаване разпоредбите на
тази инструкция.
Раздел IV
Ред за работа на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности
по Регистъра на вакантните длъжности за
военнослужещи в състава на многонационални
формирования, международни организации
или в други международни инициативи на
територията на страната
Чл. 29. (1) Техническ ите секретари на
комисията по чл. 24, ал. 4, след като получат документите на кандидатите, извършват
следните дейности:
1. проверяват комплектуването и редовността на документите на кандидатите;
2. за всяка длъжност изготвят:
а) доклад по образец съгласно приложение
№ 12;
б) сравнителна таблица по образец съгласно
приложение № 6 за всеки член на комисията;
в) изборен лист по образец съгласно приложение № 7 за всеки член на комисията;
3. представят комплект документи за заседанието на комисията.
(2) Комплектът документи по ал. 1, т. 3
включва:
1. Регистър на вакантните длъжности за
военнослужещи в състава на многонационални
формирования, международни организации
или в други международни инициативи на
територията на страната;
2. рапортите на кандидатите;
3. атестационните документи на кандидатите;
4. кадровите справки за кандидатите.
(3) Техническите секретари предоставят
на комисията допълнителна информация за
кандидатите, необходима за определяне на
съответствието им с изискванията за назначаване на длъжността, както и други документи
при поискване.
(4) Документите по ал. 1, т. 2, букви „а“
и „б“, ал. 2, т. 1, както и информацията по
ал. 3 могат да се ползват и в електронен вид.
Чл. 30. (1) Комисията работи за всяка
длъжност в следния ред:
1. първи етап:
а) техническият секретар представя на комисията доклада по чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „а“;
б) председателят и членовете на комисията
сравняват данните на кандидатите с изискванията за заемане на длъжността, обсъждат
ги помежду си и с помощта на техническия
секретар вземат решение за съответствието
на всеки кандидат, като в изборния лист
срещу името на всеки, който отговаря на
изискванията, изписват „съответства“, а срещу всеки неотговарящ на изискванията – „не
съответства“, като задължително се посочват
мотивите за този извод;

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

в) кандидат, който е определен от състава на
комисията, че не съответства на изискванията
за заемане на длъжността, не се допуска до
следващия етап от работата на комисията;
г) председателят обявява имената на кандидатите по буква „в“;
д) членовете на комисията записват изискващата се информация за съответстващите
кандидати в т. 2 от приложение № 7 (таблицата
за кандидатите, отговарящи на изискванията
за заемане на длъжността);
2. втори етап:
а) председателят и членовете на комисията
отбелязват в изборния лист (приложение № 7,
т. 2 – таблицата за кандидатите, отговарящи
на изискванията за заемане на длъжността)
символ „Х“ срещу името на предпочетения
кандидат;
б) за избран се счита кандидатът, получил
повече от половината гласове;
в) в случай че нито един от кандидатите
не получи повече от половината гласове, се
провежда второ гласуване, в което участват
първите двама кандидати, получили най-много гласове, или всички кандидати, получили
равен брой гласове от втория етап;
г) въз основа на попълнените изборни
листове председателят на комисията обявява
броя на получените гласове от кандидатите;
3. трети етап:
а) техническите секретари изготвят протокол за съответната вакантна длъжност по
образец съгласно приложение № 13;
б) протоколът по буква „а“ се подписва
от председателя и членовете на комисията.
(2) Председателят на комисията не допуска
обсъждане и договаряне между членовете на
втори етап от работата на комисията.
(3) След приключване работата на комисия
та техническите секретари изготвят извлечения от протоколите по ал. 1, т. 3, буква „а“.
(4) Извлеченията от протоколите по ал. 2
се подписват от председателя на комисията.
(5) Председателят на комисията ръководи
работата на комисията, следи за спазване на
процедурата, проверява класирането на кандидатите, запознава членовете на комисията
с класирането и подписва протоколите. При
установяване на технически грешки председателят връща протокола за отстраняване на
допуснатите грешки.
Раздел V
Запознаване на военнослужещите с решенията
на Комисията за избор на военнослужещи за
назначаване на длъжности по Регистъра на
вакантните длъжности за военнослужещи
в състава на многонационални формирования, международни организации или в други
международни инициативи на територията
на страната
Чл. 31. (1) Ръководителят на структура
по управление на човешките ресурси – МО,
организира изпращането на документите по
чл. 31, ал. 2.
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(2) Командирите (началниците) на военни
формирования или ръководителите на съответните структури запознават разглежданите
военнослужещи с решенията на комисията
срещу подпис.
(3) При определяне на военнослужещия
за назначаване на повече от една длъжност
командирът (началникът) или ръководителят
по ал. 2 в тридневен срок писмено уведомява
ръководителя на структурата по управление
на човешките ресурси – МО, за длъжността,
на която военнослужещият приема да бъде
назначен.
Г л а в а

п е т а

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИ
РАНЕ НА К АНДИДАТИТЕ
Чл. 32. Критериите за оценяване на военнослужещите при работата на комисиите по
чл. 6, ал. 1, чл. 9, ал. 1 и чл. 23 са:
1. констатациите в атестационния формуляр или приравнените оценки и констатации
към атестационните оценки за страната от
методиката на международна организация
или международна инициатива при необходимост от повишаване в звание на съответния
военнослужещ;
2. образование;
3. квалификация;
4. заемани длъжности;
5. участие в мисии и операции;
6. заемани длъжности извън територията на
страната в задгранични представителства на
Република България, в международни организации или в други международни инициативи;
7. заемани длъжности на територията на
страната в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни
инициативи;
8. степен на владеене на чужди езици.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
чл. 52, ал. 3 и чл. 71ф, ал. 7 от Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с
ПМС № 46 от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.) и
отменя Инструкция № И-3 от 2015 г. за реда
и организацията на работа на комисиите за
кариерно развитие на военнослужещите в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия и на Комисията за избор на
военнослужещи за назначаване на длъжности
по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални
формирования, международни организации
или в други международни инициативи на
територията на страната (ДВ, бр. 73 от 2015 г.).
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
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Приложение № 1
към чл. 12, ал. 1, т. 4

(структура, в която заседава комисията)

Рег. № __________/___.___.20___ г.
Екз. единствен

П РОТОКОЛ
от избора на председател и членове на Комисията за кариерно развитие на военнослужещи
със старши офицерски звания от ……………………………………………
за длъжностите, изискващи военно звание „…………………...…..“
Днес, ____.____.20___ г., в присъствието на определените със заповед на _____________ № ________/___.___.20___ г.
военнослужещи за участие в Комисията за кариерно развитие на военнослужещи със старши офицерски звания:
№
Военно звание, име, презиме, фамилия
Заемана длъжност
Забележка
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
1.
2.
3.
ЗА ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
се определиха чрез жребий председател и 7 членове на комисията, които да участват в заседанията на
Комисията за кариерно развитие на военнослужещи със старши офицерски звания за длъжностите,
изискващи военно звание „……………….……………“ през 20___ г.
В резултат на жребия за участие в комисията бяха определени:
№
Военно звание, име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1.
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
_____. _____. 20___ г.
___________________
(място)

Заемана длъжност

Забележка

Ръководител на структурата по „УЧР“:
(по личния състав)
__________________________________________
(военно звание, подпис, име и фамилия)
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ПРИСЪСТВАЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
(военно звание)

(подпис)

(име и фамилия)

Приложение № 2
към чл. 13, ал. 1, т. 4
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
__________________________________________________________________
(структура, в която заседава комисията)

Рег. № __________/___.___.20___ г.
Екз. единствен

П РОТОКОЛ
от избора на председател и членове на Комисията за кариерно развитие на военнослужещи
с младши офицерски звания и офицерски кандидати
Днес, ____.____.20___ г., в присъствието на определените със заповед на _____________ № ________/___.___.20___ г.
военнослужещи за участие в Комисията за кариерно развитие на военнослужещи с младши офицерски
звания и офицерски кандидати:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
1.
2.
3.
ЗА ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Заемана длъжност

Забележка
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се определиха чрез жребий председател и 5 членове на комисията, които да участват в заседанията
на Комисията за кариерно развитие на военнослужещи с младши офицерски звания и офицерски
кандидати през 20___ г.
В резултат на жребия за участие в комисията бяха определени:
№
Военно звание, име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1.
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
_____. _____. 20___ г.
___________________
(място)

Заемана длъжност

Забележка

Ръководител на структурата по „УЧР“:
(по личния състав)
__________________________________________
(военно звание, подпис, име и фамилия)

ПРИСЪСТВАЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
(военно звание)

(подпис)

(име и фамилия)

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
__________________________________________________________________
Рег. № __________/___.___.20___ г.
Екз. единствен

Приложение № 3
към чл. 16, ал. 1

(структура, в която заседава комисията)

Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният (ата):
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(военно звание, име, презиме и фамилия)
В качеството си на:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(позицията и комисията, в която е назначен)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Няма да разпространявам сведения, факти и лични данни на кандидатите, както и факти и
данни за работата на комисията.
2. В случаите по чл. 15 от инструкцията няма да участвам в работата на комисията за тази длъжност.
3. По време на работата в комисията ще спазвам правилата за поведение на военнослужещия от
състава на комисиите за кариерно развитие.
_____. _____. 20___ г.
___________________
(място)

ДЕКЛАРАТОР:
__________________________________________
(военно звание, подпис, име и фамилия)
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Приложение № 4
към чл. 16, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
________________________________________________________
(структура, в която заседава комисията)
Рег. № __________/___.___.20___ г.
Екз. единствен

П РА ВИ Л А
за поведение на военнослужещите от състава
на комисия за кариерно развитие
Чл. 1. С тези правила се установяват нормите за етично поведение на военнослужещия
от състава на комисиите за кариерно развитие,
които да доведат до ефективно и справедливо
преназначаване на длъж ност и повишаване
във военно звание на офицерите, офицерските
кандидати, сержантите и войниците от Министерството на отбраната, Българската армия и
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната.
Чл. 2. Военнослужещите от състава на комисиите за кариерно развитие са длъжни да
изпълняват задълженията си съобразно Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България, правилника за неговото прилагане и
тази инструкция.
Чл. 3. Военнослужещият от състава на комисията е длъжен да изпълнява задълженията
си добросъвестно и безпристрастно, вземайки
предвид интересите на въоръжените сили и тези
на кандидата.
Чл. 4. При оценяване и класиране на кандидатите военнослужещият от състава на комиси-
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ята не трябва да вреди на никого и трябва да
се отнася с уважение към правата, интересите
и равнопоставеността на всеки от кандидатите.
Чл. 5. При оценяването и класирането на
кандидатите военнослужещият от състава на
комисията не трябва да се отнася с предубеденост
или да дискриминира кандидата на основата на
раса, произход, пол, възраст, лично отношение
или на друго основание.
Чл. 6. Военнослужещият от състава на комисията няма право да изнася и разпространява
информация за личните данни на кандидатите
и за резултатите от работата на комисията.
Чл. 7. Военнослужещият от състава на комисията не може да има личен интерес, който да
му влияе и пречи на безпристрастното и обективното оценяване и класиране на кандидатите.
Чл. 8. Личните интереси на военнослужещия
от състава на комисията изключват всякакво
облагодетелстване от работата в комисията за
него или семейството му, близки роднини, прия
тели или лица, с които е работил.
Чл. 9. В случай на конфликт на интереси с
някой от кандидатите военнослужещият от състава на комисията се оттегля от разглеждането
на съответната длъжност.
Чл. 10. Военнослужещият от състава на комисията не трябва да позволява да бъде поставян
в положение на зависимост от когото и да било.
Той също не трябва да оценява и класира кандидатите по начин, допускащ влияние от друг.
Чл. 11. Нарушаването на разпоредбите по тези
правила води до отстраняване на военнослужещия от комисията и търсенето на дисциплинарна
отговорност.

Приложение № 5
към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „а“
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
__________________________________________________________________
Рег. № __________/___.___.20___ г.
Екз. единствен

(структура, в която заседава комисията)

ДОК Л А Д
на техническия секретар на Комисията за кариерно развитие
на …………………………………………………………………
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
ВАК АНТНАТА ДЛЪЖНОСТ: ________________________________________________________________________________
(наименование на длъжността, номер на военното формирование, гарнизон)
Код на длъжността:
Длъжността е от кариерно поле/кариерна (професионална) област: …………………………………………………………..,
и изисква:
1. военно звание:
2. образование:
3. придобита специалност/специализация:
4. образователно-квалификационна степен:
5. научна степен:
6. военна квалификация:
7. курс за длъжността:
8. ниво на чуждоезикова подготовка по STANAG 6001:
9. минимално ниво за достъп до класифицирана информация:
10. други специфични изисквания и забележки:
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К АНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СА:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

1.
2.
3.
4.
_____. _____. 20___ г.
___________________
(място)

Технически секретар на комисията:
_____________________________________________________
(военно звание, подпис, име и фамилия)

Приложение № 6
към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „б“
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
__________________________________________________________________
(структура, в която заседава комисията)

Рег. № __________/___.___.20___ г.
Екз. единствен

Разрешение/сертификат (НАТО,
ЕС) за достъп до класифицирана
информация

Ниво на чуждоезикова подготовка
по STANAG 6001

Курс за длъжността

Военна квалификация

Научна степен

Образователно-квалификационна
степен

Придобита специалност/специализация

Образование

Вакантна
длъжност

Кариерно поле/кариерна (професионална) област

№

Код на длъжността

С РА ВН И Т Е Л Н А ТА Б Л И Ц А
между кандидатите по изискванията за заемане на длъжността
1. ВАК АНТНА ДЛЪЖНОСТ:

Други специфични
изисквания

Забележки

_____. _____. 20___ г.
___________________
(място)

Окончателна оценка на възможностите за кариерно развитие (т. 2 на раздел V от АФ)

9

На длъжност от:
(дд.мм.гггг)

8

В последно военно звание от:
(дд.мм.гггг)

Придобита допълнителна професионална квалификация

7

Действащи наказания по
чл. 244, т. 4, 5 и 6 от ЗОВСРБ

Военна квалификация

6

Заемани предходни длъжности
(вкл. мисии и международни
длъжности)

Придобита специалност/специализация

5

3

Разрешение/сертификат (НАТО,
ЕС) за достъп до класифицирана информация

Образование

4

2

Завършени курсове

Кариерно поле/кариерна (професионална) област

1

Ниво на чуждоезикова подготовка по STANAG 6001

Военно
Заезвание, име, мана
№
презиме,
длъжфамилия,
ност

Код на длъжността

2. К АНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

10

11

12

13

14

15

16

17

Технически секретар на комисията:
_____________________________________________________
(военно звание, подпис, име и фамилия)
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Приложение № 7
към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „в“
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
__________________________________________________________________
Рег. № __________/___.___.20___ г.
Екз. единствен

(структура, в която заседава комисията)

ИЗБОРЕН ЛИСТ
за вакантната длъжност
____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование на длъжността, номер на военното формирование, гарнизон)
1. К АНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
№

Военно звание, име,
презиме, фамилия

Заемана длъжност

Съответствие с
Мотиви
изискв анията на
(при несъответствие)
вакантната длъжност

1.
2.
3.
4.
2. К АНДИДАТИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
№
1.
2.
3.

Военно звание, име, презиме, фамилия

_____. _____. 20___ г.
___________________
(място)

Военно формирование

Избор

Член на комисията:
__________________________________________
(военно звание, подпис, име и фамилия)

Приложение № 8
към чл. 21, ал. 2, т. 3, буква „а“
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
__________________________________________________________________
Рег. № __________/___.___.20___ г.
Екз. единствен

(структура, в която заседава комисията)

П РОТОКОЛ
от заседание на Комисията за кариерно развитие на военнослужещи със старши офицерски
звания (с младши офицерски звания и офицерски кандидати)
ЗА ВАК АНТНАТА ДЛЪЖНОСТ:
____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование на длъжността, номер на военното формирование, гарнизон)
К АНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Военно звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

1. НЕ БЯХА ДОПУСНАТИ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ К АНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЪОТВЕТСТВАТ
НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВАК АНТНАТА ДЛЪЖНОСТ, К АКТО СЛЕДВА:
№
1.
2.

Военно звание, име, презиме, фамилия

Военно формирование

Не съответства поради ……

С Т Р.

88
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2. К АНДИДАТИ, КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВАК АНТНАТА ДЛЪЖНОСТ:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

Брой гласове

1.
2.
3.
4.
5.
Комисията предлага:
____________________________________________________________________________________________________________________________
(звание, име, презиме и фамилия)
____________________________________________________________________________________________________________________________
(заемана длъжност, номер на военното формирование и гарнизон)
да бъде назначен на вакантната длъжност:
____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование на длъжността, номер на военното формирование и гарнизон)
_____. _____. 20___ г.
___________________
(място)
Членове на комисията:

Председател на комисията:
__________________________________________
(военно звание, подпис, име и фамилия)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(военно звание)

(подпис)

(име и фамилия)

Приложение № 9
към чл. 25, ал. 1, т. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Рег. № __________/___.___.20___ г.
Екз. единствен
П РОТОКОЛ
от избора на председател и членове на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на
длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални
формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията
на страната
Днес, ____.____.20___ г., в присъствието на определените със заповед на министъра на отбраната
№ ________/___.___.20___ г. военнослужещи за участие в Комисията за избор на военнослужещи за
назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на
многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи
на територията на страната:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
1.
2.
3.
ЗА ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.

Заемана длъжност

Забележка

БРОЙ 27
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ДЪРЖАВЕН
Военно звание, име, презиме, фамилия
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Заемана длъжност

Забележка

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
чрез жребий се определиха председател и 4 членове на комисията, които да участват в заседанието
на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните
длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната.
В резултат на жребия за участие в комисията бяха определени:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

Забележка

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1.
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.
4.
_____. _____. 20___ г.
___________________
(място)

Директор на дирекция „УЧРО“:
__________________________________________
(военно звание, подпис, име и фамилия)

ПРИСЪСТВАЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
(военно звание)

(подпис)

(име и фамилия)

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 10
към чл. 28, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Рег. № __________/___.___.20___ г.
Екз. единствен
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният (ата): __________________________________________________________________________________
(военно звание, име, презиме и фамилия)
В качеството си на: _______________________________________________________________________________________
(позицията, на която е назначен в комисията)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Няма да разпространявам сведения, факти и лични данни на кандидатите, както и факти и
данни за работата на комисията.
2. В случаите по чл. 27 от инструкцията няма да участвам в работата на комисията за тази длъжност.
3. По време на работата в комисията ще спазвам правилата за поведение на военнослужещия от
състава на комисиите за избор на военнослужещи за заемане на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни
организации или в други международни инициативи на територията на страната.
_____. _____. 20___ г.
___________________
(място)

ДЕКЛАРАТОР:
__________________________________________
(военно звание, подпис, име и фамилия)

Приложение № 11
към чл. 28, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Рег. № __________/___.___.20___ г.
Екз. единствен
П РА ВИ Л А
за поведение на военнослужещите от състава
на Комисията за избор на военнослужещи за
назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава
на многонационални формирования, международни организации или в други международни
инициативи на територията на страната
Чл. 1. С тези правила се установяват нормите за етично поведение на военнослужещия от
състава на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра
на вакантните длъжности за военнослужещи в
състава на многонационални формирования,
международни организации или в други международни инициативи на територията на страната,
които да доведат до ефективно и справедливо
преназначаване на длъжност и повишаване във
военно звание на военнослужещите.
Чл. 2. Военнослужещите от състава на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните
длъж ности за военносл у жещи в състава на
многонационални формирования, международни
организации или в други международни инициативи на територията на страната са длъжни да
изпълняват задълженията си съобразно Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България, правилника за неговото прилагане и
тази инструкция.
Чл. 3. Военнослужещият от състава на комисията е длъжен да изпълнява задълженията

си добросъвестно и безпристрастно, вземайки
предвид интересите на въоръжените сили и тези
на кандидата.
Чл. 4. При оценяване и класиране на кандидатите военнослужещият от състава на комисията не трябва да вреди на никого и трябва да
се отнася с уважение към правата, интересите
и равнопоставеността на всеки от кандидатите.
Чл. 5. При оценяването и класирането на
кандидатите военнослужещият от състава на
комисията не трябва да се отнася с предубеденост
или да дискриминира кандидата на основата на
раса, произход, пол, възраст, лично отношение
или на друго основание.
Чл. 6. Военнослужещият от състава на комисията няма право да изнася и разпространява
информация за личните данни на кандидатите
и за резултатите от работата на комисията.
Чл. 7. Военнослужещият от състава на комисията не може да има личен интерес, който да
му влияе и пречи на безпристрастното и обективното оценяване и класиране на кандидатите.
Чл. 8. Личните интереси на военнослужещия
от състава на комисията изключват всякакво
облагодетелстване от работата в комисията за
него или семейството му, близки роднини, приятели или лица, с които е работил.
Чл. 9. В случай на конфликт на интереси с
някой от кандидатите военнослужещият от състава на комисията се оттегля от разглеждането
на съответната длъжност.
Чл. 10. Военнослужещият от състава на комисията не трябва да позволява да бъде поставян
в положение на зависимост от когото и да било.
Той също не трябва да оценява и класира кандидатите по начин, допускащ влияние от друг.
Чл. 11. Нарушаването на разпоредбите по тези
правила води до отстраняване на военнослужещия от комисията и търсенето на дисциплинарна
отговорност.
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Приложение № 12
към чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „а“
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Рег. № __________/___.___.20___ г.
Екз. единствен
ДОК Л А Д
на техническия секретар на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности
по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията
на страната
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
ВАК АНТНАТА ДЛЪЖНОСТ: _________________________________________________________________________
(наименование на длъжността)
Код на длъжността:
Длъжността изисква:
1. военно звание:
2. образование:
3. придобита специалност/специализация:
4. образователно-квалификационна степен:
5. научна степен:
6. военна квалификация:
7. ниво на чуждоезикова подготовка по STANAG 6001:
8. разрешение/сертификат (НАТО/ЕС) за достъп до КИ:
9. други специфични изисквания и забележки:
К АНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СА:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

1.
2.
3.
4.
_____. _____. 20___ г.
___________________
(място)

Технически секретар на комисията:
_____________________________________________________
(военно звание, подпис, име и фамилия)

Приложение № 13
към чл. 30, ал. 1, т. 3, буква „а“
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Рег. № __________/___.___.20___ г.
Екз. единствен

П РОТОКОЛ
от заседание на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра
на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната
ЗА ВАК АНТНАТА ДЛЪЖНОСТ: ____________________________________________________________________
(наименование на длъжността)
К АНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Военно звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

С Т Р.
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1. НЕ БЯХА ДОПУСНАТИ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ К АНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЪОТВЕТСТВАТ
НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВАК АНТНАТА ДЛЪЖНОСТ, К АКТО СЛЕДВА:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Военно формирование

Не съответства поради ……

1.
2.
2. К АНДИДАТИ, КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВАК АНТНАТА ДЛЪЖНОСТ:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

Брой гласове

1.
2.
3.
4.
5.
Комисията предлага:
____________________________________________________________________________________________________________________________
(звание, име, презиме и фамилия)
____________________________________________________________________________________________________________________________
(заемана длъжност, номер на военното формирование и гарнизон)
да бъде назначен на вакантната длъжност:
____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование на длъжността)
_____. _____. 20___ г.
___________________
(място)

Председател на комисията:
__________________________________________
(военно звание, подпис, име и фамилия)

Членове на комисията:
1.
2.
3.
4.
(военно звание)

(подпис)

(име и фамилия)

2130

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 65
от 22 март 2019 г.

за лицата, получаващи пазарни проучвания
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. факторите, които лицата, получаващи
пазарни проучвания, съгласно чл. 11 от Рег
ламент (ЕС) № 596/2014 на Европейск и я
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
относно пазарната злоупотреба (Регламент
относно пазарната злоупотреба) и за отмяна
на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО,
2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ,
L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 596/2014“, трябва да вземат
предвид, когато им се разкрива информация в
рамките на пазарно проучване, за да преценят
дали информацията представлява вътрешна
информация;

2. мерките, които лицата по т. 1 трябва да
вземат предвид, ако им е разкрита вътрешна
информация, за да спазят чл. 8 и 10 от Регламент (ЕС) № 596/2014;
3. регистрите, които лицата по т. 1 трябва
да съхраняват във връзка с изпълнението на
чл. 8 и 10 от Регламент (ЕС) № 596/2014.
(2) Наредбата цели да гарантира общ,
единен и постоянен подход по отношение
на изискванията, на които подлежат лицата,
получаващи пазарни проучвания, както и да
намали цялостния риск от нерегламентирано
разпространение на вътрешна информация,
получена по време на пазарно проучване.
Г л а в а

в т о р а

ФАКТОРИ И МЕРКИ, КОИТО СЕ ВЗЕМАТ
ПРЕДВИД ОТ ЛИЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ
ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ
Чл. 2. (1) Лицето, получаващо пазарни
проучвания, създава, прилага и поддържа
вътрешна процедура, която е подходяща и
пропорционална на мащаба, размера и естеството на неговата стопанска дейност.
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(2) Вътрешната процедура по ал. 1 трябва
да е създадена преди получаване на пазарно проучване. Лицето, получаващо пазарни
проучвания, поддържа актуална вътрешна
процедура по всяко време.
(3) Процедурата по ал. 1 съдържа правила,
които гарантират най-малко следното:
1. когато лицето, полу чаващо пазарни
проучвания, определя конкретно лице или
точка за контакт за получаване на пазарни
проучвания, тази информация е достъпна за
разкриващия участник на пазара;
2. информацията, получена по време на
пазарно проучване, се съобщава вътрешно
само чрез предварително определени канали
за докладване и на принципа „необходимост
да се знае“;
3. лицето, съответно звеното, на което е
възложено да оцени дали лицето, получаващо
пазарното проучване, притежава вътрешна
информация в резултат от пазарното проучване, е ясно определено и подходящо обучено
за тази цел;
4. потокът на вътрешна информация, получена по време на пазарно проучване, се
управлява и контролира в рамките на организацията на лицето, получаващо пазарното
проучване, за да може лицето, получаващо
пазарното проучване, и неговите служители
да се съобразят с чл. 8 и 10 от Регламент
(ЕС) № 596/2014.
(4) Лицето, получаващо пазарни проучвания, гарантира, че служителите, които получават и обработват информация, получена по
време на пазарно проучване, са подходящо
обучени относно вътрешната процедура по
ал. 1, както и за забраните по чл. 8 и 10 на
Регламент (ЕС) № 596/2014, произтичащи от
притежаването на вътрешна информация.
(5) Лицето, получаващо пазарни проучвания, провежда периодично обучение относно
вътрешната процедура по ал. 1 и забраните
по чл. 8 и 10 от Регламент (ЕС) № 596/2014,
произтичащи от притежаването на вътрешна
информация, на служителите, които получават
и обработват информация, получена по време
на пазарно проучване.
(6) Обучението по ал. 4 трябва да е подходящо и пропорционално на мащаба, размера и
естеството на стопанската дейност на лицето,
получаващо пазарни проучвания. За всяко
извършено обучение се изготвя документ в
писмена форма в деня на провеждането, в
който се посочват имената на обучаваните и
на обучаващите лица, обхватът на проведеното
обучение и който се подписва от участниците
в обучението.
Чл. 3. Лицето, което е определено от
разкриващия участник на пазара да получи
пазарно проучване, преди получаване на пазарното проучване уведомява разкриващия
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участник на пазара дали желае да не получава
бъдещи пазарни проучвания относно всякакви възможни сделки или определени видове
възможни сделки.
Чл. 4. (1) Лицето, получаващо пазарното
проучване, самостоятелно извършва оценка
дали притежава вътрешна информация в
резултат от пазарното проучване. Лицето,
получаващо пазарното проучване, актуализира своята оценка при настъпване на нови
обстоятелства.
(2) При оценката по ал. 1 се вземат предвид
както оценката на разкриващия участник на
пазара дали пазарното проучване включва
разкриване на вътрешна информация, така
и цялата налична информация на лицето,
съответно звеното по чл. 2, ал. 3, т. 3, на
което е възложена оценката, в рамките на
организацията на лицето, получаващо пазарното проучване, за извършване на тази
оценка, включително информация, получена
от източници, различни от разкриващи я
участник на пазара.
(3) При извършване на оценката по ал. 1
лицето, на което е възложена оценката, не
е длъжно да има достъп до информация зад
всяка информационна бариера, създадена в
рамките на организацията на лицето, получаващо пазарното проучване.
Чл. 5. (1) В случай че получи уведомление от разкриващия участник на пазара, че
информацията, която е разкрита по време
на пазарното проучване, вече не е вътрешна
информация, лицето, получаващо пазарното
проучване, извършва самостоятелно оценка
дали все още притежава вътрешна информация. При извършване на тази оценка се вземат
предвид оценката на разкриващия участник
на пазара и цялата налична информация на
лицето, съответно звеното по чл. 2, ал. 3,
т. 3, получена в рамките на организацията на
лицето, получаващо пазарното проучване, и
предназначена за извършване на тази оценка,
включително информация, получена от източници, различни от разкриващия участник
на пазара.
(2) При извършване на преценката по ал. 1,
лицето, съответно звеното по чл. 2, ал. 3, т. 3,
не е длъжно да има достъп до информация
зад всяка информационна бариера, създадена
в рамките на организацията на лицето, получаващо пазарното проучване.
Чл. 6. Когато лицето, получаващо пазарното проучване, е преценило, че притежава
вътрешна информация в резултат от пазарното проучване, то трябва да определи всички
емитенти и финансови инструменти, за които
счита, че тази вътрешна информация се отнася.
Чл. 7. Когато разкриващият участник на
пазара е съставил писмени протоколи или
бележки на незаписани срещи или незаписани
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телефонни разговори, лицата, получаващи
пазарното проучване, следва в срок от пет
работни дни след тяхното получаване да:
1. подпишат тези протоколи или бележки, с
което се съгласяват с тяхното съдържание; или
2. предоставят на разкриващия участник
на пазара своя собствена версия на онези
надлежно подписани протоколи или бележки,
с чието съдържание не са съгласни.
Г л а в а

т р е т а

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ. СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 8. (1) Лицето, получаващо пазарни
проучвания, води регистри на:
1. вътрешните процедури по чл. 2;
2. уведомленията по чл. 3;
3. оценките по чл. 4 и 5, включително
мотивите за тях;
4. определените финансови инструменти
по чл. 6;
5. лицата, които работят за него на основание трудов договор или на които по друг
начин е възложено изпълнението на задачи,
поради което имат достъп до информация,
съобщена по време на пазарните проучвания,
посочена в хронологичен ред за всяко пазарно
проучване.
(2) Регистрите по ал. 1 се водят на траен
носител. Всички документи и информация,
въз основа на които са извършени записите
в регистрите по ал. 1, се съхраняват за период от най-малко пет години. Информацията в регистрите по ал. 1 се актуализира до
края на деня, в който лицето, получаващо
пазарни проучвания, е узнало съответното
обстоятелство. В случай че денят на узнаване
е неработен, информацията, подлежаща на
вписване в регистър по ал. 1, се въвежда или
актуализира до края на първия работен ден,
следващ деня на узнаване.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата „разкриващ
участник на пазара“ е лице по смисъла на
чл. 3, параграф 1, т. 32 от Регламент (ЕС)
№ 596/2014.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 3, ал. 2 от Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти и е приета с Решение № 496-Н
от 22.03.2019 г. на Комисията за финансов
надзор.
§ 3. Комисията за финансов надзор дава
указания по прилагането на наредбата.
Председател:
Бойко Атанасов
2239
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ИНСТРУКЦИЯ № 1
от 22 март 2019 г.

за организацията и реда за осъществяване на
конвойната дейност от служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази инструкция се уреждат
организаци я та, изп ъ лнението, кон т рол ът
и о т чет ност та, вк лючи т елно мерк и т е за
изолаци я и ох рана при осъществяването
на конвойната дейност в Главна дирекция
„Изпълнение на наказани ята“ (ГДИН) и
териториалните є служби.
(2) Конвоирането по реда на тази инструкция се извършва на основание Закона за
изпълнение на наказанията и задържането
под стража (ЗИНЗС) и правилника за прилагането му (ППЗИНЗС). Конвоирането по
реда на тази инструкция не засяга правомощията по конвоиране на Главна дирекция
„Охрана“ (ГДО).
(3) Конвоирането е отвеждане по определен
маршрут на лице/а изтърпяващо/и наказание в
местата за лишаване от свобода (МЛС) или с
мярка за неотклонение задържане под стража.
Конвоирането се извършва от конвоен наряд,
на място или при движение, ходом или със
специализиран автомобил (СА).
Чл. 2. Конвойната дейност в МЛС се осъществява от служителите от надзорно-охранителния състав (НОС), които са завършили курс
за първоначална професионална подготовка
и са положили успешно теоретико-практически изпит.
Чл. 3. (1) Служителите по чл. 2 конвоират
следните категории лица:
1. изтърпяващи наказания в местата за
лишаване от свобода;
2. обвиняеми и подсъдими с мярка за неотклонение задържане под стража.
(2) Конвоиране се извършва на:
1. лишени от свобода – от затвор до затворническо общежитие и поправителен дом,
и обратно;
2. лишени от свобода и лица с мярка за
неотклонение задържане под стража – от и
до лечебно заведение;
3. лишени от свобода – от и до работни
обекти.
(3) Конвоираното лице трябва да бъде в
състояние да се придвижва самостоятелно.
Здравословното му състояние по време на
конвоиране не трябва да изисква специални
медицински познания и грижи от страна на
конвойния наряд.
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(4) Когато лицето не може да се придвижва
самостоятелно, се осигурява специализиран
медицински транспорт и придружаващи го
медицински лица. При извеждане на лице
по спешност с екип от център за спешна и
неотложна медицинска помощ (ЦСНМП) конвоирането се извършва със специализирания
медицински транспорт от ЦСНМП, а охраната
се осъществява от служители по чл. 2 на съответното МЛС, в което е настанено лицето.
Чл. 4. В зависимост от начина на осъществяване конвоирането се извършва:
1. етапно – чрез предаване и приемане на
конвоираните лица между конвойните наряди
по маршрута за конвоиране от началния до
крайния адресат;
2. директно – когато лицата се конвоират
от един и същ наряд.
Чл. 5. Конвоирането се извършва пеша,
със специализирани автомобили или автобуси,
по основни или резервни маршрути, които се
определят в заповедта за конвоиране. Преди
началото на всеки конвой конвоиращите се
запознават със заповедта.
Чл. 6. Конвоираните лица не могат да бъдат
подлагани на изтезания, жестоко, нечовешко
или унизително отношение.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНВОЙНАТА
ДЕЙНОСТ
Раздел І
Структура
Чл. 7. (1) Ръководството и контролът на
конвойната дейност в ГДИН се осъществява
от главния директор, който се подпомага от
заместник главен директор.
(2) Основните дейности по организацията, контрола, взаимодействието, анализа и
разработването на проекти за промени на
нормативни и поднормативни актове, свързани с конвоирането по чл. 3, се извършват
от ГДИН.
(3) Ръководителите на териториалните
служби планират, организират и контролират
осъществяването на конвойната дейност в
подчинените им структури.
(4) Служителите осъществяват конвойна
дейност съгласно ежедневното планиране на
база разчет и поставени задачи.
Раздел II
Управление на дейността
Чл. 8. Управлението на конвойната дейност
има за цел осигуряване на оптимално разпределение, правилно използване на силите и
средствата, организиране на взаимодействието
и координацията за изпълнение на поставените задачи.
Чл. 9. Ръководителите на териториалните
служби утвърждават план за организацията,
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изпълнението и контрола на конвойната дейност, който съдържа:
1. географска, демографска и транспортна
характеристика на областта;
2. местонахождението на сградите на МЛС,
на работните обекти и на лечебните заведения;
3. кратък анализ за състоянието на обществения ред и криминогенната обстановка
в районите по маршрутите за конвоиране и
около сградите на МЛС, на работните обекти
и на лечебните заведения;
4. силите и средствата, с които ще се осъществява конвойната дейност;
5. разпределение на силите, средствата и
действията при извънредни ситуации;
6. реда за осъществяване на взаимодействието между различните направления на дейност
в териториалните служби и други ведомства
и организации.
Раздел ІІІ
Сили и средства за осъществяване на конвойната дейност
Чл. 10. (1) Конвойната дейност се осъществява от НОС в МЛС, състоящ се от главни
надзиратели, младши инструктори по охраната, командири на отделения и надзиратели.
(2) При необходимост от у величаване
числения състав на конвойния наряд за осигуряване на маршрутите и обектите, по или
от и до които ще се осъществява конвойна
дейност, със заповед на главния директор на
ГДИН могат да се придават допълнително
сили и средства от други структурни звена.
(3) При необходимост за осигуряване на
маршрути, опорни пунктове и обекти главният
директор на ГДИН може да поиска съдействие за допълнителни сили от ГДО и МВР.
В този случай се изготвя съвместен план за
провеждане на мероприятието.
(4) За решаване на езикови, медицински
и други специфични въпроси в конвойния
наряд могат да се привличат и други лица от
държавни и граждански организации.
Чл. 11. (1) Средствата за осъществяване на
конвойна дейност са специализирани автомобили, въоръжение, помощни и технически
средства.
(2) Специализираните автомобили за конвоиране се оборудват с необходимите технически,
свързочни и помощни средства.
(3) При изпълнение на задълженията си по
конвоирането служителите на ГДИН използват
физическа сила, помощни средства и оръжие
в случаите и при условията, предвидени в
ЗИНЗС и ППЗИНЗС.
(4) При конвоиране извън МЛС служителите
на ГДИН носят оръжие. Видът и количеството
въоръжение се определят съобразно броя на
конвоираните лица и степента на обществена
опасност.
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(5) При изпълнение на задълженията си по
конвоирането служителите на ГДИН използват технически и свързочни средства (метал
детектори, радиостанции, компютърни мрежи
и др.) съгласно определения в ГДИН ред за
работа с технически и оперативни средства
за комуникация.
Г л а в а

т р е т а

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНВОЙНАТА
ДЕЙНОСТ
Раздел І
Разчет на силите и средствата за конвоиране
Чл. 12. (1) При конвоиране на лица, настанени в затвори, затворнически общежития и
арести разчетът на силите и средствата, както
и мерките за изолация и охрана се определят от степента на обществената опасност
на деянието и личността на конвоирания за
всеки конкретен случай и при съблюдаване
на следните изисквания:
1. едно лице се конвоира най-малко от
двама служители;
2. когато конвоираните лица са повече от
едно, броят на служителите от конвойния наряд
се определя от ръководителя на съответната
териториална служба;
3. при конвоиране на лишени от свобода
или задържани под стража лица с висок риск
от бягство и на осъдени на доживотен затвор
и на доживотен затвор без замяна за старши
на конвоя се назначава началник на сектор
надзорно-охранителна дейност в затвора или
инспектор от направлението на надзорно-охранителната дейност. В арестите се назначава
усилен конвоен наряд.
(2) Въоръжението, техническите, помощните и защитните средства за оборудване на
конвойния наряд и видът на специализираните
автомобили се определят в зависимост от изготвената оценка на риска, направения анализ
на оперативната обстановка по маршрутите
на движение и конкретната конвойна задача.
Чл. 13. (1) При конвоиране на лишени от
свобода от затвори и затворнически общежития
и на лица с мярка за неотклонение задържане
под стража ръководителят на съответната
териториална служба решава дали да бъдат
поставени белезници, след преценка на възрастта, пола, физическото и здравословното
състояние и индивидуалната оценка на риска
на конвоираните лица.
(2) Необходимостта от използване на белезници се посочва в заповедта за конвоиране
за всеки конкретен случай.
Чл. 14. (1) По отношение на лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за
срок над 10 години, доживотен затвор или
доживотен затвор без замяна, обвиняеми и
подсъдими за тежки умишлени престъпления,
които се наказват с лишаване от свобода за
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срок над 10 години, особено опасни за бягство
лица (ООБ), или такива, които са планирали,
правили опит за или осъществили бягства от
конвои, затвори или арести, лица, склонни
към самонараняване, както и други особено
опасни лица, в заповедта за конвой ръководителят на съответната териториална служба
може да разпореди:
1. да се конвоират с поставени специални
колани с фиксирани белезници на ръцете и
допълнително белезници на краката или специален комплект белезници за ръце и крака;
2. да се конвоират индивидуално в специализираните автомобили или в индивидуални
клетки на специализираните автомобили.
(2) Преценката по ал. 1 се прави, като се
има предвид и възрастта, пола, физическото и
здравословното състояние и индивидуалната
оценка на риска на конвоираното лице.
Чл. 15. Усилен конвой (УК) се организира
за лицата по чл. 14 при спазване на следните
изисквания:
1. лицето се конвоира най-малко от трима
конвойни служители;
2. служителите, участващи в УК, трябва да
са оборудвани с допълнително въоръжение,
защитни жилетки, индивидуални средства за
защита (електрошокови прибори, защитни
спрейове, Тейзери и др.) и средства за комуникация.
Чл. 16. При конвоиране на лице по чл. 14,
за което има конкретна информация за бягство, съпротива, нападение и осуетяване на
конвоя, се извършва усилено строг конвой
(УСК) при спазване на следните изисквания:
1. в състава на УСК задължително участие
вземат по-голям брой служители, пилотиращ
и/или осигуряващ автомобил;
2. при изпълнение на УСК с придадени
сили от ГДО или МВР се изготвя план за
осъществяване на конвоирането, който се
утвърждава от началника на териториалната
служба на ГДИН и началника на структурното
звено на ГДО или МВР; уведомява се ГДИН,
като копие от плана се изпраща за сведение.
Чл. 17. При отвеждане на конвоирани лица
за преглед във външни лечебни заведения
свалянето на белезниците се извършва на мястото на прегледа. След оценка на конкретната
оперативна обстановка и вземане мнението
на медицинския специалист отговорникът на
конвоя може да разпореди лицето да остане
с белезници.
Раздел ІІ
Ред и особености при изпълнение на конвойната дейност
Чл. 18. (1) Организирането на конвойната
дейност започва с предоставяне на информация за конвоираните лица.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа:
1. данни за заявеното за конвоиране лице:
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a) дали е опитвало или осъществило бягство
от конвои, затвори, арести и др.;
б) дали е с висок риск от бягство (ООБ);
в) дали е осъдено на доживотен затвор или
на доживотен затвор без замяна;
г) по коя разпоредба на НК лицето е обвиняем, подсъдим или осъден;
д) индивидуална оценка на риска на лицето;
2. основанието за конвоиране, датата, часа и
мястото за представяне на конвоираното лице;
3. необходими документи.
Чл. 19. (1) На базата на предоставената
информация и документи по чл. 18 се издава заповед за конвоирането от началника
на съответната териториална служба или от
оправомощено от него длъжностно лице.
(2) В заповедта се определят маршрутите за
конвоиране, начинът на конвоирането и броят
на конвойните, транспортните средства, броят
на конвоираните, обществената им опасност,
особеностите на маршрута, необходимостта
от използване на белезници и други помощни
средства и др.
Чл. 20. (1) Ръководителите на териториалните служби създават организация за
правилното провеждане на инструктажите.
(2) При осъществяване на конвойна дейност
конвоиращите се инструктират при всеки
конкретен случай от началник на сектор
надзорно-охранителна дейност, главен надзирател, командир на отделение или дежурен
по арест.
(3) Окомплектуването на необходимите документи за конвоиране се извършва от главен
надзирател и от командир на отделение или
дежурен по арест.
(4) Преди започване на инструктажа инст ру к т и ращ и я т се информ и ра за ви да и
здравословното състояние на служителите,
проверява оръжието, снаряжението и необходимите за конвоиране документи.
(5) На инструктажа се разглежда:
1. оперативната обстановка;
2. броят на лицата и основанието за тяхното
конвоиране, характерът на извършените от тях
деяния и отрицателните им прояви (бягство,
агресивност и др.), правата и задълженията им;
3. редът за извършването на обиск и проверка на вещите на лицата, подлежащи на
конвоиране, спазване изискванията за количеството и обема на личния багаж;
4. особеностите на маршрута или поста,
тактиката при конвоиране, охраната и изолацията на лицата, недопускането на нерегламентирани свиждания и приемане на вещи
и предмети;
5. възможността да се планират два маршрута за придвижване и съобразно оперативната обстановка преди тръгване да се избира
по-безопасният от тях;
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6. планиране на варианти и определяне
действията на конвойните служители в случай
на извънредни ситуации;
7. конкретни задачи за действия при възникване на извънредна ситуация;
8. разчет на силите и средствата, ред за
връзка и взаимодействие с органи на МВР
и ГДО;
9. правата и задълженията на служителите;
10. други въпроси от организационен и
тактически характер.
(6) Когато служителите от конвойния наряд
са в близки или родствени отношения с конвоираните лица, както и при наличие на друг
пряк или косвен интерес, същите са длъжни
незабавно да уведомят инструктиращия, който
ги заменя с други служители.
(7) Проведеният инструктаж се удостоверява с полагане на подписи от служителите на
конвойния наряд и инструктиращия служител.
(8) Инструктажът на придадените сили се
извършва от ръководителя на мероприятието
след запознаването с плана за УСК.
Чл. 21. (1) Лишените от свобода и задържаните под стража лица се предават и приемат
за конвоиране от дежурния главен надзирател
и от командира на отделение или дежурния
по арест по списък, утвърден от началника
на съответното МЛС, срещу подпис на конвойните.
(2) При приемането на лица за конвоиране
старшият на конвойния наряд проверява самоличността на лицата и ги запознава с правата
и задълженията им по време на конвоирането
и с правомощията на служителите.
(3) Служителите от конвойния наряд:
1. изпълняват възложените им служебни
задължения;
2. предприемат мерки за осигуряване на
личната си безопасност и тази на конвоираните лица;
3. извършват обиск на конвоираните лица
и проверка на багажа им, като отстраняват
всички неразрешени вещи и предмети, които
биха довели до осуетяване на конвоя или до
възникване на извънредни ситуации;
4. охраняват конвоираните лица и не допускат приемането на неразрешени вещи и
предмети;
5. издават разпореждания на конвоираните
лица;
6. предприемат мерки за отстраняване на
гражданите, които се доближават до конвои
раните лица и пречат за придвижването на
конвойния наряд.
(4) Обиск на лицата за конвоиране и проверка на багажа им се извършват ръчно и с
метал-детектор.
(5) Обискът се извършва от служител от
същия пол, като особено внимание се обръща на джобове, яки, вдлъбнатини на дрехи,
колани, обувки и връхни дебели дрехи.
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(6) Боравенето на конвоираното лице с
личния му багаж се извършва с разрешение
на старшия на конвойния наряд и под контрол
на конвоен служител.
(7) На конвоираните лица се извършват
периодични проверки на белезниците. Задължителни проверки се извършват при качване
и слизане от превозно средство, както и при
всички случаи, когато има съмнения, че лицето е въздействало върху тях.
(8) Поставянето на белезници на конвои
раните лица се извършва при спазване на
следните изисквания:
1. при конвоиране на едно лице пеша
белезници се поставят на ръцете, които са
отзад на тялото с дланите насочени навън.
Допуска се поставяне на белезниците на ръцете пред тялото, но задължително свързани
с конвоен колан;
2. при конвоиране на две или повече лица
белезници се поставят на ръцете в следното
положение – ръка на един конвоиран се свързва с разнопосочна ръка на друг конвоиран;
3. при конвоиране със специализирани
автомобили и специализирани автобуси белезници на ръцете се поставят пред тялото
на конвоирани лица;
4. смяната на белезници от едно положение в
друго се извършва на места, обезопасени в охранително отношение (транспортни средства),
както и на места, посочени в инструкцията
за конвойната дейност за съответната сграда;
5. поставените белезници се блокират с
фиксиращо устройство, като не трябва да
причиняват болка или да спират кръвообращението на конвоираните лица;
6. на конвоирани лица, за които има информация, че могат да отключват или да
се освобождават от белезници, се поставят
такива с конвоен колан или допълнителни за
еднократна употреба;
7. белезниците не се покриват с дрехи или
с други предмети с оглед осигуряване на непрекъснат визуален контрол;
8. при смяна на конвойни наряди на конвоираните лица задължително се поставя
втори чифт белезници, след което се снемат
първоначално поставените.
(9) Помещенията за временен престой и
изолаци я, специализираните автомобили,
медицинските кабинети и други места, където
ще пребивават за определено време конвоираните лица, предварително се проверяват
за наличие на неразрешени и опасни вещи
и предмети.
(10) При използване на санитарно-хигиенните помещения от конвоирани лица всяко
лице се води самостоятелно и белезниците
могат да се свалят, като се предприемат необходимите охранителни мерки в зависимост
от оценката на риска.
(11) Храната на всяко конвоирано лице се
съхранява в багажа му.
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Чл. 22. (1) Старшият на конвойния наряд
извършва следните действия при конвоиране
на едно лице:
1. запознава слу ж ителите от наряда с
техните правомощия и определя схемата на
построяване на конвойната група, задълженията и задачите на всеки един от тях;
2. предварително определя служители,
които да реагират при опит за бягство на
конвоирано лице;
3. съобразно разчета на конвойните служители определя един или повече от тях за
изпълнение на специфични задачи – проверка
на помещения, отстраняване на лица, намиращи се по маршрута на движение, и др.;
4. определя мястото на конвоираното лице
в конвойната група и разположението на
конвоиращите служители;
5. съобразно числеността на конвойния
наряд определя периметри за наблюдение на
конвоиращите служители;
6. за тръгване, спиране, промяна на маршрута или темпа на движение, както и за други
действия, дава разпореждания, които трябва
да са разбираеми за всички;
7. не допуска смесването на две или повече
конвойни групи;
8. движи се зад конвойната група в позиция, осигуряваща максимална видимост и
възможност за вземане на решение;
9. запознава конвоираното лице с правата
и задълженията му.
(2) При конвоиране на две или повече лица:
1. старшият на конвойния наряд предприема
действията по ал. 1;
2. построяването на конвоираните лица
се извършва, като се вземе предвид техният
пол, брой, физическо състояние, поведение,
степента на обществената опасност на извършените деяния и други фактори, влияещи на
оперативната обстановка, като се осигурява
охрана в началото, в края и от двете страни
на групата;
3. при необходимост от поставяне на белезници, които да свързват две или повече
конвоирани лица, същите се групират физически по-силни с физически по-слаби.
Чл. 23. (1) Конвоирането в сгради и райони
на МЛС се извършва съгласно инструкцията за осъществяване на конвойна дейност в
съответната сграда, утвърдена от началника
на затвора или от началника на областната
служба „Изпълнение на наказанията“.
(2) Конвоиране в сгради и райони на лечебни
заведения се извършва съгласно инструкцията
за особеностите на пост в лечебно заведение,
като се спазват и следните изисквания:
1. при движение по стълбища и коридори
конвоираните се движат от страна на стената,
а конвоиращите – отпред, отзад и встрани,
като осъществяват физически контрол спрямо
конвоираните, наблюдават обстановката и
обезпечават сигурността на конвоя;

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

2. при конвоиране на лица с увреждания
и придви ж ващи се с помощни средства,
приспособления и съоръжения или на лица,
чието нормално придвижване е затруднено
поради физически травми или заболявания,
се допуска и използването на асансьор;
3. при преминаване по коридори и фоайета
определените служители от конвойния наряд:
a) предприемат мерки за премахване на
предмети, които могат да доведат до възникване на извънредна ситуация;
б) осигуряват пропускателна способност,
чрез спиране и изолиране на гражданите, до
преминаване на конвойната група;
в) не допускат приближаване на граждани на разстояние, по-малко от 1,5 метра до
конвойната група;
4. преминаването на конвойния наряд през
врати се извършва по следния начин:
a) първо преминава конвоиращ служител,
който контролира помещението и посреща
конвоираното лице, след което преминава
другият конвоиращ служител, контролиращ
ситуацията отзад;
б) при голяма конвойна група се преминава
в последователност конвоиращ – конвоиран;
5. ползването на помощни средства при
вътрешно конвоиране на особено опасни лица
се осъществява по преценка на ръководителя
на съответната териториална служба.
Чл. 24. (1) Конвоирането на лица със специално оборудвани автобуси и автомобили се
извършва при спазване на следните изисквания:
1. преди настаняване на конвойната група
в специализирания автобус или автомобил
водачът проверява отсека, в който се настаняват конвоираните лица, вратите, решетките
и заключващите механизми;
2. при качване и слизане на конвоираните
лица специализираният автомобил трябва да е
с изключен двигател, ключовете да са извадени
и да се намират във водача, който охранява
автомобила и периметъра около него;
3. специализираният автомобил не спира и
не променя маршрута си освен при възникване
на извънредни ситуации;
4. по време на пътуване конвойните служители непрекъснато наблюдават конвоираните лица;
5. при движение по маршрут с усложнена
оперативна обстановка се използва звуков
и светлинен сигнал за специален режим на
движение съгласно Закона за движение по
пътищата;
6. по време на движение се изпълняват
разпорежданията на старшия на конвойния
наряд, а при невъзможност той да изпълнява
задълженията си – на определения от него
заместник.
(2) Когато са необходими допълнителни
мерки за сигурност, се използват пилотиращи
и осигуряващи автомобили.
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Чл. 25. (1) При конвоиране с други служебни
автомобили конвоираното лице се настанява
на задната седалка диагонално спрямо мястото на водача, като до него зад водача заема
място конвоен служител.
(2) По време на движение се осъществява
непрекъснат контрол на лицето и поставените
белезници.
(3) Не се допуска конвоираното лице да се
заключва с белезници или завързва по друг
начин за отделни части на автомобила.
Чл. 26. При конвоиране на пълнолетни
и непълнолетни лица в един конвой същите
трябва да са отделени, без възможност от
физически контакт.
Чл. 27. При конвоиране не се допуска физически контакт с лица от противоположния пол.
Чл. 28. При възникване на извънредна
ситуация конвоиращите служители действат
съгласно конкретната оперативна обстановка и
утвърдените „Планове за действие на състава
при особени случаи“.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ
Раздел І
Отчетност на конвойната дейност
Чл. 29. (1) В затворите и арестите към
ГДИН се води задължителна документация,
утвърдена от главния директор на ГДИН.
(2) За отчетност на конвойната дейност
в затворите се водят и съхраняват следните
документи:
1. заповед за конвоиране на лишените от
свобода или задържаните под стража лица;
2. книга за инструктаж;
3. списък за предадени и приети за конвоиране лица;
4. конвойна книга.
(3) За отчетност на конвойната дейност
в арестите се водят и съхраняват следните
документи:
1. заповед за конвоиране на задържани
под стража лица;
2. книга за инструктаж;
3. дневник за извеждане на задържаните
лица по дни и часове;
4. записка за разпит;
5. дневник за извеждане на задържаните
лица за процесуални действия извън ареста;
6. разписка за приемане и предаване на
конвоирани лица.
Чл. 30. Воденето на цялостната документация, свързана с организацията и планирането
на конвойната дейност, се контролира от
ръководителя на съответната териториална
служба.
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Раздел ІІ
Контрол за изпълнението на конвойната
дейност
Чл. 31. (1) Контрол и проверка на организацията и изпълнението на конвойната дейност
се осъществява от:
1. министъра на правосъдието и заместник-министъра на правосъдието, отговарящ
за ГДИН;
2. главния директор и заместник-главния
директор на ГДИН, началника на сектор
„Охрана и сигурност в местата за лишаване
от свобода“ и държавните служители от същия сектор;
3. началника на затвора и заместник-началника на затвора по режимната и надзорноохранителната дейност, както и началника на
областната и районната служба „Изпълнение
на наказанията“;
4. началника на поправителния дом, началника на затворническото общежитие и
началника на арестите в съответната териториална служба;
5. началника на сектор по надзорно-охранителна дейност, главния надзирател в ареста,
младши инструктора по охрана и командира
на отделение в ареста;
6. дежурните главен надзирател и командир на отделение в затвора, затворническото
общежитие или поправителния дом и дежурния по арест.
(2) Проверките са:
1. планирани – съгласно утвърден годишен
план и график;
2. извънредни – без предварително уведомяване на ръководителя и състава, който ще
бъде проверяван;
3. по конкретен повод.
(3) Констатациите от извършените проверки се отразяват в книга за извършените
проверки в МЛС.
(4) Не се разрешава да се извършват проверки на конвойните наряди по време на
изпълнение на служебните им задължения
чрез спиране на конвоите, инсцениране на
ситуации, опити да се отнеме оръжието и
извършване на други провокативни действия
по отношение на служителите от конвойните
наряди и конвоираните лица.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Конвоен наряд“ са двама или повече
служители, завършили курс за първоначална професионална подготовка и положили
успешно теоретико-практически изпит, на
които е възложено изпълнение на задачи по
конвоиране.
2. „Маршрут“ е пътят, по който се извършва
конвоирането.
3. „Специализирани автомобили“ са транспортни средства, използвани за превоз на лица,
настанени в МЛС, оборудвани със специални
технически, помощни, свързочни и кому-
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никационни средства, светлинни и звукови
сигнализации, със или без обозначителни
знаци и надписи.
4. „Опорни пунктове“ са обекти на ГДИН,
МВР, ГД „Охрана“ и други места по маршрута на движение, където конвойният наряд
при настъпила извънредна ситуация може да
потърси съдействие и/или укритие.
5. „Конвоирани лица“ са тези, които са
конвоирани по реда и условията на тази инструкция.
6. „Извънредна ситуация“ е налице при
настъпване на условия, събития и факти в
определен район, зона, място или област,
свързани с усложняване на оперативната обстановка, при което е необходимо набелязване
и реализиране на допълнителни мероприятия
за изпълнение на поставената задача.
7. „Неразрешени вещи и предмети“ са
всички вещи и предмети извън утвърдените
от министъра на правосъдието списъци с
разрешени лични вещи, предмети и хранителни продукти, които лишените от свобода
и задържаните под стража лица могат да
получават, ползват и държат при себе си или
на определените за целта места.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Тази инструкция се издава на основание чл. 250а, ал. 2 от Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под стража.
Министър:
Цецка Цачева
2224

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 112
от 14 март 2019 г.

за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър
На основание
����������������������������������������
чл. 32, т. 1, буква „а“ от Закона за електронните съобщения Комисията
за регулиране на съобщенията приема
РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА
ЗА УПРАВЛ ЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ
СПЕКТЪР
I. Въведение
Регулаторната политика за управление
на радиочестотния спектър за граждански
нужди (Регулаторна политика) се изготвя от
Комисията за регулиране на съобщенията в
изпълнение на разпоредбата на чл. 32, т. 1, б���
уква „а“ от Закона за електронните съобщения.
При изработването на Регулаторната политика са взети предвид Актуализираната
държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Репуб
лика България, Актуализираната политика
в областта на електронните съобщения, Директива 2018/1972 на Европейския парламент
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и на Съвета за установяване на Европейски
кодекс за електронни съобщения (Кодекс за
електронни съобщения), Решение 243/2012/
ЕС1, Становището на Групата по политика в
областта на радиочестотния спектър (RSPG)
относно изпълнение на Решение 243/2012/
ЕС и неговото преразглеждане за следващия
период, Стратегическата пътна карта към 5G
за Европа на RSPG, Становището на RSPG
относно аспекти, свързани с радиочестотния
спектър за интернет на нещата (IoT) включително M2M, Становище на RSPG относно
Световната конференция по далекосъобщения
към Международния съюз по далекосъобщения (ITU), която ще се проведе през 2019 г.,
и други документи на Европейската комисия
и на Европейския парламент и Съвета.
Безжичните комуникации се превърнаха
в незаменим продукт за обществото, което
повиши в голяма степен социалната значимост
на достъпността на радиочестотния спектър.
През последните години на световно и национално ниво се наблюдава непрекъснато
нарастване на обема на безжичния пренос на
данни. Наред с появата на нови технологии
и приложения, които изискват поддържането
на високи скорости, непрекъснато нараства
и интересът на потребителите към все поразнообразни услуги.
5G технологията открива нов етап в света
на цифровите технологии със създаването на
нови мрежи, работещи с ниска мощност, които
ще осигуряват високи скорости на предаването на данни, високо качество и надеждна
комуникация, създавайки нови възможности
за свързаност. Очаква се навлизане на пазара на различни приложения, като умен
дом, умни коли, свързана индустрия и др.
Нараства необходимостта от електронното
управление на битовата техника, охраната на
домовете, осветлението, обществения транспорт, здравното наблюдение, проследяване
на битовото потребление, автоматизация на
индустрията и земеделието, управление на
пътна инфраструктура.
Осигуряването на радиочестотен спектър
за развитието на безжични комуникации във
всички сфери на живота е предпоставка за
икономически растеж на страната и възможност за иновации при продукти и услуги.
Стратегията на Комисията за цифровия
единен пазар и Съобщението за Свързаност
за изграждане на конкурентоспособен цифров
единен пазар – към европейско общество на
гигабитов интернет 2 подчертават значението
1
Решение 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна
програма за политиката в областта на радиочестотния спектър.
2
Съобщението на Комисията до Европейския
парламент, Съвета, Европейския икономически
и социален комитет и Комитета на регионите
„Свързаност за изграждане на конкурентоспособен
цифров единен пазар – към европейско общество
на гигабитов интернет“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

на 5G мрежите като ключов фактор за конкурентоспособността на Европа на световния
пазар. Радиочестотният спектър е ресурс с
критично значение за единния Европейски
пазар на безжични широколентови комуникации и е от основно значение за бъдещата
конкурентоспособност на Съюза.
В Програмата в областта на цифровите
технологии за Европа (Digital Agenda for
Europe) е посочено, че до 2020 г. държавите
членки трябва да осигурят за всички граждани широколентова свързаност с минимална
скорост 30 Mbit/s, като поне 50 % от всички
домакинства да имат широколентов достъп
до интернет със скорост над 100 Mbit/s.
За успешно въвеждане и развитие на 5G
мрежи е необходимо да се осигурят добри
регулаторни условия за използване на радиочестотния спектър, който е един от важните
фактори за интернет свързаността на потребителите във всяка една точка на земното кълбо.
Не на последно място е и необходимостта
от осигуряване на регулаторни условия за
развитие на:
– цифровото радиоразпръскване на телевизионни и радиопрограми;
– мрежите от вида „точка към точка“;
– спътниковите мрежи;
– мрежите за подготовка на програми и
специални събития;
– използването на устройствата с малък
обсег на действие и др.
Настоящата Регулаторна политика определя основните цели, механизми и подходи
за управление на радиочестотния спектър за
граждански нужди за периода 2019 – 2021 г.
II. Резюме
Регулаторната политика поставя началото
на бъдещите решения на Комисията за регулиране на съобщенията, които ще допринесат
за постигането на основните цели, свързани с
управлението на радиочестотния спектър през
следващите три години. В документа са описани
основните дейности, осигуряващи ефикасното
използване на радиочестотния спектър. Направен е преглед на използването на спектъра за
граждански нужди през изминалите три години
за различните видове мрежи. Акцент е поставен
върху предстоящите промени в политиката в
областта на електронните съобщения в Европейския съюз и прилагането им в България.
Подчертани са следващите стъпки, които Комисията за регулиране на съобщенията следва
да предприеме за осигуряване на по-голяма
конкуренция, по-ниски цени и по-голям избор
за предприятията и потребителите.
III. Основни цели
В съответствие с общите правила на Кодекса за електронни съобщения, политиката
в областта на електронните съобщения в
рамките на Европейския съюз и със своите
правомощия и компетенции Комисията за
регулиране на съобщенията си поставя следните основни цели, свързани с управлението
на радиочестотния спектър:
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· осигуряване на условия за координирано и
хармонизирано използване на радиочестотния спектър, разпределен за граждански
нужди;
· увеличаване на обществените ползи от
радиочестотен спектър;
·�������������������������������������
 ������������������������������������
осигуряване на широколентова свързаност за населението, с високо качество и
скорост, включително по основните транспортни трасета;
·��������������������������������������
 �������������������������������������
насърчаване използването на нови безжични съобщителни технологии и приложения, които осигуряват разнообразни
услуги с добро качество;
· прилагане на възможно най-подходящите
и опростени разрешителни режими;
· определяне на прозрачна и справедлива
система за формиране на таксите за радио
честотен спектър;
· защита на националните интереси при
международни споразумения, договори,
регл аменти и др.;
· предотвратяване на трансгранични или
национални вредни смущения;
· насърчаване на споделеното използване
на радиочестотния спектър��������������
,�������������
с оглед постигането на ползи за всички потребители,
чрез определяне на подходящи правила
за взаимна отговорност на ползвателите,
включително технически параметри и др.
IV. Управление на радиочестотния спектър
Управлението на радиочестотния спектър
включва комбинация от административни,
регулаторни и технически процедури, които
да осигуряват неговото ефикасно използване
и ефективно управление, като:
· разпределение на радиочестотния спектър;
· създаване на правила и условия за използването на радиочестотния спектър;
· разрешаване използването на радиочестотния спектър;
· изпълнение на правилата и контрол на
използването на радиочестотния спектър;
· национално и международно координиране на радиочестотния спектър.
Най-важната цел при управлението на
радиочестотния спектър е осигуряването на
неговото оптимално използване.
1. Разпределение на радиочестотния спектър
Радиорегламента на ITU3 определя разпределението и условията за използването
на ра д иочес т о т н и я спек т ър на све т овно
ниво. Комитетът за електронни съобщения
към Европейската конференция по пощи и
далекосъобщения (СЕРТ) изготвя и публикува Европейска таблица за разпределение на
радиочестотния спектър в Европа 4 , която е
хармонизирана с Радиорегламента на ITU, с
Radio Regulations.
The European table of frequency allocations and
applications in the frequency range 8.3 kHz to 3000 GHz
(ECA table/ERC Report 25).
3
4
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изключение на някои обхвати, предвидени за
въвеждане и развитие на технологии от особена важност за страните – членки на СЕРТ,
в съответствие с общоевропейските интереси.
Разпределението на радиочестотния спектър в България се осъществява от Съвета по
националния радиочестотен спектър (СНРЧС)
посредством изготвяне на Национален план
за разпределение на радиочестотния спектър,
който се приема от Министерския съвет.
Радиочестотният спектър се разпределя на
радиочестоти, радиочестотни ленти и радиослужби за граждански нужди, за нуждите на
държавни органи и служби, свързани с нацио
налната сигурност, и за съвместно ползване
между тях.
На ц иона л ни я т п ла н за разп ределение
на радиочестотния спектър е основен акт,
свързан с управлението на радиочестотния
ресурс. Отчитайки националните особености,
разпределението на спектъра по радиослужби
се извършва в съответствие с Радиорегламента на ITU, ERC Report 25 и Съвместното
гражданско-военно споразумение на НАТО
за честотите.
2. Правила и условия за използването на
радиочестотния спектър
Комисията за регулиране на съобщенията
управлява разпределения за граждански нужди
радиочестотен спектър���������������������
,��������������������
като спазва принципите на законоустановеност, предвидимост,
прозрачност, публичност, консултативност,
равнопоставеност, пропорционалност, технологична неутралност по отношение на мрежите при предоставянето от предприятията на
електронни съобщителни услуги и свеждане
на регулаторната намеса до минимално необходимото.
Основните правила и условия за използване
на радиочестотния спектър за граждански
нужди са определени в технически��������
тe������
изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от съответните радиослужби 5 и
Правилата за осъществяване на електронни
съобщения чрез радиосъоръжения, които
5
Технически изисквания за осъществяване на
електронни съобщения чрез радиосъоръжения от
любителската радиослужба;
Технически изисквания за работа на електронни
съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръск
ване и съоръженията, свързани с тях;
Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба
и съоръженията, свързани с тях;
Технически изисквания за работа на електронни
съобщителни мрежи от радиослужби неподвижнаспътникова, подвижна-спътникова и съоръженията,
свързани с тях;
Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба;
Технически изисквания за работа на наземни
мрежи, позволяващи предоставяне на електронни
съобщителни услуги.
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ползват радиочестотен спектър, който не е
необходимо да бъде индивидуално определен.
В техническите изисквания се определят
параметрите и характеристиките на електронните съобщителни мрежи от различните
видове радиослужби и съоръженията, чрез
които се осъществяват електронни съобщения,
правилата за честотно планиране на радиочестотния спектър, както и изискванията по
отношение на ползвателите на радиочестотния спектър.
В Правилата се посочват условията (радиочестотна лента, максимална предавателна
мощност, максимална напрегнатост на полето,
максимална плътност на мощността, допълнителни параметри и други ограничения за
използването) и редът за осъществяване на
електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър,
който не е необходимо да бъде индивидуално
определен.
3. Разрешаване използването на радиочестотния спектър
Комисията за регулиране на съобщенията
се стреми да улеснява използването на радио
честотния спектър, като свежда регулаторната
намеса до минимално необходимата и ограничава предоставянето на индивидуални права
за ползване на спектър в радиочестотни ленти,
в които това е възможно. При определяне
на режима за ползване се вземат предвид
техническите характеристики на съответния
радиочестотен спектър, необходимостта от
защита от вредни радиосмущения и предоставяне на услуги с определено качество.
При използването на радиочестотен спектър
за предоставяне на обществени електронни
съобщителни мрежи и/или услуги се подава
уведомление до Комисията за регулиране на
съобщенията.
В съответствие със Закона за електроннитe съобщения Комисията за регулиране
на съобщенията не налага ограничения по
отношение на вида на предоставяните услуги
или използваните технологии, доколкото това
е възможно.
3.1. Ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър
Комисията за регулиране на съобщенията
издава разрешения за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър, когато
е необходимо да бъдат избегнати вредни радиосмущения, да се гарантира техническото
качество на услугата, да се защити ефективното използване на радиочестотния спектър
или да се гарантира изпълнението на цели
от общ интерес, определени в съответствие с
правото на Европейския съюз. Предоставянето
на спектъра се извършва след индивидуално
честотно планиране, изследване за електромагнитна съвместимост, както и национално
и международно координиране.
Разрешенията за ползване на индивидуално
определен радиочестотен спектър се издават
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на първия по време заявител или след провеждане на състезателни процедури.
Състезателните процедури са един от механизмите, който се прилага при управлението
на радиочестотния спектър. Съгласно Закона
за електронните съобщения Комисията за
регулиране на съобщенията провежда търг,
когато с оглед характера на осъществяването на обществени електронни съобщения от
съществено значение е размерът на предложената тръжна цена, и конкурс, когато има
необходимост от комплексна оценка за издаване на разрешение.
Комисията за регулиране на съобщенията
обявява търг или конкурс по своя инициатива
или по инициатива на заинтересовано лице.
Броят на издаваните разрешения за ползване
на определен радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита може да бъде
ограничаван от съображения за ефективно
използване на спектъра, увеличаване в максимална степен на ползата за потребителите
и насърчаване на конкуренцията.
3.2. Ползване на радиочестотен спектър,
който не е необходимо да бъде индивидуално
определен
Условията за използване на радиочестотен
спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, са по-облекчени в сравнение
с тези, налагани при издаване на разрешения.
В този случай се определят техническите параметри за ползване на честотния ресурс, като
радиочестотна лента, максимална мощност,
широчина на честотната лента, правила за
достъп до канала, коефициент на запълване,
и приложимите стандарти на Европейския
институт за стандарти в далекосъобщенията
(ETSI), при спазването на които не следва да
се причиняват вредни радиосмущения на други
ползватели на същата радиочестотна лента.
Ползвателите на този спектър не могат да
претендират за защита от вредни смущения,
произхождащи от други ползватели на същата
радиочестотна лента. При необходимост се
въвеждат и оперативни условия, като например ограничения за използване на спектъра
на открито, ограничения за използване на
спектъра в определени географски зони, за
които е необходима защита, като летища и др.
Обикновено използването на радиочестотния
спектър се извършва от неограничен брой лица
при спазване на едни и същи технически и
оперативни условия.
Моделът на ползване на радиочестотен
спектър, при който не се издава разрешение,
се прилага в случай на радиосъоръжения,
кои то пора ди тех ни те тех ни ческ и и/и ли
експлоатационни характеристики е малко
вероятно да причинят вредни смущения на
другите ползватели на спектъра. Определянето на такъв спектър и условията за неговото
използване изискват изчерпателни проучвания
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за съвместимост, за да се определят такива
технически параметри, спазването на които
да гарантират, че няма да се причиняват
вредни смущения на другите ползватели на
честотен ресурс. Изчерпателните проучвания
са необходими особено когато приложението е насочено към масов пазар и съответно
масов потребител (радари с малък обсег
на действие – SRR, устройства, използващи
свр ъх ш и роколен т ова т ех нолог и я – U W B,
локални радиомрежи – RLAN, устройства за
радиочестотна идентификация – RFID, и др.).
В повечето случаи тези условия са хармонизирани на европейско ниво и на ниво
СЕРТ чрез решения и препоръки, в които са
определени условия за използване на спектъра,
който не е необходимо да бъде индивидуално
определен 6 , въз основа на които Комисията за
регулиране на съобщенията определя правилата за неговото ползване в България.
6
Решение 2006/771/EO за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства
с малък обсег на действие;
Решение 2007/131/ЕО за разрешаване на използването на радиочестотния спектър за устройства,
използващи свръхшироколентова технология по
хармонизиран начин в Общността;
Решение 2008/294/ЕО на Европейската комисия
относно хармонизираните условия за използване на
радиочестотния спектър за предоставяне на мобилни
съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни
средства (MCA услуги) в Общността;
Решение 2008/671/ЕО на Европейската комисия относно хармонизираното използване на
радиочестотния спектър в честотната лента 58755905 MHz за свързани с безопасността приложения
на интелигентните транспортни системи (ИТС);
Решение 2010/166/ЕС на Европейската комисия
за хармонизирани условия за използване на радиочестотния спектър за мобилни съобщителни услуги
на борда на плавателни съдове (MCV услуги) в
Европейския съюз;
Решение за изпълнение 2014/641/ЕС на Европейската комисия относно хармонизирани технически
условия за използването на радиочестотния спектър
от безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални прояви в Съюза;
Препоръка 2008/295/ЕО на Европейската комисия за разрешаване предоставянето на мобилни
съобщителни услуги (услуги МСА) на борда на въздухоплавателните средства в Европейската общност;
Препоръка 2010/167/ЕС на Европейската комисия
относно разрешителния режим за системи за мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (МСV услуги);
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/339 на Европейската комисия относно хармонизирането на
радиочестотната лента 2010-2025 MHz за преносими
или мобилни безжични видеовръзки и безжични
видеокамери, използвани за подготовка на програми
и провеждане на специални събития;
Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1538 на Европейската комисия относно хармонизиране на
радиочестотния спектър за използване от устройства
с малък обсег на действие в честотните ленти 874876 MHz и 915-921 MHz;
Препоръка ERC/REC 70-03 относно използването на устройствата с малък обсег на действие,
решения на СЕРТ и др.

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

Радиосъоръженията, ползващи спектър,
който не е необходимо да бъде индивидуално
определен, са основно тези, които крайните
потребители ползват ежедневно. Всички безжични комуникации чрез тези съоръжения се
осъществяват в среда, представляваща ценен
национален ресурс – радиочестотен спектър,
който за целите на единния европейски пазар, а в повечето случаи дори и на световно
ниво, е хармонизиран и стандартизиран по
начин, позволяващ лесно и свободно ползване, значителни икономии от мащаба и
ползи за потребителя. Мобилните телефони,
радиостанциите, микрофоните, системите за
широколентов пренос на данни, устройствата
за радиочестотна идентификация, свързаните устройства, алармените системи и много
други ползват този спектър������������������
,�����������������
без да е необходимо никакво уведомяване или регистрация
в Комисията за регулиране на съобщенията.
Това са устройства, представляващи част от
важни икономически и социални дейности.
В тези случаи потребителите на съответните радиосъоръжения следва да се запознаят
с условията за тяхното ползване не само от
Правилата за осъществяване на електронни
съобщения чрез радиосъоръжения, които
ползват радиочестотен спектър, който не е
необходимо да бъде индивидуално определен,
а и от информацията, която е приложена към
радиосъоръжението при неговото предоставяне на пазара.
Съгласно Закона за електронните съобщения електронни съобщения за собствени
нужди чрез радиосъоръжения, които ползват
радиочестотен спектър, който не е необходимо
да бъде индивидуално определен, се осъществяват свободно.
Радиочестотният спектър, определен за
любителска радиослужба, също не се определя
индивидуално на всеки ползвател. Той може
да се ползва само от лице, което притежава
разрешително за правоспособност на радиолюбител или хармонизирано радиолюбителско
свидетелство (HAREC). Условията за извършване на тази дейност, както и изискванията по
отношение на лицата, които я извършват, са
регламентирани в Техническите изисквания
за осъществяване на електронни съобщения
чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.
Определянето на условия за използване на
честотен ресурс без необходимост от издаване на разрешение осигурява по-лесен достъп
до радиочестотен спектър за потребителите.
Производителите имат сигурност, че когато
разработват устройства и провеждат експерименти, оборудването им ще има облекчен
достъп до спектър, при условие че отговаря
на точно определени критерии, което от своя
страна насърчава иновациите в областта на
електронните съобщения. Определянето на
повече радиочестотен спектър, за който не
е необходимо издаване на разрешение, води
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до намаляване на административната тежест
както за регулатора, така и за потребителя. По
този начин се създават предвидими условия
за съвместно използване на спектъра, като
се прилагат принципите за неутралност на
технологиите и услугите.
Основният недостатък при използването
на радиочестотен спектър, който не е индивидуално предоставен, е, че не може да бъде
гарантирано качеството на услугата.
3.3. Издаване на временни разрешения
С оглед подпомагане развитието на техническите иновации Комисията за регулиране
на съобщенията следва да предоставя права
за ползване на радиочестотен спектър с експериментални цели, предмет на специфични
ограничения и условия.
Временни разрешения се издават без провеждане на конкурс или търг със срок на
действие не по-дълъг от 6 месеца.
Изпробването с експериментални цели
обикновено се извършва при провеждане на
изследвания за разработване и въвеждане на
нови безжични системи и технологии, както
и изпитване на съответните радиосъоръжения, преди те да бъдат стандартизирани.
Бързото развитие на безжичните технологии,
под формата на нови продукти и услуги,
се дължи на новите тенденции в областта
на съобщителния сектор. Потребителското
търсене за всеобхватна свързаност, кризата
с наличните спектрални ресурси, бъдещите
нови ефикасни безжични системи и технологии за радиодостъп и интернет на нещата
стимулират иновациите при използването на
радиочестотния спектър. Именно създаването
на условия за експериментално изпробване
дава възможност на предприемачи, изследователи и разработчици да тестват нови безжични технологии, бързо и на ниска цена, в
най-различни честотни ленти.
През последните години в България се
наблюдава повишен интерес от страна на
мобилните предприятия към издаването на
временни разрешения с цел тестване в технологично неутралните обхвати, и по-специално
в обхвати 1800 MHz, 2 GHz, 2.6 GHz. Предвид малкото количество свободен спектър
(2 × 10 MHz в 1800 MHz и 2 × 15 MHz в 2 GHz)
предприятията обикновено подават искания за
временно ползване на целия наличен честотен
ресурс в тези обхвати.
Наличният свободен честотен ресурс в
обхват 2.6 GHz възлиза на общо 190 MHz
(2 × 70 MHz FDD и 50 MHz TDD). Той е
подходящ за увеличаване капацитета на мрежите в гъсто населени райони. Ресурсът за
предоставяне на високоскоростни мобилни
широколентови услуги на крайни потребители е необходимо да бъде поне 2 × 20 MHz.
През 2017 г. и 2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията е издавала временни
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разрешения за ползване на честотен ресурс
от обхват 2.6 GHz както за 2 × 20 MHz, така
и за 2 × 40 MHz.
Прак т иката показва, че искани я та на
предприятията са за тестване с национален
обхват, за максималния предвиден в Закона
за електронните съобщения срок от шест
месеца. Предвид наличния ресурс в обхвати
1800 MHz, 2 GHz, 2.6 GHz и броя на мобилните
предприятия в повечето случаи периодът, за
който те подават заявления за издаване на
временни разрешения, частично или напълно
се припокрива, като в повечето случаи този
период съвпада с летните ваканции и съпътстващото ги увеличаване на потребителите в
курортите и по-големите градове в страната.
Наблюдава се също така и тенденция исканията на предприятията да се повтарят по
отношение на предмета на тестване. Предвид
всичко изложено може да се направи заключение, че предприятията имат необходимост
от придобиването на честотен ресурс от тези
обхвати, но само за определено време през
годината и за определени населени места, в
които имат засилено потребление.
С цел осигуряване на условия за ефективно
ползване на радиочестотния спектър и избягване на възможността определени предприятия
да бъдат поставени в неблагоприятна позиция
Комисията за регулиране на съобщенията
ще издава временни разрешения в обхвати
2 GHz и 2.6 GHz, като се стреми да предоставя
спектъра равнопоставено на предприятията.
Възможностите за равнопоставено предоставяне на спектър, при наличие на съвпадащ
интерес от предприятията, могат да бъдат
разделяне на спектъра, разделение по територия/географско разделяне и разделение по
време на ползване.
По отношение на останалите технологично
неутрални обхвати 1.5 GHz (1427-1517 MHz) и
3.6 GHz (3400-3800 MHz) следва да се отбележи, че целият честотен ресурс е свободен.
Провеждането на тестове на територията на
цялата страна в тези обхвати изисква значителни финансови ресурси и необходимост
от изграждане на национална мрежа, което
само за целите на тестване не е икономичес
ки обосновано и на практика не се прави.
От регулаторна гледна точка извършването
на тестове от едно предприятие за цялата
територия на страната за голямо количество
честотен ресурс е неефективно и би могло да
създаде предпоставки за неравнопоставено
предоставяне на ресурса, отчитайки броя на
мобилните предприятия в България. Предвид
това и с цел осигуряване на ефективно използване на наличния радиочестотен спектър е
необходимо да се въведе географско разделяне
при временно ползване на честотния ресурс
в обхвати 1.5 GHz и 3.6 GHz. По този начин
ще се постигне оптимизация и гъвкаво използване на спектъра, което ще позволи на
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операторите да извършат своите тестове по
едно и също време, на едни и същи честоти,
но в различни географски райони.
В тази връзка Комисията за регулиране
на съобщенията ще прилага описания погоре подход за равнопоставено предоставяне
на спектър и от обхвати 1.5 GHz и 3.6 GHz.
През 2017 г. Комисията за регулиране на
съобщенията издаде временно разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен ресу рс – радиочестотен спект ър за
наземно цифрово радиоразпръскване на едно
предприятие. Разрешението даде право на
предприятието да изпробва нови технически
методи и технологии (T-DAB/T-DAB+), излъчвайки само звуково съобщение за обозначаване
на тестовото излъчване или постоянен тон
предвид липсата на лицензирано съдържание.
Действието на временното разрешение изтече
през октомври 2017 г. През април 2018 г. на
същото предприятие отново беше издадено
временно разрешение, което даде право да
се ползва радиочестотен спектър за наземно
цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в гр. София с цел изпробване на нови
технически методи и технологии (T-DAB+).
Съгласно разрешението предприятието имаше
право да излъчва само гласово съобщение за
обозначаване осъществяването на тестовото
излъчване. Действието на това разрешение бе
прекратено, тъй като предоставеният честотен
ресурс не се ползва по предназначението и начина, определени във временното разрешение.
Спецификацията на системата за технологията T-DAB/T-DAB+, както и стандартите за
T-DAB/T-DAB+ съоръженията са разработени
и одобрени от ETSI/EBU 7/CENELEC 8 въз основа на предложения от Световния форум за
развитие на DAB стандарта (WorldDAB Forum).
Към настоящия момент не е налице и
лицензирано съдържание на радиопрограми,
които да се разпространяват по цифров способ. В тази връзка считаме, че Комисията
за регулиране на съобщенията на този етап
не следва да издава временни разрешения за
T-DAB/T-DAB+.
4. Изпълнение на правилата и контрол на
използването на радиочестотния спектър
За изпълнение на основните цели на Комисията за регулиране на съобщенията, свързани
с ефективното управление на радиочестотния
спектър за граждански нужди и за осигуряване
на неговото оптимално и без радиосмущения
използване, се извършва контрол на действителното използване на радиочестотите и
радиочестотните ленти.
Изпълнението на основните правила и
условия за използване на радиочестотния
спектър за граждански нужди, определени
European Broadcasting Union.
European Committee for Electrotechnical
Standardization.
7
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в техническ и изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от съответните
видове радиослужби и Правилата за използване на радиочестотния спектър, се извършва
чрез осъществяване на ефективен контрол
и мониторинг. Провеж да се мониторинг,
проверка, анализ на резултатите и контрол
за спазването на действащите нормативни
актове, наложените технически и експлоатационни изисквания и ограничения, свързани
с използването на спектъра, и условията на
издадените разрешения.
Необходимостта от достатъчен свободен
честотен ресурс все повече се задълбочава с
навлизането на новите технологии и постоян
ното усъвършенстване на електронните съобщения, което е от съществено значение и
за развитието на конкуренцията в сектора.
В тази връзка все повече нараства съществената роля на радиомониторинга по отношение на осигуряване на актуални данни за
заетостта на спектъра, необходими за неговото
ефективно управление. Определящата роля на
мониторинга се налага и от нарастващия брой
на потребителите на услуги, предоставяни
чрез радиочестотен спектър. Създаването на
условия за нормална работа на изградените
радиомрежи, без наличие на вредни смущения,
се гарантира и чрез осъществяване на постоянен мониторинг и контрол, които спомагат
за своевременно откриване, локализиране и
елиминиране на източници на радиосмущения и незаконните радиоизлъчващи средства.
Непрекъснатото развитие на електронните
съобщителни мрежи и въвеждането на нови
системи и технологии, използващи радиочестотен ресурс (неподвижни, мобилни, спътникови,
цифрово радио- и телевизионно разпръскване,
широколентови технологии и др.), изисква
съвременно техническо оборудване за радиомониторинг и модернизация на прилаганите
подходи за осъществяване на контрол на ефективното използване на спектъра и защита на
интересите на крайните потребители.
За изпълнение на контролните си функции
Комисията за регулиране на съобщенията е
изградила Национална система за мониторинг
на радиочестотния спектър в съответствие
с изиск вани ята на Меж д у народни я съюз
по далекосъобщения, която се разширява и
осъвременява в съответствие с непрекъснатото развитие на електронните съобщителни
мрежи и използваните от тях технологии.
На територията на цялата страна с помощта
на стационарни и мобилни станции за радиомониторинг се осъществява периодичен
превантивен контрол с цел осигуряване на
равнопоставеност на законните ползватели на
спектъра и гарантиране на определено качество
на предоставяните електронни съобщителни
услуги на крайните потребители.
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В международен план постигнатите договорености със съседните страни целят провеждане на съвместни измервания, едновременни
кампании по мониторинг и разработване на
общоприети методики за измерване и взаимно
признаване на резултатите. В по-дългосрочен
план предстои обсъждане на възможности за
взаимно дистанционно управление на станциите за радиомониторинг в пограничните
райони при разрешаване на проблеми с радиосмущения и трансгранични замърсявания.
5. Национална и международна координация
на радиочестотния спектър. Взаимодействия
с държавни органи и служби
Съгласно своите правомощия Комисията
за регулиране на съобщенията извършва честотно планиране и национална координация
с цел избягване на вредни радиосмущения,
гарантиране техническото качество на услугата и осигуряване на условия за ефективно
използване на радиочестотния спектър.
С оглед осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването, защита на
националната сигурност на страната и ефективно използване на радиочестотния спектър
се извършва национално координиране и съг
ласуване с всички заинтересовани ведомства.
В международен
��������������������������������������
план Комисията за регулиране на съобщенията извършва международно
координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти в случаите, когато е необходимо да
защити ползването на радиочестотния спектър
за граждански нужди от вредни радиосмущения от наземни и спътникови мрежи на
други държави.
Освобождаването на хармонизиран спектър
за граждански нужди и условията за изграждане
на електронните съобщителни мрежи, включително нормите и изискваният а за защита
на населението от вредното въздействие на
електромагнитни полета, са фактори, които
оказват значително влияние върху осигуряването на ефективно използване на радиочестотния спектър и създаването на предпоставки
за бързо разгръщане и развитие на мрежите.
В тази връзка и в рамките на своите компетентности Комисията за регулиране на съобщенията предвижда да провежда дейности,
целящи:
· освобождаване на честотен ресурс за
граждански нужди с оглед осигуряване на
условия за използване на хармонизиран на
европейско ниво радиочестотен спектър за
граждански цели;
· създаване на облекчени условия за изгра ж дане на елект ронни съобщителни
мрежи и определяне на по-облекчени нива
на електромагнитни полета в населени
територии и хигиенно-защитни зони около
излъчващи обекти.
С цел постигане на предвидимост и прозрачност ще бъдат организирани работни групи и
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срещи с предприятията и други компетентни
органи с оглед разрешаване на въпроси от
особена важност за ефективното управление
на радиочестотния спектър и разгръщането на
мрежите. Комисията за регулиране на съобщенията предвижда също да инициира промени
в българското законодателство, като изпрати
писма до съответните компетентни ведомства.
V. Преглед на използването на радиочестотния спектър за граждански нужди от 2016 г.
1. Наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги
1.1. Европейска рамка
Една от основните цели на Европейската политика в област та на електронните
съобщения е да се прилага координиран
подход при управлението на радиочестотния
спектър и да се определят хармонизирани
технически параметри за неговото ползване
с цел осигуряване на условия за развитие на
единния пазар. В тази връзка и на основание
на Решение № 676/2002/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно регулаторната
рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър
Европейската комисия приема решения 9, в
които са определени хармонизираните условия
9
Решение на Европейската комисия 2008/411/
ЕО относно хармонизирането на радиочестотната
лента 3400-3800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни
услуги в Общността;
Решение на Европейската комисия 2008/477/
ЕО за хармонизиране на радиочестотната лента
2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи
предоставяне на електронни съобщителни услуги
в Общността;
Решение на Европейската комисия 2009/766/
ЕО относно хармонизирането на радиочестотните
обхвати 900 MHz и 1800 MHz за наземни системи
за предоставяне на общоевропейски електронни
съобщителни услуги в Общността;
Решение за изпълнение на Европейската комисия
2012/688/ЕС относно хармонизирането на радиочестотните ленти 1920-1980 MHz и 2110-2170 MHz
за наземни системи, позволяващи предоставянето
на електронни съобщителни услуги в Съюза;
Решение за изпълнение на Европейската комисия 2015/750/ЕС относно хармонизирането на
радиочестотната лента 1452-1492 MHz за наземни
системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в Съюза;
Решение за изпълнение на Европейската комисия
2010/267/ЕС относно хармонизирани технически
условия за използването на радиочестотната лента
790-862 MHz за наземни системи, позволяващи
предоставяне на електронни съобщителни услуги
в Европейския съюз;
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 на Комисията относно хармонизирането на радиочестотната
лента 694-790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни съобщителни услуги, и за гъвкава
национална употреба в Съюза;
Решение 2017/899/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета за използването на радиочестотната
лента 470-790 MHz в Съюза.
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за използване на радиочестотен спектър от
наземни мрежи, позволяващи предоставянето
на електронни съобщителни услуги.
Разпоредбите на всички решения, с изключение на Решение за изпълнение 2016/687 и
Решение 2017/899/ЕС, са приложени в българското законодателство, в резултат на което са
създадени условия за технологично неутрално
използване на обхвати 800 MHz (радиочестотна лента 790 -862 MHz), 90 0 MHz (радиочестотни ленти 880-915 MHz и 925-960 MHz),
1.5 GHz (радиочестотна лента 1427-1517 MHz),
1800 MHz (радиочестотни ленти 1710-1785 и
1805-1880 MHz), 2 GHz (радиочестотни ленти
1920-1980 и 2110-2170 MHz), 2.6 GHz (радио
честотна лента 2500-2690 MHz) и 3.6 GHz
(радиочестотна лента 3400-3800 MHz).
В Кодекса за електронни съобщения са въведени нови разпоредби, целящи осигуряване
на последователен подход при управлението
на радиочестотния спектър, гарантиращ развитието на единния пазар в областта на електронните съобщения. По-важните от тях са
свързани с провеждането на процедури за избор
на предприятия, на които да се предоставят
права за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови
мрежи и услуги, извършването на партньорска
проверка за разглеждане на проектомерките
преди предоставянето на тези права с цел
обмен на добри практики и подновяването на
съществуващи права за ползване.
За изпълнение целите на Кодекса за електронни съобщения RSPG прие Стратегическа
пътна карта към 5G за Европа – Становище
по въпроси, свързани със спектъра за безжични системи от следващо поколение (5G)10.
В Становището си RSPG определя обхвати
700 MHz (радиочестотна лента 694-790 MHz),
3.6 GHz и 26 GHz (радиочестотна лента 24.2527.5 GHz) като първоначални за въвеждане
на 5G в Европа.
Във връзка с предстоящото навлизане на 5G
мрежите, които ще осигуряват високи скорости
на предаването на данни, високо качество,
ниска мощност и надеждна комуникация в
Европа, през следващите години предстои
да бъдат изменени някои от решенията за
хармонизирано използване на радиочестотен
спектър в обхвати 3.6 GHz и 700 MHz.
Предвид наличието на свободен спектър в
обхвати 1.5 GHz, 2 GHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz и
26 GHz Комисията за регулиране на съобщенията ще провежда обществени консултации
относно перспективите за ползване на свободния ресурс с цел проучване интереса на
бизнеса, осигуряване на ефективно ползване
на радиочестотния спектър и създаване на
условия за развитие на конкурентен съобщителен сектор.
10
Strategic roadmap towards 5G for Europe – Opinion
on spectrum related aspects for next-generation wireless
systems (5G).
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1.2. Обхвати 900 MHz и 1800 MHz
Целият радиочестотен спектър в обхват
900 MHz равнопоставено е предоставен за
ползване на три мобилни предприятия.
През 2016 г. с оглед осигуряване на еквивалентен честотен ресурс от 2 × 15 MHz в
обхват 1800 MHz за петте мобилни оператора
Комисията за регулиране на съобщенията
извърши преразпределение на радиочестотния
спектър в обхват 1800 MHz, като при спазване
принципите на прозрачност, консултативност
и равнопоставеност им беше предоставена
възможност за ползване на допълнителен
радиочестотен спектър, подходящ за развитие
на LTE мрежи.
Към настоящи я момент на четири
предприят ия са предоставени за ползване
2 × 15 M H z, а на ед но 2 × 5 M H z. През
последните три години се наблюдава значително увеличаване на броя на LTE базовите
станции на трите големи оператора, докато
темпът на развитие на LTE мрежите на двете
новонавлизащи предприятия е много нисък,
въпреки че първите разрешения са издадени
още през 2011 г. Броят на абонатите на тези
две нови предприятия, сравнен на базата на
1 MHz ползван ресурс, е много по-нисък
от този на другите три предприятия. Вече
седем години ценен национален ресурс в
единствения обхват, който в момента може
да се ползва за LTE мрежи в България, не
се използва ефективно.
Комисията за регулиране на съобщенията
предвижда да предприеме действия, с които
да осигури ефективно използване на радиочестотния спектър в обхват 1800 MHz. С оглед
осигуряване на компактни и непрекъснати
честотни блокове и ефективно използване на
радиочестотния спектър в обхват 1800 MHz
при необходимост Комисията за регулиране
на съобщенията може да извърши преразпределение на предоставения на предприятията
честотен ресурс.
1.3. Обхват 2 GHz
Свободният радиочестотен спектър в обхват
2 GHz е 2 × 15 MHz (FDD). Резултатите от
проведените за този период обществени консултации показват, че има проявен принципен
интерес от страна на бизнеса към ползването
на честотен ресурс от този обхват.
Важно е да се отбележи, че за периода от
1 януари 2016 г. до 31 декември 2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията е издала
6 временни разрешения на четири предприятия за тестване на нови технически съоръжения. И четирите предприятия са ползвали
максималното свободно количество спектър
в обхват 2 GHz – 2 × 15 MHz с продължителност от пет или шест месеца. Четири от
временните разрешения са за ползване на
спектъра на територията на цялата страна,
като в резултат 2 × 15 MHz са били заети
сумарно за период от 673 дни (1 година и
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10 месеца). Този честотен ресурс е бил зает
допълнително и за период от 200 дни (около
6,5 месеца) по издадените две разрешения за
определени региони на страната.
През изминалия период са издадени и две
разрешения за общо 30 MHz за осигуряване на
мобилни услуги за краткосрочни събития – с
едното са предоставени 20 MHz в рамките на
пет дни, а с другото 10 MHz в продължение
на 45 дни (общо 50 дни).
В резултат възможността за издаване на
постоянни разрешения за цялото свободно
количество спектър за периода от 2016 г. до
2018 г. (възлизащ на 1096 дни) е едва 173 дни.
Това представлява една шеста от времето,
което на практика блокира предоставянето
на свободния честотен ресурс в този обхват.
С цел осигуряване на ефективно използване на радиочестотния спектър Комисията
за регулиране на съобщенията ще предостави
свободния честотен ресурс от 2 × 15 MHz
(FDD) в обхват 2 GHz на блокове от 2 × 5 MHz
за разширяване, модернизиране и развитие
на елек т ронната съобщ и телна м режа на
предприятия, заявили желание за това, при
условие че са използвали ефективно вече
предоставения им индивидуално определен
ограничен ресурс.
1.4. Обхват 3.6 GHz
Радиочестотният спектър в обхват 3.6 GHz
е определен за използване само в режим
TDD. Свободният честотен ресурс в обхвата
е 280 MHz 2 × 45 MHz в лента 3600-3800 MHz
се използват за осъществяване на електронни
съобщения от неподвижна радиослужба (мрежи от вида „точка към точка“), а 30 MHz в
лента 3400-3600 MHz се използват за целите
на националната сигурност в режим TDD
в съответствие с хармонизираните условия,
определени в Решение 2014/276/ЕС.
В края на 2015 г. изтекоха сроковете на
разрешенията за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа
за широколентов безжичен достъп (BWA) в
радиочестотната лента 3400-3600 MHz, като
предпри яти ята не проявиха интерес към
продължаване срока на действие на тези
разрешения. И към този момент няма проявен интерес за ползване на спектър в този
радиочестотен обхват както от съществуващи,
така и от нови предприятия.
За цялостно освобождаване на лента 36003800 ��������������������������������������
MHz�����������������������������������
Комисията за регулиране на съобщенията е предприела действия по препланиране
в други честотни обхвати ресурса на предприятието, на което са предоставени 2 × 45 MHz
за мрежи от вида „точка към точка“.
В рамките на проведените през 2017 г.
обществени консултации предприятията не
изявиха конкретен интерес към ползването
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на ресурс от обхват 3.6 GHz, като изразиха
предпочитания за получаване на разрешения
с национално покритие.
Издаването на разрешения за наземни
мрежи с местно или регионално покритие
изисква извършване на оптимално планиране, координиране и контрол на мрежите. В
същото време нарастват и инвестициите за
изграждане на мрежите от страна на предприятията. Тези факти биха довели до оскъпяване
на ресурса и увеличаване на разходите за
предприятията, което пък от своя страна би
могло да се отрази върху цената за крайния
продукт. В тази връзка Комисията за регулиране на съобщенията промени Тарифата
за таксите, които се събират от Комисията
за регулиране на съобщенията (Тарифата за
таксите), като определи еднократна административна и годишна такса единствено за
мрежи с национално покритие.
Радиочестотна лента 3400-3800 MHz е една
от първите ленти, подходящи за въвеждане
на съобщителни услу ги, базирани на 5G
мрежи. Предвид добрите характеристики на
разпространение на вълните и количеството
на наличния спектър (400 MHz) тази лента
ще бъде основната за въвеждане на 5G мрежи
в Европа в обхватите между 1 GHz и 6 GHz,
като се предвижда мрежите да работят в режим TDD. Съгласно Кодекса за електронни
съобщения, за да се улесни разгръщането на
5G мрежите в Европа до 31 декември 2020 г.,
държавите членки трябва да предприемат
всички подходящи мерки за реорганизиране и
разрешаване ползването на достатъчно големи
блокове честотен ресурс от обхват 3.6 GHz.
През октомври 2018 г. Комитета за електронни съобщения (ЕСС) измени Решение
ECC/ DEC/(11)06 о т носно хармонизи ра не
на честотното разпределение и най-малко
ог ра н и ч и т ел н и т е т ех н и ческ и услови я за
мобилни/неподвижни мрежи, работещи в
обхват 3.6 GHz. Честотното разпределение и
техническите условия са технологично неутрални с оглед улесняване на конкурентното
предоставяне на услуги, използвайки различни
технологии с достатъчна гъвкавост за предоставяне на настоящите и бъдещите безжични
широколентови услуги, включително и тези,
базирани на 5G мрежи.
През 2019 г. Европейската комисия измени
Решение 2008/411/EО11 с цел осигуряване на
хармонизирано ползване на радиочестотна
лента 3400-3800 ��������������������������
MHz�����������������������
за изграждане и развитие на 5G мрежи.
11
С Решение за изпълнение (ЕС) 2019/235 на
Комисията от 24 януари 2019 г. за изменение на
Решение 2008/411/ЕО във връзка с актуализиране
на съответните технически условия, приложими за
радиочестотната лента 3400-3800 MHz.
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Комисията за регулиране на съобщенията
ще продължи дейностите по преразпределение на радиочестотния спектър в лента
3400-3800 MHz за осигуряване на условия за
ползване на обхвата за 5�����������������
G����������������
мрежи и за предоставяне на предприятията на непрекъснати
ленти с широчина от 100 MHz или по-широки.
Във връзка с приетото Решение за изпълнение (ЕС) 2019/235 Комисията за регулиране
на съобщенията ще предприеме действия по
изменение на Техническите изисквания за
работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
с оглед създаване на условия за въвеждане на
5G мрежи в България.
1.5. Обхват 2.6 GHz
През 2015 г. целият честотен ресурс в обхват 2.6 GHz беше освободен за граждански
нужди. През последните три години в рамките
на провежданите обществени консултации e
проявяван принципен интерес от страна на
бизнеса за ползване на радиочестотен спектър
от този обхват, в случай че бъдат намалени
високите такси за предоставяне и ползване
на радиочестотен спектър от обхват 2.6 GHz.
Изграж дането на мрежи с национален
обхват ще изисква по-големи инвестиции
в сравнение с по-ниските обхвати. Поради
по-късите разстояния на разпространение на
вълните той не е приложим за изграждане на
мрежи с национално покритие. Наличният
спектър в лента 2500-2690 MHz, който възлиза на 190 MHz (2 × 70 MHz в режим FDD
и 50 MHz в режим TDD), позволява да бъде
предоставян в голямо количество в сравнение с по-ниските обхвати, което създава
възможност за използване на честотни канали
с широка честотна лента. Обхват 2.6 GHz е
подходящ за осигуряване на по-голям капацитет за обслужване на нарастващия трафик
на данни, т.е. може да се ползва основно
като капацитетен слой на мрежите в гъсто
населени райони, където потреблението на
услуги е по-голямо.
С цел нас ърча ва не на п ред п ри я т и я та
да развиват своите мрежи и съответно да
предоставят качествени услуги на своите
потребители еднократната административна
и годишна такса за радиочестотния спектър
в обхват 2.6 GHz бяха намалени.
Комисията за регулиране на съобщенията
ще продължи да предприема действия за предоставяне на честотен ресурс обхват 2.6 GHz
с оглед осигуряване на условия за ефективно
ползване на спектъра и предоставяне на услуги
с високо качество в гъсто населени райони.
1.6. Обхват 800 MHz
През последните три години се проведоха
проучвания и анализи за възможностите за
използване на обхват 800 MHz, т.нар. първи
цифров дивидент за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщи-
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телни услуги. С цел осигуряване на условия
за неговото хармонизирано ползване 64-ти
канал (радиочестотна лента 814-822 MHz),
който се ползваше за наземна цифрова телевизия, беше освободен за ползване за първи
цифров дивидент.
Разпоредбите на Решение 2010/267/ЕС,
свързани с техническите условия за използване на обхват 800 MHz, са определени в
Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставянето
на електронни съобщителни услуги. В Тарифата за таксите са дефинирани таксите за
предоставяне и ползване на честотен ресурс
от този обхват.
Към настоящия момент разпоредбите на
Решение 243/2012/ЕС12 за издаване на разрешения с цел да се позволи използването на
обхват 800 MHz за електронни съобщителни
услуги могат да бъдат приложени единствено в
ленти 811-821 МHz и 852-862 МHz (2 × 10 MHz),
и то след провеждане на технически тестове,
с които да се установи липсата на смущения
в работата на военното радиоелектронно
оборудване.
Останалият ресу рс от обхват 800 MHz
(ленти 790-811 МHz и 822-852 МHz) все още
не е освободен за граждански нужди.
България е единствената държава – членка на Европейския съюз, която все още не
е предоставила спектър в обхват 800 MHz.
При проведените от Комисията за регулиране на съобщенията обществени консултации
за установяване интереса за ползване на радиочестотен спектър в обхват 800 MHz беше
установено, че мобилните предприятия имат
голям интерес към ползването на честотен
ресурс от този обхват. Обхватът е подходящ
за развитие на мрежи с национален обхват,
предвид което предоставянето на честотен
ресурс ще бъде предпоставка за осигуряване
на покритието на високоскоростни безжични
мрежи в отдалечени и рядко населени райони
на страната ни.
Минималното количество радиочестотен
ресурс, който е необходим за изграждане
на пълноценно функционираща LTE мрежа
с национален обхват, е 2 × 10 MHz за едно
предприятие. Освободеният спектър в обхват
800 MHz е крайно недостатъчен от гледна
точка на броя на предприятията и степента на
развитие на пазара и потребителското търсене
на висококачествени съобщителни услуги.
Предвид това считаме, че целият ползван
за национална сигурност честотен ресурс в
обхват 800 MHz следва да бъде освободен за
граждански нужди.
12
Решение 243/2012/ЕС на Европейския пар
ламент и на Съвета за създаване на многогодишна
програма за политиката в областта на радиочестотния спектър.
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1.7. Обхват 700 MHz
Обхват 700 MHz все още не е освободен
за ползване от наземни мрежи, позволяващи
предоставянето на електронни съобщителни
услуги. Радиочестотни ленти 694-726 MHz
(от 49 до 52 ТВ канал) и 758-766 MHz (57 ТВ
канал) са определени за граждански нужди.
Радиочестотните ленти 726-758 MHz (от 53 до
56 ТВ канал) и 766-790 MHz (от 58 до 60 ТВ
канал) продължават да се използват от Министерството на отбраната (с изключение
на 5 канала, които могат да се използват в
определени зони на обслужване за DVB-T)13.
През 2017 г. Европейската комисия прие Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването
на радиочестотна лента 470-690 MHz в Съюза.
В срок до 30 юни 2020 г. държавите членки
трябва да създадат условия за хармонизирано
използване на обхват 700 MHz (втори цифров
дивидент) за безжични широколентови услуги
при спазване на хармонизирани технически
условия, определени в Решение (ЕС) 2016/687.
С оглед осигуряване на координиран подход
при използването на радиочестотната лента
470-790 МНz в Съюза чрез оптимизиране и
препланиране на цифровите мрежи в Европа
бяха сформирани следните форуми: Южен
форум за въвеждане на цифровия дивидент
(SEDDIF14), Група за препланиране на план
Женева 2006 (GE06D) в обхват 470-694 MHz
за страните от Черноморската зона (наименована впоследствие Черноморски форум за
въвеждане на цифровия дивидент15), Западноевропейска платформа за въвеждане на
цифровия дивидент16 , Североизточен форум за
въвеждане на цифровия дивидент17, Експертна работна група относно спектъра18 . Целта
на тези форуми беше да се улесни процесът
по препланиране на спектъра, преговорите,
координацията, изменението на цифровия
план Женева 2006, преходът и въвеждането на
новия план за радиоразпръскване в честотна
лента 470-694 MHz.
В резултат на препланирането на телевизионните канали в обхват 470-694 MHz и
проведените срещи с представители на другите
администрации бяха подписани двустранни
споразумения относно новите честотни плано13
726-734 MHz – в зони на обслужване София,
Варна-град и Видин; 742-750 MHz – в зони на обслужване Бургас, Смолян и София-град; 750-758 MHz – в
зона на обслужване Шумен; 766-774 MHz – в зони
на обслужване Смолян и Русе; 782-790 MHz – в
зони на обслужване Варна и Кърджали.
14
South-East Digital Dividend Implementation
Forum.
15
Black Sea Digital Divdend Implementation Forum.
16
Western European Digital Dividend Implementation
Platform.
17
North-East Digital Dividend Implementation
Forum.
18
Spectrum Expert Working Group.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

ве за цифрова телевизия в лента 470-694 MHz
с Гърци я, Македони я, Ру мъни я, Сърби я,
Турция и Украйна. С това България изпълни
определения в Решение (ЕС) 2017/899 срок
31 декември 2017 г. за сключване на споразуменията за трансграничното координиране
на честотите.
Подписано е и Многостранно рамково
споразумение относно честотния план за бъдещата цифрова наземна телевизия в честотната
лента 470-694 MHz между администрациите
на Албания, Австрия, Босна и Херцеговина,
България, Хърватия, Гърция, бивша Югославска република Македония, Унгария, Черна
гора, Румъния, Сърбия, Словения, Турция и
Украйна.
Постигнатите договорености спомогнаха успешно да бъде изменен цифровият план Женева
2006, в който бяха допълнени предварително
координираните с чуждите администрации
нови канали за цифрова телевизия.
С Решение № 887 от 6 декември 2018 г.
Министерският съвет прие Национална пътна
карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899
на Европейския парламент и на Съвета от
17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза, с която се
поставят следните общи цели:
· определяне на бъдещото разпределение на
радиочестотния спектър в обхват 700 МНz;
· освобождаване на обхват 700 МНz от
цифрова телевизия;
· освобождаване на обхват 700 МНz от
Министерството на отбраната;
· определяне на новите условия за наземна
цифрова телевизия.
В съответствие със сроковете в Националната пътна карта Комисията за регулиране
на съобщенията ще предприеме действия по
осигуряване на условия за хармонизирано
използване на обхват 700 MHz, като бъдат
изменени Техническите изисквания за работа
на наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги и
съответно Тарифата за таксите. След тяхното публикуване и освобождаване на обхват
700 MHz от цифровата телевизия и мрежите
на националната сигурност, Комисията за
регулиране на съобщенията ще предприеме
действия за предоставяне на радиочестотен
спектър от този обхват.
1.8. Обхват 1.5 GHz
С Решение за изпълнение (ЕС) 2018/661,
с което е изменено Решение за изпълнение
(ЕС) 2015/750, Европейската комисия разшири
границите на обхват 1.5 GHz (радиочестотна
лента 1427-1517 MHz), който може да се ползва
за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, като
количеството спектър от 40 MHz се увеличи
на 90 MHz.
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В Техническите изисквания за работа на
наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги,
вече са осигурени условия за технологично
неу трално използване на обхват 1.5 GHz.
Работният режим на радиочестотната лента
1427-1517 MHz е ограничен само до предаване
от базовата станция („само в права посока“).
Това позволява да се използва по-широк
канал за връзка към крайните устройства,
отколкото за връзката към базовите станции,
чрез свързване на сдвоените (FDD) мобилни
ленти с допълнителни канали.
До момента мобилните предприятия не
са проявявали интерес към ползването на
обхват 1.5 GHz.
С цел осигуряване на ефективно използване на радиочестотния спектър Комисията
за регулиране на съобщенията ще продължи
да предприема действия за предоставяне на
честотен ресурс от лента 1427-1517 MHz.
1.9. Обхват 2.3 GHz
Европейската комисия предвиждаше през
2015 г. да приеме решение относно хармонизираните технически условия за използване
на радиочестотна лента 2300-2400 MHz за
наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в
Европейския съюз. С проекта на решение се
целеше да се хармонизират условията за достъп и ефективно използване на радиочестотна
лента 2300-2400 MHz при прилагане на концепцията на лицензиран съвместен достъп
(LSA – Licensed Shared Access).
Съвместният изследователски център към
Европейската комисия проведе изследване,
което показа, че поради липса на защитна
лента при използване на обхват 2.3 GHz от
наземни мрежи, позволяващи предоставянето
на електронни съобщителни услуги, има вероятност да се причинят смущения в ниските
канали на системите за широколентов пренос
на данни, работещи в лента 2400-2483.5 MHz.
В тази връзка и предвид това, че на европейско ниво не е установен интерес от страна
на мобилните оператори към споделено ползване на радиочестотна лента 2300-2400 MHz с
действащи съобщителни мрежи, Европейската
комисия отложи приемането на решение за
хармонизирано ползване на обхват 2.3 GHz.
От страна на българските оператори също не
е изразяван интерес към споделено ползване
на обхвата.
Комисията за регулиране на съобщенията
счита, че в България радиочестотна лента
2300-2400 MHz следва да продължи да се
ползва от радиосъоръжения от електронни
съобщителни мрежи SAP/SAB, включително
ENG/OB (безжични камери, портативни и
мобилни видеовръзки), при спазване разпоредбите на Правилата за осъществяване на
електронни съобщения чрез радиосъоръжения,
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които ползват радиочестотен спектър, който
не е необходимо да бъде индивидуално определен, и от радиосъоръжения от любителска
радиослужба на вторична основа, при спазване условията на Техническите изисквания
за осъществяване на електронни съобщения
чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.
1.10. Развитието на мрежите от четвърто
поколение (LTE)
През последните три години се забелязва
значително развитие на LTE мрежите в България, което се дължи на повишаването на
изискванията на потребителите към качеството на предоставяните широколентови услуги.
Предоставянето на услуги чрез LTE мрежи
продължава да се осъществява основно чрез
мрежите, които ползват обхват 1800 MHz, като
някои от предприятията започнаха да ползват
и обхвати 900 MHz и 2 ��������������������
GHz�����������������
. Мобилните предприятия към настоящия момент не проявяват
интерес към ползването на свободния спектър
в обхвати 1.5 GHz, 2 GHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz
за изграждане на LTE мрежи.
Интересът на бизнеса в България продължава да е насочен към ползването на обхвати
1800 ����������������������������������
MHz�������������������������������
, 800 �������������������������
MHz����������������������
и 700 ���������������
MHz������������
, които позволяват изграждане на мрежи с национален
обхват. Забавянето на процеса по освобождаване на тези обхвати е една от причините
за по-бавното развитие на LTE мрежите в
България в сравнение с други европейски
държави.
1.11. Развитие на 5G
Осигуряването на подходящ радиочестотен
спектър с различни характеристики, които да
отговорят на изискванията на разнообразните
приложения и определянето на хармонизирани условия за неговото ползване, са едни от
най-важните предпоставки за изграждане и
развитие на 5G мрежите.
Въпросите, свързани с осигуряването на
честотен ресурс за 5G мрежите, ще се разглеждат на WRC-19 (т. 1.13 от дневния ред
на конференци я та). Съгласно Резолюци я
238 (WRC-19)19 ITU-R следва да проведе и
приключи до провеждане на конференцията
проучвания на радиочестотни ленти 24.2527.5 GHz, 37-40.5 GHz, 42.5-43.5 GHz, 45.547 GHz, 47.2-50.2 GHz, 50.4-52.6 GHz, 66-76 GHz
и 81-86 GHz, разпределени на първична основа за подвижна радиослужба и ленти 31.833.4 GHz, 40.5-42.5 GHz и 47-47.2 GHz, които
не са разпределени за подвижна радиослужба
(допълнителни разпределения). Целта на про19
Проучвания на въпроси, свързани с определяне на радиочестотния спектър за International
Mobile Telecommunications (IMT), включително на
възможности за допълнително разпределение на
мобилните услуги на първична основа в честотния
диапазон между 24.25 GHz и 86 GHz за бъдещото
развитие на IMT за 2020 г. и след това.
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учванията е да се дефинира възможността за
определяне на посочените ленти за 5G, като
се гарантира защитата както на радиослужбите, за които те са разпределени, така и на
радиослужбите, за които са разпределени
съседните на тях ленти.
В Пътната карта на СЕРТ за 5G, която се
актуализира в рамките на ЕСС, се определят
действията за създаване на условия за въвеждане на 5G в Европа, както и основните
цели, които трябва да бъдат разгледани по
отношение на хармонизирането на спектъра
за 5G. В своите проучвания за спектър СЕРТ
се фокусира върху проучванията и изследванията за споделяне и съвместимост на ленти
24.25-27.5 GHz, 31.8-33.4 GHz и 40.5-43.5 GHz.
Групата по политика в областта на радиочестотния спектър прие Стратегическата
пътна карта към 5G за Европа – Становище по
въпроси, свързани със спектъра за безжични
системи от следващо поколение (5G)20 (Становището), което регулярно се актуализира.
В Становището обхвати 700 MHz, 3.6 GHz,
26 GHz, 66-71 GHz и 40.5-43.5 GHz са определени като първоначални за въвеждане на
5G в Европа:
· 700 MHz – ЕСС заключи, че определените технически условия за използване
на обхвата в Решение (ЕС) 2016/687 са
подходящи и за 5G мрежи;
· 3.6 GH z – п рез ок т ом ври ЕСС п рие
решение за хармонизирано ползване на
обхвата, като през януари 2019 г. Европейската комисия измени Решение 2008/411/
EC 21 с цел осигуряване на хармонизирано
ползване на обхват 3.6 GHz за изграждане
и развитие на 5G мрежи;
· 24.25-27.5 GHz – хармонизираните технически условия за използване на обхвата за
5G са определени в решение ECC Decision
(18)06; предстои Европейската комисия
да разработи решение за хармонизирано
ползване на обхват 26 GHz за изграждане
и развитие на 5G мрежи;
· 66-71 GHz – извършват се проучвания
за определяне ползването на обхвата въз
основа на общо разрешение;
· 40.5-43.5 GHz – извършват се проучвания за съвместимост със съществуващите
електронни съобщителни мрежи.
В последната актуализация на Становището
е подчертано, че хармонизираните технически
условия, определени в решенията на Европейската комисия, за използване на обхвати
700 MHz, 800 MHz и 1.5 GHz са съвместими
с 5���������������������������������������
G��������������������������������������
. Предстои да се преразгледат и хармоStrategic roadmap towards 5G for Europe –
Opinion on spectrum related aspects for next-generation
wireless systems (5G).
21
Решение за изпълнение (ЕС) 2019/235.
20
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низираните технически условия за обхвати
900 MHz/1800 MHz, 2 GHz и 2.6 GHz с оглед
тяхното използване за 5G мрежи.
За да изпълни задължението в чл. 54 от
Кодекса за електронните съобщения, в срок
до 31 декември 2020 г., България трябва да
разреши използването на достатъчно голям
блок от обхват 3.6 �������������������������
GHz����������������������
и поне 1 ������������
GHz���������
от радиочестотна лента 24.25-27.5 GHz, при условие че
съществуват ясни доказателства за търсенето
на пазара на честотен ресурс от тази лента и
липсата на значителни ограничения за миграцията на съществуващите потребители или
за освобождаване на лентата, за разгръщането
на 5G мрежите.
Комисията за регулиране на съобщенията
ще предприема необходимите действия, свързани с осигуряване на хармонизирани условия
за ползване и предоставяне на радиочестотен
спектър за въвеждане и развитие на 5G мрежи.
2. Електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово и аналогово радиоразпръскване
2.1. Наземно цифрово радиоразпръскване на
телевизионни сигнали
Към настоящия момент Комисията за регулиране на съобщенията е издала две разрешения за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване – едното за две електронни съобщителни
мрежи с национален обхват със срок на действие до 09.06.2024 г. и второто за една мрежа с
местен обхват за територият а на град София
със срок на действие до 26.05.2027 г.
От предоставените телевизионни канали за
двете национални мрежи, посочени в таблица 1,
три канала (49-и, 51-ви и 57-ми), определени
за използване в 5 зони на обслужване, са от
обхват 700 МHz.
Таблица 1
№
1.

Име на
зоната
Видин

I мрежа
(над 85 %
покритие по
население)

II мрежа
(над 95 %
покритие по
население)

32

49

2. Плевен

51

57

3.

Русе

26

49

4.

Шумен

28

40

5.

Варна

22

29

6.

Бургас

42

49

7.

Стара Загора

22

37

8.

Кърджали

26

42

9.

Пловдив

25

35

10. Смолян

34

49

11. София

23

40

12. Благоевград

31

29
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VARNA

BURGAS

ST. ZAGORA

KARDJALI

PLOVDIV

SMOLYAN

PLOVDIV-city

VARNA-city

SOFIA-CITY

STRANDJA

27

24

29

42

34

26

35

34

23

33

33

26

21

27

26

41

35

32

31

45

43

38

26

29

27

32

27

3.

30

41

48

39

27

30

47

21

39

21

36

45

39

24

21

4.

46

46

21

28

22

48

22

29

32

28

47

46

45

41

29

5.

32

40

45

40

33

44

37

44

30

48

48

25

46

32

38

43

25

23

48

25

29

34

31

35

42

34

24

45

40

42

39

21

42

41

42

30

28

43

38
22

SOFIA

SHUMEN

29
24

PLEVEN

45
26

VIDIN

1.
2.

LAYER

RUSE

BLAGOEVGRAD

В провежданите през последните години обществени консултации не е заявяван интерес
от страна на други предприятия към ползването на свободния честотен ресурс за развитие на
наземна цифрова телевизия.
Комисията за регулиране на съобщенията направи оценка на използването на определения
за граждански нужди спектър в обхват 700 MHz и участва активно в преговорите, координацията, изменението на цифровия план Женева 2006 и въвеждането на новия план за радиоразпръскване в честотна лента 470-694 MHz. В резултат от записаните в план Женева 2006
телевизионни канали под 694 МНz е планиран и координиран оптимален план, включващ
5 национални мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и 18 регионални
мрежи (таблица 2).
Таблица 2

34

LAYER

VIDIN

PLEVEN

RUSE

SHUMEN

VARNA

BURGAS

ST. ZAGORA

KARDJALI

PLOVDIV

SMOLYAN

SOFIA

BLAGOEVGRAD

PLOVDIV-city

VARNA-city

SOFIA-CITY

STRANDJA

В Националната пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по
Решение (ЕС) 2017/899 на държавно ниво се предвижда в България да се изпълни новият циф
ров план за наземна цифрова телевизия, посочен в таблица 3, който да включва 4 национални
мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и 18 регионални мрежи, а не този,
включващ 5 национални мрежи.
Таблица 3

1.

45

29

27

28

22

32

22

26

25

28

23

31

33

26

21

27

2.

30

24

48

24

33

30

47

21

39

38

47

33

27

32

27

21

3.

26

46

21

39

27

48

31

29

32

48

48

46

39

24

29

4.

32

41

26

40

29

42

37

42

35

34

40

29

45

41

46

40

45

41

35

44

34

45

43

21

26

45

46

32

38

43

25

23

48

30

29

34

25

35

42

34

24

45

36

42

39

21

44

41

42

30

28

43

38
22

34
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Основните причини за намаляване броя на националните мрежи, посочени в Националната
пътна карта, са наличието само на едно разрешение за ползване на радиочестотен спектър с
национален обхват, липсата на интерес за ползване на радиочестотен ресурс за развитие на
наземна цифрова телевизия и полученото становище от предприятие в хода на общественото
обсъждане на пътната карта. В становището си предприятието предлага броят на мрежите да
бъде намален с цел по-лесно реализиране на смяната на предоставените канали и намаляване
на разходите с оглед спазване принципа за съразмерност и по-благоприятен режим в административното право.
Съгласно Националната пътна карта действащите мрежи за наземна цифрова телевизия ще
продължат да работят по технология DVB-T с посочената конфигурация в Плана за въвеждане
на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, а новите могат да работят по технологията DVВ-Т2 при следната примерна системна конфигурация:
Таблица 4
Характеристики

Параметри

Кодиран цифров поток

МРЕG-4

Ширина на канала

8 МНz

Режим

32 к extended

Защитен интервал

1/8

Кодово отношение

2/3

Модулация

256 QАМ

Вероятност на покритие по място

95 %

Скорост на транспортния поток

35 Мbps

С цел освобождаване на обхват 700 МНz от цифрова телевизия Комисията за регулиране на
съобщенията в срок до юни 2019 г. ще замени част от каналите на двете национални мрежи с
нови канали, както следва:
Таблица 5
I мрежа
№

Име на зоната

настоящо раз
пределение

II мрежа

ново раз
пределение

настоящо раз
пределение

ново раз
пределение

1.

Видин

32

45

49

32

2.

Плевен

51

29

57

41

3.

Русе

26

27

49

26

4.

Шумен

28

28

40

40

5.

Варна

22

22

29

29

6.

Бургас

42

32

49

42

7.

Стара Загора

22

22

37

37

8.

Кърджали

26

26

42

42

9.

Пловдив

25

25

35

35

10.

Смолян

34

28

49

34

11.

София

23

23

40

40

12.

Благоевград

31

31

29

29

Комисията за регулиране на съобщенията предвижда да проведе състезателна процедура за
свободния честотен ресурс за развитие на наземна цифрова телевизия в съответствие с неговото
разпределение по мрежите в Националната пътна карта.
2.2. Наземно радиоразпръскване на радиос игнали
Радиочестотните ленти, определени за наземно радиоразпръскване на радиосигнали, са
следните:
· ленти 148.5-283.5 kHz (дълги вълни) и 526.5-1606.5 kHz (средни вълни) – предназначени за
монофонично радиоразпръскване с амплитудна модулация;
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· ленти 3950-4000 kHz, 5900-6200 kHz, 72007450 kHz, 9400-9900 kHz, 11600-12100 kHz,
13570-13870 kHz, 15100-15800 kHz, 1748017900 kHz, 18900-19020 kHz, 21450-21850 kHz
и 25670-26100 kHz (къси вълни) – предназначени за монофонично радиоразпръскване
с амплитудна модулация и цифрово звуково
радиоразпръскване;
· лента 87.5-108.0 МHz – предназначена
за стереофонично радиоразпръскване с
честотна модулация;
· лента 174.0-230.0 МHz – предназначена
за цифрово радиоразпръскване.
Към настоящия момент радиочестотните
ленти, предназначени за монофонично радио
разпръскване с амплитудна модулация, са
свободни, като само едно честотно назначение
от обхвата на средни вълни се използва от
Българското национално радио.
Международно координираният спектър
в късовълновия обхват се използва от едно
предприятие за осъществяване на електронни
съобщения чрез електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово и цифрово радиоразпръскване на радиосигнали за търговски радиопредавания. Обслужваните зони са
извън територията на Република България.
В случай на проявен интерес за ползване на
радиочестотен спектър от друго предприятие
Комисията за регулиране на съобщенията
ще предприеме необходимите действия за
издаване на разрешение.
При проведени обществени консултации
о т носно перспек т иви т е за въвеж да не на
наземното цифрово радиоразпръскване на
радиосигнали в радиочестотни обхвати 174230 MHz и 526.5-1606.5 kHz предприятията
проявиха принципен интерес към ползването
само на обхват 174-230 MHz.
Важно е да се посочи, че при успешна
коорд и на ц и я на чес т о т н и я ресу рс в об хват 174-230 MHz ще могат да се формират
6 национални мрежи и 28 регионални (за
Софи я-г ра д – 10 м реж и; за Варна-г ра д –
6 мрежи, и за зони Пловдив, Смолян и Стара
Загора – по 4 мрежи). Разпределението на
честотния ресурс, с който България разполага за изграждане на цифрови радиомрежи
(T-DA B/ Т-DA B+), за виси о т пол и т и к ата
и/или стратегията на държавата по отношение
на вида и количеството мрежи (национални,
регионални или местни), което е обвързано и
със съдържанието на програмите и е в пряка
зависимост от потребностите на страната ни.
Съгласно Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията може да издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за наземно
цифрово радиоразпръскване (T-DAB/Т-DAB+).
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Въз основа на разрешението за ползване на
радиочестотен спект ър за осъществяване
на електронни съобщения чрез мрежи за
наземно цифрово радиоразпръскване следва
да се разпространяват само лицензирани радиопрограми. Към настоящия момент обаче
не е налице лицензирано съдържание на
радиопрограми, които да се разпространяват
по цифров способ.
Предвид постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията искания за издаване
на разрешения за наземно цифрово радиоразпръскване по технология Т-DAB+ и наличието
на свободен честотен ресурс, от една страна,
но и липсата на лицензирано съдържание и
дългосрочна стратегия в областта на наземното
цифрово радиоразпръскване на радиосигнали,
от друга страна, Комисията за регулиране на
съобщенията съвместно със Съвета за електронни медии е предприела действия с оглед
приемането на официален документ, отразяващ
държавната политика по въпроса.
До момента Съветът за електронни медии
е изразил резерви относно възможността да
се разпространяват радиопрограми, за създаването на които доставчиците на медийни
услуги нямат издадена съответна лицензия,
като намира за недопустимо разпространението на нелицензирано съдържание.
Във връзка с горното е инициирано създаването на междуведомствена работна група
с участие на представители на Комисията
за рег улиране на съобщени ята и Съвета
за електронни медии с оглед изготвяне на
официален документ, отразяващ държавната
политика в областта на наземното цифрово
радиоразпръскване на радиосигнали.
След разработването на държавна политика
и/или стратегия по отношение на цифровото
радиоразпръскване на радиопрограми и след
лицензиране на радиопрограми, които да се
разпространяват по цифров способ, Комисията
за регулиране на съобщенията ще предприе
ме съответните действия по предоставяне
на радиочестотен спектър за изграждане на
цифрови радиомрежи (T-DAB/Т-DAB+).
3. Електронни съобщителни мрежи от
неподвижна радиослужба
3.1. Мрежи от вида „точка към точка“
През последните години се наблюдава
нарастване на интереса на предприятията
към ползването на радиочестотен спектър,
който позволява широколентова свързаност
в обхвати 23 GHz, 26 GHz, 28 GHz, 38 GHz
и 76 GHz. Процентното отношение на петте
обхвата е около 35 % от общия брой радио
релейни участъци. Продължава и изграждането на цифрови системи с използване на
технологии XPIC/CCDP.
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След определянето на обхвати 74-76 GHz
и 84-86 GHz за висококапацитетни радиорелейни участъци (над 1 Gbit/s) Комисията за
регулиране на съобщенията предоставя радио
честотен спектър на различни предприятия,
като техният брой значително нараства.
В последните три години с изменения на
Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна
радиослужба и съоръженията, свързани с тях,
Комисията за регулиране на съобщенията
осигури условия за ползване на радиочестотен
спектър в обхвати 57-64 GHz, 64-66 GHz, 7176 GHz, 81-86 GHz и 92-95 GHz, което създаде
предпоставка за изграждане на радиорелейни
участъци с голям капацитет. Основното предназначение на електронните съобщителни
мрежи, ползващи радиочестотен спектър от
лента 92-95 GHz, е изграждането на радиорелейни линии със скорости до 10 Gbit/s
и разстояния до един-два километра при
осиг у рена пряка видимост. Скорост та на
преноса на данни на мрежите, работещи в
тази лента, е сравнима с тази на оптичните
линии, което създава нови възможности за
свръхшироколентов пренос чрез безжична
а л тернат ива на съобщи телни те м реж и с
оптично базирани решения. Горепосочените
радиочестотни ленти ще бъдат „гръбнакът“
на бъдещите преносни мрежи от 5�������
G������
поколението и жизненоважни за силно урбанизираните райони.
Използването на високочестотните обхвати
ще осигури на предприятията възможности за
пренос на данни с висок капацитет и съответно високи скорости, което от своя страна ще
допринесе за предоставяне на по-качествени
цифрови услуги на потребителите.
През 2018 г. ECC прие препоръки, с които
дефинира разпределения и условия за използване на ленти 92-114.25 GHz (W обхват)
и 130-174.50 GHz (D обхват) за мрежи от
вида „точка към точка“, с което се осигурява
достатъчен преносен капацитет за бъдещите
мобилни мрежи от пето поколение. В бъдеще
Комисията за регулиране на съобщенията ще
предприема действия по определянето на тези
обхвати за мрежи от вида „точка към точка“.
Със свои препоръки ECC��������������
�����������������
дефинира разпределения и условия за използване на ленти
92-114.25 GHz (W обхват) и 130-174.50 GHz
(D обхват) за мрежи от вида „точка към много
точки“, с което се осигурява достатъчен преносен капацитет за бъдещите мобилни мрежи
от пето поколение. В бъдеще Комисията за
регулиране на съобщенията ще предприема
действия по определянето на тези обхвати
за мрежи от вида „точка към много точки“.
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3.2. Мрежи от вида „точка към много
точки“ – Fixed Wireless Access (FWA)
Към момен та само едно п редп ри я т ие
притежава разрешение за ползване на радио
честотен спектър за неподвижен безжичен
достъп в обхват 24.5-26.5 GHz.
Последните години липсва реален интерес
към ползването на радиочестотен спектър за
този вид мрежи.
Както беше посочено по-горе, радиочестотна лента 24.25-27.50 GHz е определена като
една от първите ленти за развитие на мрежи
от пето поколение. В тази връзка Комисията
за регулиране на съобщенията ще определи
условията и изискванията за работа на този
вид мрежи и евентуалното им координиране
със съществуващите FWA мрежи.
4. Спътникови електронни съобщителни
мрежи, включително позиции
���������������������
на геостационарна орбита
През последните години броят на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър
от неподвижна-спътникова радиослужба, съответно и броят на земните станции, обхванати
от тези разрешения, намалява.
Една от причините за това е създаването
на облекчени условия за осъществяване на
електронни съобщения чрез определени земни
станции 22 . За използването на радиочестотен
спектър от тези земни станции не е необходимо издаване на разрешение и съответно
предпри яти ята не дъл жат никак ви такси
за тяхната експлоатация при условие, че се
спазват изискванията, посочени в Правилата
за осъществяване на електронни съобщения
чрез радиосъоръжения, които ползват радио
честотен спектър, който не е необходимо да
бъде индивидуално определен.
През последните 5 – 6 години се наблюдават
нови тенденции и технологии за развитие на
спътниковите комуникации както чрез спътници на позиция на геостационарна орбита,
така и чрез спътници на позиция на негео
стационарна орбита. При внедряването на тези
иновативни решения ще се използват канали
с много широка лента, което от своя страна
ще даде възможност за пренос на данни с
много голям капацитет. Очакванията са, че
22
LEST (Low e.i.r.p. Satellite Terminals) и HEST
(High e.i.r.p. Satellite Terminals) терминали, земни
станции на борда на плавателни съдове (ESV) и
въздухоплавателни средства (AES), земни станции, монтирани на влакове и превозни средства,
транспортируеми земни станции за репортажни
цели SNG TES, некоординирани земни станции от
неподвижна спътникова радиослужба, включително
станции с висока плътност HDFSS, земни станции
на мобилни платформи ESOMPs, работещи с гео
стационарни спътникови мрежи и негеостационарни
спътникови мрежи.
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това ще доведе до необходимостта от изграждане на повече земни станции в сравнение с
настоящия момент, което ще позволи обмен
на огромни количества трафик.
Спътниковите комуникации са потенциална възможност за осигуряване на широколентов достъп и играят важна роля в глобалната
информационна инфраструктура, като осигуряват бърз и лесен начин за комуникация
независимо от разстоянията и местоположението, на което се намират потребителите.
В тази връзка развитието на спътниковите
мрежи е насочено към въвеждането на нови
технологии, които изискват използването на
по-голямо количество радиочестотен спектър
с цел осигуряване на възможност за увеличаване капацитета на преноса на данни, което
ще бъде предпоставка за постигане на целите,
поставени в цифровата програма.
Комисията за регулиране на съобщенията
ще продължи да създава подходящи и облекчени регулаторни условия за развитието
на сателитните комуникации, включително
чрез преразглеждане на размера на таксите
за спътниковите радиослужби.
През юни 2017 г. беше изстрелян първият
български спътник BULGARIA SAT-1 на позиция на геостационарна орбита, определена
за Република България за осъществяване
на електронни съобщения чрез спътникова
система BULSAT-BSS-1.2W-W от радиослужба
радиоразпръскване-спътниково23 (по Приложение 30 и Приложение 30А от Радиорегламента на ITU).
Очаква се вторият български спътник на
позиция на геостационарна орбита, определена за Република България за осъществяване
на електронни съобщения чрез спътникова
система BALK ANSAT AP30B от неподвижнаспътникова радиослужба (по Приложение 30Б
от Радиорегламента на ITU), да бъде успешно
реализиран до 2.06.2022 г.
Българската администрация е подала и допълнителна заявка за модификация на плана
за BSS на позиция на геостационарната орбита
1.9 оЕ, както и заявки за международно координиране на нови спътникови системи BULQV-1.9E, BUL-KUX-1.9E и BULSAT-BSS-1.2W.
Първият за Република България спътник
на негеостационарна орбита – нано-спътникът EnduroSat 1, работещ в определения за
любителска-спътникова радиослужба обхват,
е изстрелян през май 24. Мисията на този сателит е некомерсиална и цели подпомагане на
практическото обучение на студенти за комуникация чрез наземна станция със сателит.
Broadcasting-Satellite Service (BSS).
https://www.endurosat.com/news/endurosat-oneis-onboard-the-international-space-station/.
23

24
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Въвеждането в експлоатация на BULGARIA
SAT-1 и нано-сателитът EnduroSat 1, предстоя
щото изстрелване на спътника по Приложение
30Б и, както и подадените заявки за координация за новите спътникови системи увеличи
значително интензивността на процеса по
координация, чиято цел е предотвратяването
на потенциални смущения към българските
спътникови системи.
Осиг у ряване защитата на българск ите
спътникови системи е предпоставка за тяхната
успешна реализация, което от своя страна ще
създаде условия за развитие на конкуренцията
при осъществяване на електронни съобщения.
Комисията за регулиране на съобщенията ще продължи процеса по координация с
цел успешно провеждане на процедурите по
международна координация на спътниковите
системи както на геостационарната орбита,
така и на негеостационарна орбита.
5. Ползване на радиочестотен спектър,
който не е необходимо да бъде индивидуално
определен
През изминалия тригодишен период 2015 –
2018 г. Комисията за регулиране на съобщения
та въведе всички решения, приети от Европейската комисия, относимите ECC 25 решения
и промените в Препоръка ERC/REC 70-03,
отнасящи се до ползване на радиочестотен
спектър, който не е индивидуално определен.
Това позволи въвеждането на иновативни
приложения на устройствата, използващи
свръхшироколентова технология 26 , определянето на обхвати 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz
и 2.6 GHz за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (MCV услуги) и отмяната на изключителните права за ползване27 на 2 × 2 MHz
от обхват 1800 MHz 28 , освобождавайки общо
25
Комитет за електронни съобщения (Electronic
Communications Committee – ECC).
26
Използват се в автомобилни и железопътни
превозни средства, в оборудване за проследяване
на местоположението, оборудване на борда на
въздухоплавателни средства, сензорни устройства
за материали с редица приложения – откриване на
обекти и материали и за определяне на характеристиките им, за получаване на изображения на
тръби, жици и други вградени в стени структури в
жилищни или търговски сгради и др.
27
В Решение 2010/166/ЕС са определени условията, при които обхвати 900 MHz, 1800 MHz,
2 GHz и 2.6 GHz могат да се ползват от системи,
предоставящи MCV услуги, без внасяне на радиосмущения в работата на мобилните наземни
мрежи и без да се претендира за защита от тях.
За да не се причиняват смущения на мобилните
наземни мрежи, системите не следва да се използват на разстояние, по-малко от 3740 метра
(2 морски мили) от изходната линия покрай брега
на Черно море.
28
Радиочестотни ленти 1782.9-1784.9 MHz и
1877.9-1879.9 MHz.
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за ползване от наземни мрежи, позвол яващи предоставянето на елект ронни
съобщителни услуги. Комисията за регулиране на съобщенията измени и условията за
използване на радиочестотния спектър от:
радиосъоръжения, работещи в радиочестотни
обхвати СВ 27 MHz (Citizen Band 27 MHz),
разрешавайки използването на по-високи
мощности; PMR446 (������������������������
Professional������������
/�����������
Private����
���
Mobile 446), определяйки по-голямо количество
спектър за използване от аналогови и цифрови
устройства; радиосъоръжения, работещи под
контрола на спътникови електронни съобщителни мрежи, създавайки възможност за
използването им на различни платформи
и за различни приложения. Определени са
нови радиочестотни ленти за използване от
безжични видеокамери, преносими видеовръзки и мобилни видеовръзки (на превозно
или летателно средство)29, радиомикрофони 30 ,
мрежи за данни 31, интелигентни транспортни
системи. Създадоха се условия за използването на мрежови системи за медицински
цели и витлокрили системи за откриване на
препятствия 32 .
През 2017 г. беше отменен Списъкът на
радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни
съобщителни устройства, като условията за
използване на радиочестотен спектър, които
към онзи момент бяха включени в този списък,
преминаха в Правилата за осъществяване на
електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър,
който не е необходимо да бъде индивидуално определен. По този начин беше обособен
един документ, съдържащ всички необходими
условия за използването на спектър от тези
радиосъоръжения, а извършеното цялостно
преподреждане на таблиците и оформянето
им по форма-образец за спецификация на
радиоинтерфейсите, приета от Комитета по
радиочестотния спектър (RSCom), даде възможност за по-лесно използване на документа.
През следващия тригодишен период до
2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията ще продължи да следи развитието на
технологиите и да въвежда условия, осигуряващи оптимално използване на спектъра
и създаващи среда за повече конкуренция,
иновации и разнообразни услуги за потребителите.
Внимание ще бъде насочено и към технологичното развитие на радиосъоръженията
за производство на програми и провеждане
29
Радиочестотни ленти 2010-2025 MHz и 20252110 MHz.
30
Радиочестотни ленти 1350-1400 MHz, 15181525 MHz.
31
Радиочестотни ленти 863-868 MHz и 865868 MHz.
32
Радиочестотна лента 76-77 GHz.
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на специални събития (PMSE) – радиомикрофони, безжично звукотехническо оборудване,
радиосъоръжения за видеовръзки. В световен
мащаб се наблюдава нарастващо търсене
на радиочестотен спектър за PMSE, като в
същото време се разработват по-модерни и
ефективно използващи спектъра технологии,
включително цифрови. Досега в България не е
установен недостиг на спектър за нуждите на
PMSE, въпреки това Комисията за регулиране
на съобщенията ще се стреми да получава
обратна връзка от ползвателите за нуждите от
спектър и ще предприема подходящи действия
за изпълнение на решенията за хармонизация.
Други приложения, които могат да ползват
радиочестотен спектър, който не е индивидуално определен, са интелигентните транспортни
системи (ITS). В близко бъдеще участниците в
движението все повече ще използват безжична свързаност, като превозните средства ще
обменят информация както помежду си, така
и с пътната и железопътната инфраструктура.
Чрез използването на интелигентни транспортни системи ще се подобри безопасността
по пътищата и информираността на хората
и устройствата, улеснявайки взимането на
правилните решения.
Въпреки, че към настоящия момент не се
наблюдава недостиг на радиочестотен спектър
за интелигентни транспортни системи и не
съществува непосредствена необходимост от
предприемане на регулаторни действия в това
отношение, RSPG33 препоръчва в лентите 58555875 MHz, 5875-5905 MHz и 5905-5925 MHz да
бъде предвидено използването на такива системи. В България в тези ленти са определени
50 MHz от общо 70 MHz. Ще продължим да
следим хармонизацията на европейско ниво
и при наличие на техническа съвместимост
с други ползватели ще бъде разгледана възможността за определянето на останалите
20 MHz в лента 5855-5875 MHz за използване
от интелигентни транспортни системи. По
този начин потребителите ще имат възможността да се възползват от предимствата на
непрекъснат хармонизиран спектър в целия
ЕС, в това число и България.
През следващите години се очаква експоненциално нарастване на обмена на информация между машини (M2M), все повече спектър
ще бъде използван от интернет на нещата
(IoT) и все по-голям кръг потребители ще
използват така наречените „умни устройства“.
Това ще подпомогне икономическия растеж
и социалното развитие на обществото. Комисията за регулиране на съобщенията следва
да осигури достатъчно спектър, за да може
да откликне на развиващия се пазар, като
едновременно с това следва да се стреми този
33
Opinion on Spectrum Aspects of Intelligent
Transport Systems – Становище относно въпросите за
спектъра за интелигентните транспортни системи.
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спектър да се използва при облекчен режим,
в обхвати, където това е реализуемо. През
2018 г. Европейската комисия прие решение 34
за хармонизирано използване на радиочестотни ленти 874-876 MHz и 915-921 MHz от нови
радиосъоръжения с малък обсег на действие.
В тази връзка Комисията за регулиране на съобщенията въведе разпоредбите на решението
в България, с което разреши използването на
нови видове приложения от типа „машинамашина“ и „интернет на предметите“.
Устройствата, използващи свръхшироколентова технология (UWB), притежават един
ключов елемент и това е способността да не
смущават работата на съществуващите радио
съоръжения при определени условия, като
могат да работят в целия честотен обхват под
3000 GHz. С цел опростяване на набора от
правила за работа и допускане на новаторски
решения вече е поставена основа за преразглеждане и хармонизиране на съществуващата регулаторна рамка за UWB в Европа.
Комисията за регулиране на съобщенията
ще следи развитието и ще въвежда своевременно условията за работа на устройствата,
използващи свръхшироколентова технология.
6. Световна конференция по радиосъобщения (WRC-19)
Следващата Световна конференци я по
радиосъобщения ще се проведе през 2019 г.
По време на конференцията се предвижда
да се преразгледа Радиорегламента на ITU,
който е международен договор между 193
държави – членки на ITU, за правилата за
използването и координирането на радиочестотния спектър.
Точките от дневния ред на WRC-19 отразяват развитието на радиотехнологиите
и бързо измен ящ и те се изиск вани я к ъм
радиосистемите и обхващат различни радиослужби (подвижни, неподвижни, спътникови,
радиоразпръскване и др.). Промените, които
ще се разглеждат на конференцията, изискват задълбочен анализ, при който следва
да се вземат предвид необходимост та от
нови разпределения за някои радиослужби,
защитата на съществуващите мрежи, социално-икономическата роля на радиочестотния
спектър и не на последно място политиките
на Европейския съюз, касаещи управлението
на радиочестотния спектър.
Основите въпроси, предвидени за обсъждане и разглеждане на WRC-19, които са от
значение за политиката при управление на
радиочестотния спектър, определен за граждански нужди, са следните:
34
Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1538 на
Европейската комисия от 11 октомври 2018 г. относно хармонизиране на радиочестотния спектър за
използване от устройства с малък обсег на действие
в честотните ленти 874-876 MHz и 915-921 MHz.
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6.1. Точка 1.1 – разпределенията за любителска радиослужба в обхват 50-54 MHz.
Радиочестотната лента 50-54 MHz е определена за ползване на първична основа от
земна подвижна радиослужба.������������
�����������
Любителската радиослужба може да ползва частта от
50.05 MHz до 50.20 MHz на вторична основа.
В зависимост от решенията, които ще
бъдат приети на WRC-19, и след проучване
на възможностите за съвместно ползване на
лентата от земна подвижна и любителска
радиослужба Комисията за регулиране на
съобщенията ще предприеме съответните
действия с цел постигане на хармонизирано
използване на лентата.
6.2. Точка 1.5 – възможността за използване
на радиочестотни ленти 17.7-19.7 GHz (Космос-Земя) и 27.5-29.5 GHz (Земя-Космос) от
движещи се земни станции, които се свързват
с геостационарни космически станции от неподвижна – спътникова радиослужба. Целта
е да се разшири тяхната експлоатацията в
тези обхвати, като едновременно с това се
гарантира защитата на други радиослужби,
за които тази лента е разпределена.
6.3. Точка 1.6 – развитието на регулаторната рамка за негеостационарни спътникови
системи от неподвижна – спътникова радио
служба, които могат да работят в обхвати
37.5-39.5 GHz (Космос-Земя), 39.5-42.5 GHz
(Земя-Космос), 47.2-50.2 GHz (Земя-Космос) и
50.4-51.4 GHz (Земя-Космос) с цел създаване
на условия за споделено ползване на тези
обхвати от негеостационарни и геостационарни спътници.
По тази точка от дневния ред ще се разглеждат нуждите от радиочестотен спектър
за експлоатация на спътници с кратък срок
на действие, които обикновено се използват в академичните среди и индустрията за
тестване и изследователски цели, водещи до
комерсиализация на иновативни космически
приложения.
6.4. Точка 1.12 – възможностите за глобална или регионална хармонизация на радиочестотни ленти, доколкото това е възможно,
за въвеждане на интелигентни транспортни
системи в рамките на съществуващите разпределения за подвижна радиослужба.
6.5. Точка 1.13 – определянето на честотни
ленти за бъдещото развитие на международните мобилни телекомуникации (IMT),
включително възможността за допълнителни
разпределения за подвижна радиослужба на
първична основа. Целта на тази точка е да се
осигури допълнителен радиочестотен спектър
за електронни съобщителни мрежи с висок
капацитет с оглед създаване на условия за
въвеждане на 5G мрежи. Изследванията са
ограничени до радиочестотни ленти 24.25-
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27.5 GHz, 37-40.5 GHz, 42.5-43.5 GHz, 45.547 GHz, 47.2-50.2 GHz, 50.4-52.6 GHz, 66-76 GHz
и 81-86 GHz, разпределени на първична основа за подвижна радиослужба, и ленти 31.833.4 GHz, 40.5-42.5 GHz и 47-47.2 GHz, които
не са разпределени за подвижна радиослужба
(допълнителни разпределения).
6.6. Точка 1.14 – подходящите регулаторни действия за станции върху платформи с
висока надморска височина 35 в рамките на
съществуващите разпределения за неподвижна
радиослужба въз основа на изследванията на
ITU-R. Целта е да се проучат допълнителните
нужди от радиочестотен спектър за връзки
с HAPS с цел да се осигури широколентова
свързаност в неподвижната радиослужба.
6.7. Точка 1.15 – въпроси, свързани със
системите за безжичен достъп, включително
местни радиомрежи (WAS/RLAN) в честотните ленти между 5150 MHz и 5925 MHz и
необходимостта от предприемане на подходящи регулаторни действия, включително
определяне на допълнителни разпределения за
подвижна радиослужба. Целта на тази точка е
да се проучи възможността за определяне на
повече честотен ресурс за развитие на WAS/
RLAN мрежи, за да се гарантира наличието
на канали с ширина до 160 MHz и да се облекчат условията за използване на лентите,
определени за WAS/RLAN.
Във връзка с подготовката на Република
България за участие в WRC-19 се извършват
анализи на проучванията на ITU-R, свързани
с изпълнението на точките от дневния ред на
конференцията. Като орган, който управлява
радиочестотния спектър за граждански нужди,
Комисията за регулиране на съобщенията ще
дава становища и предложения по точките
от дневния ред на WRC-19 въз основа на ���
резултатите от изследванията и заключенията
на ITU-R.
При изготвянето на становищата и предложенията ще се отчитат както националните
интереси, свързани с управлението на радио
честотния спектър за граждански нужди и
позициите на геостационарна орбита, така
и общоевропейските предложения (ЕСР) и
Становището на RSPG.
VI. Предизвикателства
1. Подновяване на съществуващи права
за ползване на хармонизиран радиочестотен
спектър
Съгласно разпоредбите на Кодекса за електронни съобщения подновяването на права за
ползване на радиочестотен спектър следва да
бъде предмет на открита, недискриминационна
и прозрачна процедура въз основа на преглед
на изпълнението на условията на съществу35

High-altitude platform stations (HAPS).
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ващите права (условията в разрешенията).
При подновяване на правата за ползване
следва да се вземе предвид конкурентното
въздействие на подновяването на вече предоставени права спрямо възможността тези
права да се предоставят на нови ползватели
с цел насърчаване на по-ефикасно използване
на радиочестотния спектър и въвеждане на
иновативни технологии. Евентуалното подновяване на съществуващи права за ползване на
хармонизиран радиочестотен спектър следва
да се постави на обществени консултации и
да се даде възможност всички заинтересовани
страни да изразят своето мнение.
Съгласно чл. 124 от Кодекса за електронни
съобщения до 21 декември 2020 г. трябва да
се приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби,
свързани с неговото прилагане.
В тази връзка Комисията за регулиране на
съобщенията следва да проведе процедура по
евентуално подновяване на разрешенията на
три предприятия за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща
предоставяне на електронни съобщителни
услуги, които изтичат през 2021 г.
Съгласно Кодекса за електронни съобщения, при подновяване на съществуващи права
на ползване на ограничен ресурс, следва да
се преразгледат таксите, които се заплащат
по разрешенията, които евентуално ще бъдат
подновени. При преразглеждане трябва да
се вземат предвид развитието на пазара и
технологиите с цел да се направи преценка
дали тези такси продължават да стимулират
ефикасното ползване на честотния ресурс.
При актуализация на съществуващите такси
определянето на техния размер следва да се
основава на същите принципи както прилаганите спрямо предоставянето на нови права
за ползване.
2. Ограничаване на правата за ползване
и процедура по партньорска проверка
В изпълнение на Кодекса за електронни
съобщения преди предоставяне на права за
ползване на хармонизиран радиочестотен
спектър за безжични широколентови мрежи и услуги Комисията за регулиране на
съобщенията следва да информира RSPG за
всяка проектомярка, която попада в обхвата
на сравнителната или състезателната процедура за избор, като ясно посочи причините
за ограничаване на правата за ползване на
радиочестотен спектър. Освен насърчаване
на конкуренцията целите за ограничаване на
правата могат да бъдат свързани с насърчаване на иновациите и развитие на бизнеса,
осигуряване на по-голямо покритие, гаранти-
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ране на необходимото качество на услугата,
насърчаване на ефикасното използване на
радиочестотния спектър, включително като
се отчитат условията, свързани с правата за
ползване и равнището на таксите.
3. Лицензиран споделен достъп (LSA)
Лицензираният споделен дост ъп (LSA)
създава нови възможности за споделяне на
спектъра в контекста на разпределението на
правата за ползване на спектър, като същевременно се гарантират съществуващите права
по предоставените разрешения за ползване
на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър. До момента
от страна на предприятията няма проявен
интерес за споделено ползване на спектър
чрез индивидуално предоставени права. Комисията за регулиране на съобщенията ще
проучва световните практики и ще се стреми
да създава улеснени правила при прилагането
на LSA, като вземе предвид развитието на
пазара и необходимостта от използването на
този подход в България.
4. Определяне на прозрачна и справедлива система за формиране на таксите за
предоставяне и ползване на радиочестотния
спектър
През последните години постъпват множество искания за цялостно преразглеждане
на Тарифата за таксите с цел актуализация в
съответствие с развитието и състоянието на
телекомуникационния пазар в България. Тези
искания са свързани главно с предложения
за намаляване на таксите за предоставяне и
ползване на честотен ресурс от наземни мрежи,
позволяващи предоставянето на електронни
съобщителни услуги и от земни станции от
неподвижна спътникова радиослужба.
Напредъкът в технологиите и увеличаване
търсенето на определена честотна лента е
фактор за периодичното преразглеждане на
таксите за предоставяне и ползване на радиочестотния спектър. Таксите за радиочестотния
спектър като ценен и ограничен ресурс трябва
да са достатъчни, за да се гарантира, че те
се оценяват и използват разумно. Определянето им е сложен и дълъг процес, свързан
с разглеждането на различни въпроси, като
търсенето и предлагането на спектър, типа на
ползване или типа на потребителя, метода за
определяне на таксите, фискалния контекст
на таксите, вида и продължителността на
възможностите за разрешаване и подновяване на радиочестотния спектър. Наред с това
таксите следва да осигуряват баланс между
финансовия подход (осигуряване на приходи
в бюджета) и ключови регулаторни аспекти
като конкуренцията.
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Към настоящия момент Тарифата за таксите
е обект на преразглеждане с цел вземане на
решения за бъдещите действия на комисията,
свързани с определяне размера на таксите.
5. Покритие и качество на услугите
Постигането на добро покритие и качество
на услугите от страна на мобилните предприятия е съществен фактор за постигане на
целите, заложени в Програмата в областта на
цифровите технологии за Европа, проекта на
Национална програма „Цифрова България
2025“ до 2020 г. и други стратегически документи, за осигуряване за всички граждани
на широколентова свързаност с минимална
скорост 30 Mbit/s, като поне 50 % от всички
домакинства да имат широколентов достъп
до интернет със скорост над 100 Mbit/s. Това
е предпоставка за задоволяване на потребителското търсене на иновативни и качествени
услуги.
С оглед постигане целите на Програмата на
мобилните предприятия ще бъдат наложени
задължения за покритие на територията и
населението на Република България с високо
качество и скорост, които да включват градски райони, основни транспортни пътища, жп
линии, туристически области, селски райони.
Налагането на тези задължения не следва да
възпрепятства ефикасното и ефективно използване на радиочестотния спектър.
Особено важен е този въпрос при определянето на показателите за постигане на покритие и висока скорост при предоставянето
на 5G услуги.
С цел осигуряване на прозрачност и предвидимост Комисията за регулиране на съобщенията ще провежда обществени консултации относно задълженията за покритие и
качество, които има намерение да наложи на
мобилните предприятия. При налагането на
тези задължения ще се вземат предвид видът
на радиочестотните обхвати, включително
характеристик ите на разпространение на
вълните в тях, технологиите и други аспекти,
които имат влияние върху постигането на
определено покритие и качество.
VII. Основни задачи
С оглед изпълнението на основните цели,
залегнали в настоящата Регулаторна политика, Комисията за регулиране на съобщения
та ще продължава да осигурява ефикасно
използване и ефективно управление на радиочестотния спектър за граждански нужди,
следвайк и тен денции те за въвеж дане на
безжични широколентови/високоскоростни
мрежи, включително 5G мрежи и напредъка
на технологиите, като има предвид неговата
социална и икономическа значимост.
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В съответствие със своите правомощия
Комисията за регулиране на съобщенията
си поставя следните задачи, свързани с управлението на радиочестотния спектър за
граждански нужди, които да се изпълнят в
съответните индикативни срокове:
· предприемане на действия за осигуряване
на ефективно използване на радиочестотния
спектър в обхват 1800 MHz, извършване
на преразпределение на предоставения на
предприятията честотен ресурс с оглед
осигуряване на компактни и непрекъснати
честотни блокове и ефективно използване
на ресурса в обхват 1800 MHz;
· предоставяне на свободния честотен ресурс от 2 × 15 MHz (FDD) в обхват 2 GHz
на блокове от 2 × 5 MHz като допълнителен
спектър за разширяване, модернизиране и
развитие на собствената електронна съобщителна мрежа на предприятия, заявили
желание за това, при наличие на подадено
заявление;
· преразпределение на радиочестотния
спектър в лента 3400-3800 MHz с цел разширяване на обхвата за 5G мрежи – 2020 г.;
· изменение на Техническ ите изиск вания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни
съобщителни услуги с оглед създаване
на условия за въвеждане на 5G мрежи в
България – 2019 – 2020 г.;
· предприемане на действия за предоставяне на честотен ресурс от обхват 2.6 GHz,
включително стартиране на процедура по
предоставяне на радиочестотен спектър от
обхват 2.6 GHz – 2019 г.;
· предприемане на действия за предоставяне на честотен ресурс от обхват 3.6 GHz,
включително стартиране на процедура по
предоставяне на радиочестотен спектър от
обхват 3.6 GHz – 2019 г.;
· извършване на действия, свързани с издаване на временни разрешения за ползване
на радиочестотен спектър от ленти 811-821
МHz и 852-862 за провеждане на съвместни тестове – в случай на необходимост и
след постигане на споразумение между
Министерството на отбраната и мобилните
предприятия;
· стартиране на процедура по реда на чл. 89
от Закона за електронните съобщения
по предоставяне на радиочестотни ленти
811-821 МHz и 852-862 МHz на предприятията – след получаване на доказателства
за липсата на смущения в работата на
военното радиооборудване;
· изменение на Техническите изисквания
за работа на наземни мрежи, позволяващи
предоставянето на електронни съобщител-
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ни услуги и съответно Тарифата за таксите
с цел осигуряване на условия за хармонизирано използване на обхват 700 MHz – в
съответствие със сроковете в Националната
пътна карта;
· стартиране на процедура по предоставяне на радиочестотен спектър от обхват
700 MHz – след освобождаване на заетия от
цифровата телевизия и мрежите на националната сигурност ресурс, в съответствие
със сроковете в Националната пътна карта;
· предприемане на действия за предоставяне на честотен ресурс от лента 14271517 MHz – 2019 г.;
· определяне на хармонизирани условия за
ползване на поне 1 GHz от радиочестотна
лента 24.25-27.5 GHz за използване от наземните системи, позволяващи предоставяне на безжични широколентови услуги
с цел изпълнение на чл. 54 от Кодекса за
електронни съобщения – 2020 г.;
· предприемане на действия за предоставяне на честотен ресурс от лента 24.2527.5 GHz – 2021 г.;
· изменение на разрешението за ползване
на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на елек т ронни съобщени я
чрез две електронни съобщителни мрежи
за наземно цифрово радиоразпръскване с
национален обхват – в съответствие със
сроковете в Националната пътна карта;
· определяне на хармонизирано използване на радиочестотни ленти 874-876 MHz и
915-921 MHz от радиосъоръжения с малък
обсег на действие, които могат да се използват от IoT;
· участие в подготовката и провеждането
на Световната конференция по радиосъобщения (WRC-19) – 2019 г.;
· въвеждане на Решенията от Световната
конференция по радиосъобщения (WRC19) – 2021 г.;
· провеждане на процедури по подновяване
на разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на
електронни съобщения чрез наземна мрежа,
позволяваща предоставяне на електронни
съобщителни услуги – зависи от продължителността на разрешенията;
· обсъждане на възможности със съседните
държави за взаимно дистанционно управ
ление на станциите за радиомониторинг
в пограничните райони при разрешаване
на проблеми с радиосмущения и трансгранични замърсявания;
· преразглеждане на Тарифата за таксите
с цел тяхното актуализиране в случай на
необходимост – 2019 г.;

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

· налагане на задължения на мобилните предприятия за постигане на високо
качество и скорост – при провеждане на
процедури по предоставяне на спектър и
при подновяване на разрешенията;
· извършване на дейности, целящи:
– освобождаване на честотен ресурс за
граждански нужди с оглед осигуряване на
условия за използване на хармонизиран на
европейско ниво радиочестотен спектър за
граждански цели;
– създаване на облекчени условия за изгра ж дане на елект ронни съобщителни
мрежи и определяне на по-облекчени нива
на електромагнитни полета в населени
територии и хигиенно-защитни зони около
излъчващи обекти;
· организиране на работни групи и срещи
с предприятията и други компетентни
органи с оглед разрешаване на въпроси от особена важност за ефективното
управление на радиочестотния спектър
и разгръщането на електронните съобщителни мрежи, както и иницииране на
промени в българското законодателство
чрез изпращане на писма до съответните
компетентни ведомства.
VIII. Заключение
През следващия тригодишен период Комисията за регулиране на съобщенията ще прилага политика за управление на радиочестотния
спектър за граждански нужди, с която да
създава облекчени условия за използване на
радиочестотния спектър в обхвати, където това
е възможно, да улеснява въвеждането на нови
цифрови технологии и услуги, да насърчава
инвестициите и конкуренцията, да увеличава
икономическия растеж на страната и ползите
за потребителите от висококачествени услуги и
да води активен диалог със заинтересованите
страни. С това нашата страна ще даде своя
принос за осигуряване на безжична широколентова свързаност на единния вътрешен
пазар, включително създаването на условия
за въвеждане на 5G мрежи и иновативни
технологии в Европа.
Заключителни разпоредби
§ 1. Регулаторната политика за управление
на радиочестотния спектър влиза в тридневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
§ 2. Регулаторната политика за управление
на радиочестотния спектър за граждански
нужди, приета с Решение № 408 от 20.08.2015 г.
на Комисията за регулиране на съобщенията – ДВ, бр. 69 от 2015 г., се отменя.
Председател:
Иван Димитров
2261
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 25-НС
от 30 март 2019 г.

относно обявяване на Станислав Иванов
Стоян ов за народен представител от Четвърти
изборен район – Великотърновски
С писмо вх. № НС-02-3 от 29 март 2019 г. в
ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 29 март 2019 г., с което на основание
чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на
Република България са предсрочно прекратени
пълномощията на Цветан Генчев Цветанов
като народен представител от Четвърти изборен район – Великотърновски, издигнат
от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в
44-то Народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от
Изборния кодекс и във връзка с Решение на
ЦИК № 24-НС от 30 март 2019 г. Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява Станислав Иванов Стоянов за народен представител в 44-то Народно събрание
от листата на политическа партия „ГЕРБ“ от
Четвърти изборен район – Великотърновски.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
2460

РЕШЕНИЕ № 26-ЕП
от 31 март 2019 г.

относно утвърждаване образците на изборните
книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образците на изборните книжа
за произвеждане на изборите за членове на
Европейския парламент от Република България – 100 (сто) на брой, с номера от 1-ЕП до
100-ЕП, приложени към настоящото решение.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 1-ЕП

Избирателна секция №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за членове на Eвропейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 357, ал. 1 и чл. 358, ал. 1 от Изборния кодекс)

№
1

ЕГН
Собствено, бащино и Адрес (Попълва се
от СИК)
фамилно име

2

3

4

Документ за
самоличност
(попълва се от
СИК)

5

Подпис на
избирателя

Забележки

6

7

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:
Избирателните списъци се съставят от органите по чл. 23, ал. 1 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;
- живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в
друга държава - членка на Европейския съюз;
- 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 друго населено място, но са поискали вписване по реда и в срока по чл. 36, ал. 1 ИК
в избирателния списък на секцията, в чийто район е настоящият им адрес. За тези лица в
графа „Забележки“ се вписва текст „н.а.“.
"Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга
държава - членка на Европейския съюз" е български гражданин, който има адресна
регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република
България или в друга държава - членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от
последните три месеца към датата на произвеждане на изборите.
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. (Само лицата, родени преди 31.12.1931 г., нямат
изричното задължение да подменят документите си за самоличност и за тази категория
са валидни зелените паспорти).
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В избирателния списък в отделни графи се вписват:
В графа „№“ – поредният номер на избирателя в списъка;
В графа 2 „Собствено, бащино, фамилно име“ – имената на избирателите по
азбучен ред (подреждането започва според буквите в собственото им име);
В графа 3 „Адрес“ - постоянният адрес, а в случаите по чл. 36, ал. 1 ИК –
настоящият адрес;
В графа 4 „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.
В графа 5 „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;
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. В случаите по чл. 36, ал. 1 ИК в тази графа се вписва текст „н.а.“.
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.
От избирателните списъци се заличават имената на българските граждани,
които имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в
държава, която не е членка на Европейския съюз (чл. 360, ал. 1 ИК). Тези лица се вписват
отново в избирателните списъци по техния постоянен адрес, по тяхно искане от
органите по чл. 23, ал. 1 от ИК до предаването на списъците на СИК или се дописват от
СИК в изборния ден, след представяне на документите по чл. 360, ал. 2 ИК.
Български гражданин, който живее в друга държава - членка на Европейския съюз,
но е в страната в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес (чл. 361, ал.1 ИК).
Когато този гражданин е заличен от избирателния списък, той се вписва в списъка по
негово искане от органите по чл. 23, ал. 1 ИК до предаването на списъците на СИК или се
дописва от СИК в изборния ден, след представяне на документите по чл. 361, ал. 2 ИК.
Избирателните списъци се отпечатват въз основа на националния регистър на
населението от ГД „ГРАО“ в МРРБ. След последното име се поставя черта и списъкът се
подпечатва и 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.
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 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 ИК, след подаване на декларация по образец, че не са
гласували и няма да гласуват на друго място (чл. 264, ал. 4 ИК);
- 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
(чл. 233 ИК);
- избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, които гласуват
в избрана от тях секция или в секция по чл. 10, ал. 1 ИК след попълване на декларация по
образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място (чл. 235 ИК);
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- 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 (чл. 240, ал. 1 ИК);
- ученици или студенти (чл. 241 ИК)– редовно обучение (включително докторанти
редовно обучение) – ако имат право да гласуват, 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.
- българските граждани, които живеят в друга държава – членка на Европейския
съюз, но в изборния ден са в страната. Когато те са били заличени от избирателния
списък се вписват в допълнителната страница от СИК, след представяне на документ за
самоличност, удостоверение по чл. 40, ал. 1 ИК и на декларация по образец, че отговарят
на условията да избират и не са гласували и няма да гласуват на друго място (чл. 361 ИК);
- лицата, които са включени в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал.
2, т. 1, 2 и 7 от ИК, но са представили удостоверение по чл. 40, ал. 1 ИК, че основанието
за включването им в списъка е отпаднало или не е налице и декларация по образец, че не са
гласували и няма да гласуват на друго място (чл. 40 и чл. 360 ИК);
- лицата, включени в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2, т. 4 и 6
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 (чл. 240, ал. 2 и чл. 31, ал. 1 ИК); лицата
по чл. 38, ал. 2, т. 4 ИК се вписват след представяне на оригинала на удостоверението за
гласуване на друго място;
- лицата, включени в избирателните списъци по чл. 28, чл. 29 и чл. 30 ИК, чиито
имена са заличени от избирателния списък по постоянният им адрес и в изборния ден са се
явили да гласуват в секцията, в чийто избирателен списък са фигурирали – след
представяне на документ за самоличност, удостоверение /документ/ 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 и чл. 34, ал. 3 ИК се прилагат към
избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване –
„издадено удостоверение“.
Представените декларации и удостоверения по чл. 28, чл. 29 и чл. 30 ИК 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 „Адрес”, „ЕГН” и „Документ за самоличност”.
Допълнителната страница на избирателния списък се подписва от председателя и
секретаря на СИК.
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Eвропейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
(по чл. 41, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ..........................................................
ОБЩИНА .......................................................

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

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

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

Собствено, бащино и фамилно име
1

Адрес
2

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:
Списъкът се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 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 - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Eвропейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
ОБЛАСТ ..........................................................
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.
Кметът на общината осигурява възможност всеки избирател - български
гражданин, да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански
номер, включително на безплатен телефонен номер.
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Приложение № 2-ЕП

Избирателна секция №
Район ....................... № ................................

община ................................................., адм. район ...........................................................................
населено място ...................................., кметство .............................., секция № ................................
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II
за гласуване в изборите за членове на Eвропейския парламент
от Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 25, ал. 2 и 4, чл. 357, ал. 2, чл. 358, ал. 2 и чл. 359, ал. 1 от Изборния кодекс)
№

Име

Гражданство

Адрес на
пребиваване

Личен
номер
(попълва
се от
СИК)

Документ за
самоличност
(попълва се
от СИК)

1

2

3

4

5

6

Номер на
удостоверение
за пребиваване
и дата на
регистрация
(попълва се от
СИК)
7

Подпис на
избирателя

Забележки

8

9

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:
Част II на избирателните списъци се съставя от органите по чл. 23, ал. 1 ИК. В
списъците служебно се вписват гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз,
по чл. 359, ал. 2 ИК и гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, подали
декларации по чл. 359, ал. 1 ИК.
В част II на списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателите, данните
за гражданството им и адресът на пребиваване на територията на съответното населено
място. Графите за вписване на личния номер, на номера на документа за самоличност и на
номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него,
остават празни и не се попълват и се обособява графа „Забележки“ (чл. 358, ал. 2 ИК).
Списъкът се осигурява от общинската администрация и се отпечатва
централизирано от ГД „ГРАО“ на МРРБ.
След извършване на проверка по чл. 362, ал. 2 ИК, органите по чл. 23, ал. 1 не по-късно
от 30 дни преди изборния ден изпращат копие от част II на избирателните списъци на
Централната избирателна комисия.
В графата „Име“ се вписва името на избирателя по документ за самоличност.
Графите „Личен номер“, „Документ за самоличност“ и „Номер на удостоверение за
пребиваване и дата на регистрация“ се попълват от СИК (чл. 358, ал. 2 ИК).
След последното име се поставя черта и списъкът се подпечатва и подписва от
кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от
секретаря на общината. В градовете с районно деление списъците се подписват от кмета и
от секретаря на района.
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Eвропейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 41, ал. 2 от Изборния кодекс)
Област ………………….., община ......................................, адм. район ...............................................
населено място ...................................., кметство ......................................., секция № ................................
Име
1

Адрес
2
Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:

Този списък се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 ИК не по-късно от 25
дни преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна
секция (чл. 41, ал. 2 ИК).
В графата "Име" се вписва името на избирателя по документ за
самоличност.
Списъкът се осигурява от общинската администрация и се отпечатва
централизирано от ГД "ГРАО" на МРРБ.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на
кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В
градовете с районно деление списъците се подписват от кмета и от секретаря на
района.
Поправките в списъците се обявяват незабавно, включително и се
отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на общината.
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Eвропейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ………………….., община .........................................., адм. район ...............................................
населено място ...................................., кметство ......................................., секция № ................................
Адрес на избирателната секция: …...……………………………………………………………….
Име
Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:

Този списък се публикува на интернет страницата на съответната община не покъсно от 25 дни преди изборния ден.
Кметът на общината осигурява възможност всеки избирател - гражданин на
друга държава - членка на Европейския съюз, да може да прави справка в избирателния
списък по личен номер, включително на безплатен телефонен номер.
В графата "Име" се вписва името на избирателя по документ за самоличност.
Поправките в списъка за публикуване се обявяват незабавно и се отразяват на
интернет страницата на общината.
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Приложение № 3-ЕП
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване с подвижна избирателна кутия при произвеждане на избори
за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 37 от Изборния кодекс)
№

Собствено,
бащино,
фамилно име

ЕГН/ЛН

(попълва се от
СИК)

Документ за
самоличност/
удостоверение за
пребиваване

Адрес/
Адрес на
пребиваване

Подпис на
избирателя

4

5

6

Забележки

(попълва се от СИК)

1

2

3

7

Кмет на община/район/кметство
или кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Списъците за гласуване с подвижна избирателна кутия се съставят и подписват от
органите по чл. 23, ал. 1 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 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 ИК не по-късно от 14 дни преди изборния ден или в срок до 5 дни
преди изборния ден, ако вече има изготвен списък.
Заявленията се подават до органа по чл. 23, ал. 1 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 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
1
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гражданите родени до 31.12.1931 г./л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение второ от ИК
в предвидените случаи.
В графа 5 „Адрес“ се записва постоянният/настоящият адрес (в случаите, когато
избирателят е подал заявление в срока по чл. 36, ал. 1 ИК).
Графа 6 „Подпис“ се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като
е упражнил правото си да гласува.
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от ПСИК в изборния
ден.
След подписване на списъка от органите по чл. 23, ал. 1 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.

2
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Приложение № 4-ЕП
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за
предоставяне на социални услуги за гласуване за членове на Европейския парламент
от Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 28, във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 и 8 от Изборния кодекс)

№

Собствено,
бащино и
фамилно име

ЕГН/ЛН
(попълва се от
СИК)

Документ за
самоличност/
удостоверение за
пребиваване
(попълва се от
СИК)

Адрес/
Адрес на
пребиваване

Подпис на
избирателя

1

2

3

4

5

6

Забележки

7

Ръководител на заведението/дома/специализираната институция/:
************************************************************************************************

Избирателните списъци в лечебни заведения,
домове за стари хора и други
специализирани институции за предоставяне на социални услуги се съставят при наличие на
не по-малко от 10 избиратели и подписват от ръководителя на заведението, дома или друга
специализирана институция в срок не по късно от 48 часа преди изборния ден.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно
име на избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя съгласно
личната карта или зеления паспорт за гражданите по § 9 от ПРЗ на ЗБЛД.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН/ЛН 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.“, номер на удостоверение за пребиваване.
В графа 5 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е
упражнил правото си да гласува.
В графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в
изборния ден.
След подписване на избирателния списък от ръководителя и преди предаването му на
СИК от него се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са изгубили
правото си да избират или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично
е предвидено в Изборния кодекс. Заличаването се извършва с хоризонтална черта върху
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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 № 5-ЕП
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в местата за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане в
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 и 9 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН/ЛН

(попълва се от
СИК)

Документ за
самоличност/
удостоверение
за пребиваване

Адрес/
Адрес на
пребиваване

Подпис на
избирателя

4

5

6

Забележки

(попълва се от
СИК)

1

2

3

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;
- живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга
държава - членка на Европейския съюз.
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.

С Т Р.

138

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

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.
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 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.

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9   

Приложение № 6-ЕП
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване на плавателни съдове, плаващи под българско знаме

при произвеждане на изборите за членове на Eвропейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 30 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 и 8 от Изборния кодекс)

№

Име

ЕГН/ЛН

(попълва се от
СИК)

Документ за
самоличност/
удостоверение за
пребиваване

Адрес/
Адрес на
пребиваване

Подпис на
избирателя

Забележки

4

5

6

7

(попълва се от СИК)

1

2

3

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 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;
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.
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Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния

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 № 7-ЕП

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ДЪРЖАВА ..............................................
СЕКЦИЯ № .............................................

МЯСТО .................................................................

СПИСЪК ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
на 26 май 2019 г. в ………………………………
(държава/място)
(по чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25 и чл. 16 и 17 от Изборния кодекс)

№

1

Собствено, бащино и
фамилно име

2

(попълва се от
СИК)

Лична карта/
паспорт/военна
карта

Постоянен
адрес в
Република
България

Подпис

Забележки

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 ИК, за които след извършване на проверка на данните по чл. 17 ИК и на
изискванията да избират е установено, че имат право да гласуват.
В списъка в отделни графи се вписват:
- пореден номер на записа;
- собствено, бащино и фамилно име на избирателя;
- 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
членове на Европейския парламент от Република България, 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 ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НА 26 МАЙ 2019 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 дипломатическите и консулските
представителства.
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.

Собствено, бащино,
фамилно име
2
3

ЕГН
4

ПО
5

МП
6

НА
8

Секретар на община/район:

Кмет/кметски наместник:

7

9

Основание за заличаване
УГДМ
МВнР НА извън ЕС
10

Уседналост

ДЪРЖАВЕН

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 на основание чл. 38, ал. 2, т. 4 или 6 ИК
(УГДМ, МВнР), има право да гласува в избирателната секция по постоянния си адрес.
Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 7 и чл.
350, ал. 1 във вр. § 1, т. 2, б. „а“ ИК (ПО, МП, НА, УГДМ, НА извън ЕС, Уседналост), има право да гласува, ако представи удостоверение по
чл. 40, ал. 1 ИК, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

Този списък се изготвя по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“ въз основа на:
- Националния регистър на населението;
- данните, подадени от общинските администрации за издадените удостоверения за гласуване на друго място и за вписването на
лицата в списъка по техния настоящ адрес;
- данните, подадени от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за лицата, изтърпяващи
наказание лишаване от свобода (чл. 27, ал. 2 ИК);
- данните за лицата, заявили, че ще гласуват в чужбина, подадени от Министерството на външните работи (чл. 31, ал. 2 ИК).
Списъкът се предоставя на секционните избирателни комисии от органите по чл. 23, ал. 1 ИК заедно с избирателните списъци.

1

№

(чл. 38 от Изборния кодекс)

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

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Приложение № 8-ЕП

БРОЙ 27
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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 и вписани в списъка да гласуват извън страната
НА извън ЕС – лицата с настоящ адрес в държава извън ЕС, към датата на отпечатване на избирателните списъци
Уседналост – лицата, които нямат настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз
най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите

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 ИК или само на документа за самоличност в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4 и
6 ИК и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, избирателят се изключва от списъка на заличените
лица и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната
избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа "Забележки" се
отбелязва основанието за вписване - "издадено удостоверение".

С Т Р.
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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 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.

Собствено, бащино и фамилно име на избирателя

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

населено място ……………….…………., кметство …………….…….…., секция № …………………..……

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

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на ……………… г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
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Приложение № 9-ЕП
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 от Изборния кодекс)

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

ЕГН/ЛН …........................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от ………………………….. постоянен адрес/адрес на пребиваване
гр./с. ..................................., община ......................, административен район .................., област
......................... ж.к./ул.. .......................................... бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап. …...
Моля да бъде отстранена следната непълнота/грешка в избирателния списък за
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26
май 2019 г. за избирателна секция № ……….………………… гр./с……………………..…
Описание на непълнотата/грешката:
……………………………………………...………………………………………..……….…
…………………………………………………...……………………………………..….……
…………………………………………………………………………………………………..
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Дата ……………………… 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.
Заявленията се подават и приемат от съответната администрация най-късно 7 дни преди
изборния ден – 18 май 2019 г.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с
мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Избирателят може да обжалва решението пред съответния административен съд в
двудневен срок от обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в 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 № 10-ЕП
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за заличаване от избирателния списък
от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз при произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 от Изборния кодекс)

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

ЛН …........................…., удостоверение за пребиваване № ……………....., издадено на
..................... от…………………….. адрес на пребиваване: гр./с. .....................................,
община ......................, административен район .................., област……………........................,
ж.к./ул. .................................... бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап. …...
Моля името ми да бъде заличено от избирателния списък за гласуване при
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26
май 2019 г., изготвен за избирателна секция № ............................. град/с. ...........................
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Дата ………………… г.

Подпис:

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

Заявленията се подават и приемат най-късно 7 дни преди изборния ден – 18 май 2019 г.
Кметът/кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с
мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Избирателят може да обжалва решението пред съответния административния 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 се обявява незабавно и не подлежи на
обжалване.
Поправките в избирателния списък се обявяват незабавно и се отразяват в списъка,
публикуван на интернет страницата на общината.
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Приложение № 11-ЕП

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за вписване в избирателен списък – част II
при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 359, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

ЛН …...........................…., удостоверение за пребиваване № ……..…………....., издадено на
............................. от …………………….. адрес на пребиваване: гр./с. .......................................,
община ..................................., район ................................, област ..........................................,
ж.к./ул.. ..............................................................., бл. № .......,. вх. ....., ет. ....., ап. …...
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък – част II за гласуване при
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на
26 май 2019 г. по адреса си на пребиваване в Република България и декларирам:
1. навършил съм 18 години към изборния ден;
2. съм гражданин на ........................................;
3. имам статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България
и съм живял най-малко 60 дни от последните три месеца към 26 май 2019 г. в Република
България или в друга държава – членка на ЕС …………………………………..……………;
(посочва се държавата)

4. не съм поставен под запрещение;
5. не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
6. името ми е записано за последен път в избирателните списъци на
............................... – държавата, чийто гражданин съм, за населено място/изборен район
........................... адрес: ...........................................................................................................;
7. адрес на пребиваване в Република България: гр./с. ...............................................
община ................................... район ..................................... област ............................................
ж.к./ул. ............................................................................ бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап. …...;
8. ще упражня правото си на глас в изборите за членове на Европейския парламент
от Република България на 26 май 2019 г. единствено в Република България;
9. не съм лишен от право да избирам в ........................... – държавата, чийто
гражданин съм;
10. данните от личната карта/паспорта ми са както следва (на латиница), издадени
от държавата по произход:
ФАМИЛНО ИМЕ:

ИМЕ:

МОМИНСКО ИМЕ:

ИМЕ НА МАЙКАТА:

ИМЕ НА БАЩАТА:

ДАТА НА РАЖДАНЕ:

МЯСТО НА РАЖДАНЕ:

ПОЛ:

ЛИЧНА КАРТА/ПАСПОРТ №

ИЗДАДЕН НА

ВАЛИДЕН ДО

ИЗДАДЕН ОТ

ИЗБИРАТЕЛЕН НОМЕР:

ЛИЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

АДРЕС:

БРОЙ 27
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Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на
26 май 2019 г.
Дата ………………………… г.

Подпис:

Декларацията се подава не по-късно от 40 дни преди изборния ден (15 април 2019 г.) и се съхранява
за следващите избори за членове на Европейския парламент от Република България от
съответната общинска администрация.
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Приложение № 12-ЕП
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК
(по чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК)

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

ЕГН/ЛН ….....................…., документ за самоличност вид ......................... № …………….....,
издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес/адрес на пребиваване:
гр./с. .............................................. община …………....................... район …………..................
област ......................... ж.к./ул. .......................................... бл. № ........ вх. ....., ет. ....., ап. …....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по:
постоянен адрес, където имам право да гласувам в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.;
адрес на пребиваване, където имам право да гласувам в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно
подаденото от мен заявление-декларация за вписване в избирателния списък част II с
вх. № .......................................

(Отбележете желанието си само в едно от квадратчетата. Възможен е избор само на едно квадратче)

Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България
на 26 май 2019 г.
Дата ………………. г.

Подпис:

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

Заявлението се подава от български граждани или от граждани на друга държава –
членка на ЕС, които са пропуснати в избирателните списъци или за които е отпаднало
основанието за заличаването им. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, че
основанието на което лицето е било заличено от избирателния списък е отпаднало.
Заявлението се подава до кмета на общината/района/кметството или кметския
наместник до деня преди изборния ден – 24 май 2019 г.
Отказът за вписване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може
да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 2 дни от съобщението.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 2 дни от постъпването й с
призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 23, ал. 1 ИК и постановява решение, което
се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Поправките в избирателния списък се обявяват незабавно и се отразяват в списъка,
публикуван на интернет страницата на общината.
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Приложение № 13-ЕП
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ

за изключване от списъка на заличените лица
преди предаване на избирателния списък на СИК
(по чл. 39, ал. 2 и 3 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 изключен/а от списъка по чл. 38 ИК (списъка на заличените лица) за
гласуването при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г. в секция № ……..……….………………….……, гр./с.
………………………………….
Основанието за включването ми в списъка на заличените лица не е налице/е
отпаднало. В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е
налице/е отпаднало представям следните доказателства и документи:
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
...……………………. г.

Подпис:

Всяко лице включено в списъка по чл. 38 ИК (списъка на заличените лице) може да подаде
заявление за изключването му от този списък. Към заявлението се прилагат доказателства,
удостоверяващи правото на лицето да гласува.
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда
заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно
и може да се обжалва пред 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 ИК) от органа по чл. 23, ал. 1 ИК.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в
списъка, публикуван на интернет страницата на общината.
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Приложение № 14-ЕП
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 ....................., 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 членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
Дата …………………….. г.

Подпис:

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

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 11 май 2019 г. пред
органите по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящия адрес на избирателя. Със същото съдържание избирателите
могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на съответната община по
настоящ адрес
Органът по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската
администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените искания на ГД
„ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в
избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.
След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се
издава удостоверение за гласуване на друго място.
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Приложение № 15-ЕП
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 7 и чл. 360, ал. 1 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 ИК, от което да е видно, че
основанието за включването ми в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2, т.
1, 2, 3, 7 и чл. 360, ал. 1 ИК в секция № …………….……………. не е налице/е отпаднало.
Същото ще ми послужи пред СИК №………………………, за да бъда изключен/а от
списъка по чл. 38 ИК за гласуването при произвеждане на избори за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е
налице/е отпаднало представям следните доказателства и документи:
1. …………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
………………………… г.

Подпис:

*******************************************************************************
Исканията се правят от избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 38
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 ИК избирателят се изключва от списъка по
чл. 38 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 № 16- ЕП
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
…………………………………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

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

ЕГН/ЛН …....................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………………..
постоянен адрес/адрес на пребиваване: гр./с. .................................., община .....................,
административен
район
.................,
област
.......................................,
ж.к./ул.
………........................................, бл. № ......., вх. ..., ет. ....., ап. …...
настоящ адрес: гр./с. ......................................., община ....................., административен 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 членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 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
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Дата ………………….. г.

Подпис:

*****************************************************************************
Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден (11 май 2019 г.) от
избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право
в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Когато
избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна
избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (20 май 2019 г.) 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 общината по постоянния адрес или по настоящия
адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по
настоящия му адрес.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН / личен номер, постоянният
адрес / адрес на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК, и се
прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.
На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава
най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10
избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.
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Приложение № 17-ЕП
КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../.......................... г.

(чл. 40, ал. 2 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …......................., 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/й 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 ИК (списъка на заличените лица) за
гласуването при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 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 на избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка
по чл. 38 ИК (списъка на заличените лица). Той има право да гласува след му бъде издадено удостоверение
за изключване от списъка на заличените лица.
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 ИК избирателят се заличава от списъка по
чл. 38 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 № 18-ЕП

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

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

Име и подпис на длъжностното лице:
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/
КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
……………….………………......................................
ОБЛАСТ …….…………………..…………..............
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
(по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от Изборния кодекс)

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

ЕГН/ЛН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на
ЗБЛД/удостоверение за пребиваване, № ………….……….., изд. на ................................
от ………………………………….………………, постоянен адрес/адрес на пребиваване
……………………………………………….…………………………………………………..
Моля да ми бъде издадено удостоверение за гласуване на друго място в изборите
за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Заявявам, че съм служебно зает/а в произвеждането на изборите в качеството си
на ………………………………………………………………………………………………..
(кандидат за член на ЕП от РБ, член на ЦИК, РИК или наблюдател)

Декларирам, че ще гласувам само веднъж.
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 членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 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 (11 май 2019 г.).
Получилите удостоверения лица – кандидати за членове на Европейския парламент от Република
България, 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.
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Приложение № 19-ЕП
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/КМЕТСКИ
НАМЕСТНИК .....................................................
ОБЛАСТ ………………………..…………...................
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(по чл. 34 от Изборния кодекс)

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

ЕГН/ЛН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на
ЗБЛД/удостоверение
за
пребиваване,
№ …………………..,
изд.
на
........................................... от …………………………. постоянен адрес/адрес на
пребиваване ………………………………………………...………....……..……………………
има право да гласува в избрана от него (нея) избирателна секция в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Същият/същата е заличен/а от избирателния списък по постоянен адрес в секция
№ …………….., община …………………, област ………………… район № ………………
Удостоверението се издава на избирателя в качеството му на
.................................................................................................................................................
(кандидат за член на Европейския парламент от Република България, член на ЦИК, РИК или наблюдател)

Подпис: .................................
(кмет/кметски наместник)
Печат
Удостоверението
за
гласуване
на
друго
място
се
издава
от
кмета
на
общината/района/кметството или кметския наместник по постоянен адрес на заявителя – кандидат за
член на Европейския парламент от Република България, член на ЦИК, РИК или наблюдател.
Удостоверението за гласуване на друго място се получава лично срещу подпис или чрез пълномощник
с изрично нотариално заверено пълномощно. Удостоверението се прилага към избирателния списък в
секцията, където гласува избирателят, и е неразделна част от него.

№

ЕГН/ЛН

Подпис

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

Собствено, бащино и фамилно име

Забележка
ДЪРЖАВЕН

Регистърът е в два идентични екземпляра – по един за общинската администрация и за РИК, и е изработен на индигирана двупластова хартия. Копие от
регистъра (вторият екземпляр) се предоставя на РИК не по-късно от 10 дни преди изборния ден.
В графа „№” се отбелязва поредният номер на вписване на удостоверението в регистъра.
В графа „Номер на удостоверението” се вписва:
1. В квадратчетата се попълва последователно 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/ЛН 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.

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

Номер на
удостоверението

(по чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс)

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
ЗА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

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

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

Приложение № 20-ЕП

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 27
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Приложение № 21-ЕП
ДО
ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ...................................................................................
(държава)
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за гласуване в секция извън страната

(по чл. 16, ал. 1, предл. 2 и ал. 3, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на Изборния кодекс)

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

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

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

постоянен адрес в Република България .........................................................................................,
(изписва се пълният адрес)

електронен адрес (ако има такъв) ………………………………………………………...
1.

Желая да гласувам в изборите за членове на Европейския парламент от
Република
България
на
26
май
2019
г.
в
..............................................................................................................................
………………………………………………………………………….................
(изписано на кирилица и на латиница наименование на мястото в съответната държава,
където лицето желае да гласува, и пощенски код на мястото)

2. Декларирам, че отговарям на изискванията на чл. 350, ал. 1 ИК:
- имам навършени 18 години (към изборния ден включително);
- имам адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на
Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от
последните три месеца към 26 май 2019 г.;
- не съм поставен под запрещение;
- не изтърпявам наказание лишаване от свобода.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 НК.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
……………………… г.

Подпис:

Заявлението се подава от български гражданин, който отговаря на условията по чл. 350, ал. 1 ИК и
желае да гласува извън страната, не по-късно от 25 дни преди изборния ден – 30 април 2019 г.
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
заявления.
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 ИК.
Препоръчително е наименованието на мястото, в което лицето желае да гласува извън
страната, да се изписва и на кирилица, и на латиница.
Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в която желае да
гласува, и настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава.

С Т Р.
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Приложение № 22-ЕП
ДО
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
……………………………………………….
(място, държава)

ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 33, ал. 2, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на Изборния кодекс )

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

ЕГН .....................................................,
постоянен адрес в Република България .................................................................................,
адрес на пребиваване в съответната държава………………………………………………,
лична карта/паспорт/военна карта № ................................., издаден/а на ......................... от
..............................
ДЕКЛАРИРAМ:
1. отговарям на условията по чл. 350, ал. 1 от Изборния кодекс и желая да
гласувам в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на
26 май 2019 г.:
- имам навършени 18 години;
- имам адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на
територията на Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз
най-малко 60 дни от последните три месеца към 26 май 2019 г.;
- не съм поставен/а под запрещение;
- не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
2. не съм гласувал/а и няма да гласувам на друго място в изборите за членове на
Европейския парламент, определени за периода 23 – 26 май 2019 г.;
3. не съм гласувал/а и няма да гласувам на друго място в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България
на 26 май 2019 г.
.......................................... г.

Подпис:

***************************************************************************
Декларацията се подава от българските граждани, които гласуват в избирателни секции извън
страната в изборния ден.
Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските
граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и
не изтърпяват наказание лишаване от свобода (чл. 350, ал. 1 от Изборния кодекс), живели са най-малко 60
дни от последните 3 месеца в Република България или друга държава – членка на Европейския съюз към
изборния ден.
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Приложение № 23-ЕП
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../...................................... г.
( чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс)

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

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

на Районна избирателна комисия в район № ……….. – …….…………............…......
за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 24-ЕП
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 членове на Европейския парламент от Република България на 26 май
2019 г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 25-ЕП

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

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

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

на секционна избирателна комисия в секция № …….................. населено място
………....……, кметство ………………...……...….….………, административен район
………………………..., община …....…………............................, в район № …….. –
…….…………............ за изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 26-ЕП

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 район № …….. – …….…………..........., за изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 27-ЕП
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с
наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
на 26 май 2019 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)

Заявяваме 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 членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Заявяваме за регистрация наблюдатели, както следва:
- в страната ………… лица;
- извън страната ………… лица.

Представяме следните документи:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Подписи:
…………………………………………………………
(представляващи българската неправителствена
организация/упълномощени лица)
Печат на организацията (ако има такъв)
2019 г.

Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от три дни преди изборния ден – 22 май

Заявлението се подписва от лицата, представляващи българската неправителствена организация
според актуалната й съдебна регистрация или пререгистрацията в Агенция по вписванията.
Когато българската неправителствена организация се представлява съвместно от няколко лица,
заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите
българската неправителствена организация.
Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние (когато българската неправителствена организация не
е пререгистрирана в Агенция по вписванията), издадено не по-рано от датата на издаване на указа на
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президента за насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България – 19 март
2019 г.;
2. изрично пълномощно от представляващите лица, в случаите, когато документите се подават от
упълномощени лица;
3. списък, подписан от представляващите съответната организация или от изрично упълномощени от
тях лица, 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;
4. 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;
5. 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 избирателна комисия, 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 № 28-ЕП
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на наблюдатели от регистрирана българска неправителствена организация
за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 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.
Заявяваме за регистрация наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г. съгласно списък, приложение към настоящото заявление.
Заявяваме за регистрация наблюдатели, както следва:
- в страната ………… лица;
- извън страната ………… лица.
Представяме следните документи:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Подписи:
………………………………………………………
(представляващи българската неправителствена
организация/упълномощени лица)
Печат на организацията (ако има такъв)
г.

Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от три дни преди изборния ден – 22 май 2019

Заявлението се подписва от лицата, представляващи българската неправителствена организация според
актуалната й съдебна регистрация или пререгистрацията в Агенция по вписванията.
Когато българската неправителствена организация се представлява съвместно от няколко лица,
заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите
българската неправителствена организация.
Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние (когато българската неправителствена организация не е
пререгистрирана в Агенция по вписванията), издадено не по-рано от датата на издаване на указа на президента за
насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България – 19 май 2019 г.;
2. удостоверение за вписване в регистъра на юридическите лица, регистрирани в обществена полза в
централния регистър към Министерството на правосъдието;
3. изрично пълномощно от представляващите лица, в случаите, когато документите се подават от
упълномощени лица;
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4. списък, подписан от представляващите съответната организация или от изрично упълномощени от тях
лица, 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-ЕП
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 наблюдатели на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г. следните лица, представители на:
………………………………………………………………………………………………………………………,
(наименование на изпращащата организация, партия или неправителствена организация)

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

…………………………
(държава по произход)

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
……………………….. г.
Подпис:
Печат:
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Приложение № 30-ЕП
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
от изрично упълномощен представител на неправителствена организация,
предложен за регистрация като наблюдател в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 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 членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. съгласен
съм
да
бъда
регистриран
като
наблюдател
от
…………………………………………………………………………………………………….
(наименование на българска неправителствена организация)

на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май
2019 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 членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. не мога да бъда
кандидат, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член
на избирателна комисия, анкетьор, придружител, както и да участвам в същите избори
в друго подобно качество;
7. 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 членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
Дата…………… г.

Подпис: ………………………………….

Декларациите от упълномощените лица, заявени за регистрация като наблюдатели на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България 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.

№ 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

Забележки

Предал документите
Приел документите
Регистрация

5.

6.
7.
8.

Час

Решение на ЦИК №

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

подпис
подпис

1. Заявление за регистрация
2. Удостоверение за актуално правно състояние, когато сдружението не е пререгистрирано в
Агенция по вписванията;
4. Изрично пълномощно от представляващите лица, в случаите, когато документите се подават
от упълномощени лица ………………………………………………………………..
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. Пълномощни …………….. бр. на изрично упълномощени представители на организацията,
които да бъдат регистрирани като наблюдатели.

Дата

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

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

4.

№

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

1.
2.

3.

Приложение № 31-ЕП

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени наблюдатели от български неправителствени организации за
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
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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

172

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.
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Приложение № 32-ЕП

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

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

№ по
ред

Наименование на българска неправителствена
Собствено, бащино (ако е приложимо) и
организация – сдружение, регистрирано в обществена
фамилно име на регистрирани
полза и с предмет на дейност в областта на защитата на наблюдатели
политическите права на гражданите, която се заявява за
регистрация и ще участва с наблюдатели
1.
2.
3.

№ на удостоверение

№ на удостоверение

ДЪРЖАВЕН

ІІ. Наблюдатели – изрично упълномощени представители на български неправителствени организации

№ по
ред

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

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на регистрираните наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
на 26 май 2019 г.
(по чл. 113 от Изборния кодекс)

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

БРОЙ 27
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Приложение № 33-ЕП
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
№........./........................ г.
(по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Изборния кодекс)

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

от …………………………………………………………
(държава)

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

е регистриран/а за наблюдател на изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 34-ЕП
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
№........./......................... г.
(по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 и чл. 116 от Изборния кодекс)

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

ЕГН....................................................., е регистриран/а за наблюдател на изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. като
упълномощен член/изрично упълномощен представител на:
.........................................................................................................................................……
.........................................................................................................................................……
(българска неправителствена организация)

Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 35-ЕП
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)

Заявяваме 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 членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Представяме 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:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите
за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Подписи:
………………………………………………………….
(представляващи агенцията/упълномощени лица)
Печат на агенцията (ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 7 дни преди изборния ден – 18 май 2019 г.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо агенцията според актуалната й съдебна
регистрация.
Когато агенцията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия (щите)
агенцията.
Към заявлението за регистрация агенцията представя:
1. списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните
секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Списъкът се представя задължително в 2 екземпляра на
хартиен носител и на технически носител;
2. изрично пълномощно от представляващите агенцията лицеа в случаите, когато документите се
подават от упълномощени лица;
3. методика за извършване на социологическите проучвания в изборния ден.

Анкетьорът не може да бъде и наблюдател, 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.
Анкетирането се извършва пред избирателните секции, без да се пречи на процеса на гласуване.
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Приложение № 36-ЕП
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 членове
на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от агенция,
регистрирана с решение на ЦИК №……………от…………… да извършва
социологическо проучване в изборния ден:
..........................................................................................................................................
(наименование на агенцията)

Председател:
Секретар:

№ 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

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация:

1.
2.

5.

6.

7.

8.

Час

дата

подпис

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

ВЕСТНИК

Име

…………………………….

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 членове на Европейския парламент от
Република България;
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.

№

(по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)
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Приложение № 37-ЕП

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за
избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

С Т Р.
БРОЙ 27

№ 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
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)

Приложение № 38-ЕП

БРОЙ 27
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Приложение № 39-ЕП
ДО
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(РИК, съответно ЦИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите
за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 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)

Предлагаме за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) застъпници на
кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията/инициативния комитет за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., съгласно приложен списък по образец.

Приложени документи:
1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице.
2. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия и на технически носител.
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 Изборния кодекс.
4. ………………………………………………………………………………………………….
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите
за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Подписи:
………………………………………………………….
(представляващи партията/коалицията/
инициативния комитет или упълномощени лица)
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 (Приложение № …. от изборните книжа).

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

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника/
Друг идентифициращ номер,
когато лицето не е български
гражданин
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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 лица, изрично упълномощени от
представляващите 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 № 40-ЕП
ДО
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(РИК, съответно ЦИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на допълнителни застъпници на кандидатска листа
за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 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)

Заявяваме за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) застъпници на
кандидатите от кандидатската листа на партията/коалицията/инициативния комитет за изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 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:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Подписи: ………………………………….
(представляващи партията/коалицията
или упълномощени лица)
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
избирателните секции в съответния изборен район - за страната, съответно броя на избирателните секции
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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

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника/
Друг идентифициращ номер,
когато лицето не е български
гражданин

Подписи: ………………………………….
(представляващи партията/коалицията
или упълномощени лица)
Подпис: ……………………………………
(представляващ инициативния комитет)
Печат на партията/коалицията (ако има такъв)
Заявлението и списъкът се подписват от представляващите 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 № 41-ЕП
ДО
РИК …………………………………….
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа
за изборите за членове на Европейския парламент от Република България
на 26 май 2019 г. в избирателните секции в страната
(чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 2 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)

Предлагаме за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) заместващи
застъпници на кандидатите от кандидатската листа на партията/коалицията/инициативния
комитет за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май
2019 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:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Подписи: ………………………………….
(представляващи партията/коалицията
или упълномощени лица)
Подпис: ……………………………………
(представляващ инициативния комитет)
Печат на партията/коалицията (ако има такъв)
Предложението за регистрация на заместващи застъпници в страната се представя в РИК.
Общият брой на заместващите застъпници в страната на всяка кандидатска листа на
партия, коалиция или инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните
секции в съответния район. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет може да подаде едно
или повече предложения за регистрация на заместващи застъпници.
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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

Подписи: ………………………………….
(представляващи партията/коалицията
или упълномощени лица)
Подпис: ……………………………………
(представляващ инициативния комитет)
Печат на партията/коалицията (ако има такъв)
Предложението и списъкът се подписват от представляващите 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.
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Приложение № 42-ЕП
ДО
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
в избирателните секции извън страната
(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 упълномощения представител, когато предложението е подадено от
упълномощено лице)

Предлагаме за регистрация ........................ (брой с цифри и думи) заместващ/и застъпник/ци на
кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията от партии/инициативния комитет в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 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:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите
за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Подписи:
………………………………………………………….
(представляващи партията/коалицията/инициативния
комитет или упълномощени лица)
Печат на партията/коалицията (ако има такъв)
Предложението за регистрация на заместващи застъпници за избирателни секции извън
страната се представя в ЦИК.
Общият брой на заместващите застъпници извън страната на всяка кандидатска листа на
партия, коалиция или инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните
секции извън страната. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет може да подаде едно или
повече предложения за регистрация на заместващи застъпници.
Към предложението задължително се представя списък на хартиен носител в един
екземпляр и на технически носител в excel формат, по следния образец:
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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

Подписи: ………………………………….
(представляващи партията/коалицията
или упълномощени лица)
Подпис: ……………………………………
(представляващ инициативния комитет)
Печат на партията/коалицията (ако има такъв)
Предложението и списъкът се подписват от представляващите 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.
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Приложение № 43-ЕП
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:
1) съгласен/на съм да бъда регистриран/а като застъпник на кандидатите
от кандидатската листа на …..……………………………………………………..….
(партия, коалиция, инициативен комитет)

при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
2) навършил/а съм 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 изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработени във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 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 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)

Приложение № 44-ЕП
ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на РИК в район № ............ - ............................. /на ЦИК
на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите
за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
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Предал документите

Приел документите

5.

6.

Предал (удостоверения/решение)

9.

Име

Решение на ………… № ……………………

Дата и час

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

ВЕСТНИК

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 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.

Регистрация:

Забележки:

4.

Час

ДЪРЖАВЕН

7

Приложени документи:

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 №

190

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.
БРОЙ 27

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

Подпис

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

Дата и час

Решение на ………… № ……………………

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.
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Кандидатска листа на

партия/коалиция/инициативен
комитет

ред

…………………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

3. …………..……………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

2. …………..…………………………………………

удостоверение

№ на

№ …….

Заличен с Решение

ДЪРЖАВЕН

(собствено, бащино, фамилно име)

1. …………..…………………………………………

партия/коалиция/инициативен комитет

Застъпници на кандидатската листа на съответната

192

№ по

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 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
РАЙОН № ........... - ...........................

Приложение № 45-ЕП

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 27
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Приложение № 46-ЕП
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № ..... - ..............................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник

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

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

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

в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май
2019 г.
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 47-ЕП
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 членове на Европейския парламент от Република България на 26 май
2019 г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 48-ЕП
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на партия
(по чл. 132, ал. 1 и 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)

Заявяваме за регистрация ...........................................................................................................................

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

за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май
2019 г.
Заявяваме за отпечатване върху бюлетината следното наименование на партията:

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

Регистрацията на партията е подкрепена от

……… ( …………………….……………)

(с цифри)

(с думи)

избиратели, съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид.
Представяме следните документи:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Подписи:

………………………………………………………….
(представляващи партията/упълномощени лица)

Печат на партията
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК от партията не по-късно от 45 дни преди
изборния ден (10 април 2019 г.).
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната й съдебна
регистрация.
Когато партията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те партията.
Към заявлението за регистрация партията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 19.03.2019 г. – датата на
издаване на Указ № 53/19.03.2019 г. на президента на Република България за насрочване на изборите за
членове на Европейския парламент от Република България;
2. образци от подписите на представляващите партията;
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3. образец от печата на партията;
4. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК;
5. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на 2500 избиратели български граждани
или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, за които се посочват имената, ЛН, № на
удостоверение за пребиваване. 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 на длъжностните лица, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната
отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
9. изрично пълномощно от представляващите партията лица, в случаите когато документите се
подписват и подават от упълномощени лица.
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Приложение № 49-ЕП

СПИСЪК

на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция
за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 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 членове на Европейския парламент от Република България на
26 май 2019 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 членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
Личните данни се обработват и предоставят при спазване изискванията за
тяхната защита.

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

№

Собствено, бащино и
фамилно име

ЕГН/ЛН

№ удостоверение за
пребиваване и дата на
регистрация

Подпис

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

удостоверяваме, че подписите на избирателите са положени пред нас.
(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 упълномощени от партията
или коалицията лица.
Упълномощените от партията/коалицията лица, пред които са положени подписите, вписват
трите си имена, ЕГН и се подписват 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. 133, ал. 3 или чл.140, ал. 3 ИК.
Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя
поредността на вписване в списъка на технически носител.
При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност.
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Приложение № 50-ЕП

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)

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

за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на
26 май 2019 г.
Пълното и/или съкратеното наименование на коалицията за отпечатване върху
бюлетината е .............................................................................................................................
(пълното и/или съкратено наименование на коалицията съгласно решението за образуването й)

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

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

приложения списък на хартия и в структуриран електронен вид.
Прилагаме следните документи:
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
Подпис ……………………………………………..
(представляващи коалицията/
упълномощени лица)
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 (10
април 2019 г.).
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 19 март 2019 г. (дата на
насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България);
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 лицата, представляващи коалицията;
4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;
5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК;
6. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на 2500 избиратели български граждани
или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, за които се посочват имената, ЛН, № на
удостоверение за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него, като подписите се полагат 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, определени да отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност;
8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания;
9. пълномощно от лицата, представляващи коалицията в случаите, когато документите се
подават от упълномощени лица.
Заявлението се подписва от лицата, представляващи коалицията според решението за
образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от
представляващите коалицията.
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Приложение № 51-ЕП

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 152, т. 1, буква „б“ и чл. 153, ал. 1 от Изборния кодекс)

1. ........................................................................................, ЕГН/ЛН .................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване..........................................................................................
2. ........................................................................................, ЕГН/ЛН .................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване.........................................................................................
3. ........................................................................................, ЕГН/ЛН .................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване.........................................................................................
...................................................................................................................…………………………
7. ........................................................................................, ЕГН/ЛН .................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване.........................................................................................
................................................................................................................................................
Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат
за член на Европейския парламент от Република България в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:
......................................................................................................., ЕГН/ЛН .................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес/адрес на пребиваване ........................................................................................
Представяме следните документи:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти:
.....................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани от ЦИК във връзка с
регистрацията на инициативния комитет за участие в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Подписи:
1. ........................................................
2. .........................................................
3. ........................................................
............................................................
7. .........................................................
За издигане на независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България се
създава инициативен комитет от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за
граждани на други държави-членки на Европейския съюз) на територията на страната.
Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
Лицето, представляващо инициативния комитет подава в ЦИК не по-късно от 40 дни преди
изборния ден (15 април 2019 г.) 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;

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 1   

3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на
изискванията по чл. 350 ИК;
4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да
обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат
лица за други цели, освен предвидените в ИК;
5. банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК за внесен депозит;
6. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния
комитет,, която ще обслужва само предизборната кампания;
7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Приложение № 52-ЕП

Предал документите

Приел документите

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

Получено от партия………, дата

6.

7.

8.

9.

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация - 45 дни преди изборния ден (10 април 2019 г.). Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се
отразяват в графата „Забележки”.
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5.

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
№
Дата
Час
Партия
Адрес, телефон, електронен адрес, факс
и лице за контакти
Приложени документи
1. Заявление по чл. 133, ал. 1 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 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 ЗПП - № ………… .от ……
8. Удостоверение за актуална банкова сметка по чл. 133, ал. 3, т. 7 ИК - № ………… от
……………..
9. Имената и длъжностите на лицата по чл. 133, ал. 3, т. 8 ИК - № …… от …………
10. Пълномощно от представляващия партията (в случай, че документите се подават от
упълномощено лице) - № ………… от……………
11. Други документи Забележки

1.
2.
3.

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

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

С Т Р.
БРОЙ 27

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

Приложени документи

3.

5.

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
Коалиция

1.
2.

дата

Час

1. Заявление по чл. 140, ал. 1 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 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 ИК, издаден
от …………………….. на ………………….
7. Списък на избиратели, подкрепящи регистрация на коалицията (по образец
приложение № ……) на хартиен носител - ......................................................

№

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

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 53-ЕП

БРОЙ 27
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 0 3   

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

ДЪРЖАВЕН

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния срок
за регистрация - 45 дни преди изборния ден (10 април 2019 г.). Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват
в графата Забележки”.

Предал документите

7.
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12.

Забележки

6.

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 27

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 5   

Приложение № 54-ЕП
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПУБЛИЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР
на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК)

Представляващи
според
удостоверението
за актуално
състояние

вх.№

Регистрирани партии

Решение
на ЦИК

Адрес, телефони,
eлектронен адрес,
лица за контакт

1

2

3

4

5

……

…………………..

……………

1.

ПП „………………………..“

2.
3.
….

вх.№

Регистрирани коалиции

1

2

1.

КП „………………………..“

Адрес, телефони,
Решение
eлектронен адрес, лица
на ЦИК
за контакт

Представляващи
според
решението за
образуване на
коалицията

3

4

5

……

…………………..

…………….

2.
3.
….
Регистърът на партиите и коалициите е публичен и съдържа следните колони:
Колона 1 – „входящ №“, изписва се поредността според заявлението за регистрация на
партиите/коалициите;
Колона 2 – „Регистрирани партии“ съответно „Регистрирани коалиции“, 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, лица за контакт“, в която се изписват
посочените данни.
Колона 5 – Вписват се имената на представляващите 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.

Приложение № 55-ЕП

Предал документите

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

6.

7.
8.

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация - 40 дни преди изборния ден (15 април 2019 г.). Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се
отразяват в графата „Забележки”.

ВЕСТНИК

9.

ДЪРЖАВЕН

5.

206

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 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 ИК за внесен депозит
6. Удостоверение за банкова сметка по чл. 153, ал. 4, т. 6 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. 57, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за член на Европейския парламент за
участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

С Т Р.
БРОЙ 27

…...

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:

(по чл. 57, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

№ и дата на
решението за
регистрация
ДЪРЖАВЕН

2.

1.

Пореден №,
дата и час на
постъпване

Приложение № 56-ЕП

РЕГИСТЪР
(За публикуване)
на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за член на Европейския парламент за
участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

БРОЙ 27
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 0 7   

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

Приложение № 57-ЕП
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 членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 58-ЕП

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 членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
Председател:
Секретар:

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 9   

Приложение № 59-ЕП
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет

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

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

Решение

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

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

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

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

за независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май
2019 г.
Председател:
Секретар:

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

Приложение № 60-ЕП
ДО
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 350 от Изборния кодекс)

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

ЕГН/ЛН ..............................................., документ за самоличност вид …………….…………..
№ ............................ изд. на ………................ от ……………..................../удостоверение за
пребиваване № ……………..….., дата …………………., постоянен адрес/адрес на
пребиваване:

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 член на Европейския парламент от Република
България)
за независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в
изборите на 26 май 2019 г.,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. гражданин съм на …………………………………………..………………;

(Република България/друга държава – членка на Европейския съюз)

2. навършил съм 18 години;
3. не съм поставен под запрещение;
4. не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
5. имам адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес/адрес на
пребиваване на територията на Република България или в друга държава-членка на
Европейския съюз най-малко 60 дни от последните три месеца към 26 май 2019 г.;
6. не съм лишен от правото да избирам в друга държава – членка на Европейския
съюз, на която съм гражданин (за гражданите на друга държава – членка на Европейския
съюз);
7. имам статут на продължително/постоянно пребиваващ в Република България (за
гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз);
8. 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;
9. известно ми е, че като регистриран член на инициативен комитет не мога да
участвам в изборите за членове на Европейския парламент от Република България 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 членове на Европейския парламент от Република България на 26 май
2019 г.
Дата: ............................... г.
Подпис:

Всеки член на инициативния комитет подписва отделна декларация. Декларациите на членовете
на инициативния комитет се представят със заявлението за регистрация в ЦИК.
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Приложение № 61-ЕП
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия/коалиция за промени в състава и/или наименованието на коалицията
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(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)

Заявяваме за вписване в регистъра на коалициите, регистрирани за участие в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 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.
………………………………………………………………….………………………………………........
……………………………………………………………………….………………………………………
Представяме следните документи:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Подписи: …………………………..…………….……….
(представляващ партията/коалицията/упълномощени лица)

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 (20 април 2019 г.). Заявлението може да бъде подадено от
представляващите коалицията лица или от представляващите 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
(20 април 2019 г.) документите по чл. 140, ал. 3, т. 1 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 (23 април 2019 г.). В същия срок ЦИК заличава от наименованието на
коалицията партиите, напуснали състава й.
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Приложение № 62-ЕП
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия за заличаване на регистрацията в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(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)

Заявяваме заличаване регистрацията на партия …………………………………………,
регистрирана с Решение № ………….. на ЦИК за участие в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Представяме следните документи:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на в
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Подписи:
…………………………..…………….……….

(представляващи партията/упълномощени лица)

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 23 април 2019 г.). Със
заявлението се представя решението на ръководния орган на партията за заличаване на извършената
регистрация за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019
г.
Заявлението се подава от името на партията и се подписва от представляващите партията лица
според регистрацията й в СГС, или изрично упълномощени лица.
С решението за заличаване ЦИК възстановява в 7-дневен срок и внесения депозит по чл. 129, ал. 1 ИК.
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Приложение № 63-ЕП
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от коалиция за заличаване на регистрацията в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(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)

Заявяваме заличаване регистрацията на коалиция ………………………………………
регистрирана с Решение № ………… на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Представяме следните документи:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Подписи:
…………………………..…………….……….
(представляващи коалицията/упълномощени лица)

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 (23 април 2019 г.). Със
заявлението се представя и заверено копие от решение на коалицията за заличаване на регистрацията й за
участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., 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 представляващите коалицията лица
или изрично упълномощени лица.
С решението за заличаване ЦИК възстановява в 7-дневен срок и внесения депозит по чл. 129, ал. 1 ИК.
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Приложение № 64-ЕП

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за промени в състава и/или наименованието на коалиция

(по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс)

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

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

регистрирана за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г. с решение №……. от …...…………. г., както следва:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Председател:
Секретар:
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Приложение № 65-ЕП
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент
от Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 365, ал. 1, т. 1, 3, 6 и 7 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

Предлагаме Централната избирателна комисия да регистрира за участие в
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
издигнатите от ............................................................................................................ кандидати:
(партия/коалиция)
1. .......................................................................................ЕГН/ЛН.............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес/адрес на пребиваване .................................................................................
2. ...........................................................................................ЕГН/ЛН.............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес/адрес на пребиваване .................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Прилагаме следните документи:
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Подписи: …………………………………………………..
…………………………………………………………….
(имената на представляващите партията/коалицията или
изрично упълномощените лица)

Печат на партията или коалицията (ако има такъв)
.........................…….г.
Предложението се представя в ЦИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден
(23 април 2019 г.). Към предложението партията или коалицията прилага:
1. заявление-декларация от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани
от предложилите ги партии или коалиции и че отговарят на условията на чл. 351, ал. 1
или ал. 2 ИК;
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2. декларация по образец от кандидатите, че отговарят на условията по чл. 364,
ал. 1 или ал. 3 ИК (че са предложени за регистриране само в една държава – членка на
Европейския съюз и само от една партия или коалиция);
3. Декларация по чл. 365, ал. 1, т. 6 ИК от гражданин на друга държава – членка
на Европейския съюз, който не е български гражданин, с която декларира:
а) гражданство, дата и място на раждане;
б) адрес на пребиваване в Република България;
в) че не е поставен под запрещение;
г) че не се кандидатира в същите избори за членове на Европейския парламент в
друга държава – членка на Европейския съюз;
д) населеното място или района в другата държава-членка, на която е
гражданин, в чийто избирателен списък за последен път е било вписано името му;
е) адрес в държавата-членка, на която е гражданин, на който за последен път е
регистриран;
ж) данните от личната карта или паспорта и личен №, в това число начина на
изписване на имената му в документа му за самоличност, издаден от държавата-членка,
на която е гражданин;
з) че не е лишен от право да бъде избиран в държавата-членка, на която е
гражданин, с акт, подлежал на съдебен контрол;
4. пълномощно на лицата, изрично упълномощени да представляват партията
или коалицията пред ЦИК, в случаите, когато предложението и документите се
подписват и подават от упълномощени лица.
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Приложение № 66-ЕП
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат
за член на Европейския парламент от Република България
(по чл. 365, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс)

Подписаният/та ........................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
представляващ/а инициативния комитет, регистриран с решение на ЦИК № ………… от
……………………:
предлагам Централната избирателна комисия да регистрира за участие в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България като независим кандидат:
........................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН/ЛН ...........................................,
постоянен адрес/адрес на пребиваване .......................................................................................
Издигането на кандидата е подкрепено от ..................

(с цифри)

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

избиратели, съгласно приложения списък – на хартия и в структуриран електронен вид.
Прилагам следните документи по чл. 365, ал. 1, т. 3, 6 и 7 ИК:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................... г.
Подпис на представляващото
инициативния комитет лице:

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

Предложението се представя в ЦИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден (23
април 2019 г.). Към предложението от името на инициативния комитет се прилагат:
1. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал.1, т. 2 ИК;
2. списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат,
съдържащ не по-малко от 2500 саморъчни подписа, имената и ЕГН за българските
граждани, а за гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, имащи статут
на постоянно или продължително пребиваващи – имената, ЛН, № на лична карта или
паспорт, № на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него.
Подписите се полагат пред член на инициативния комитет. Всеки избирател може да
участва само в една подписка. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на
технически носител;
3. заявление от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го
инициативен комитет;
4. декларация от кандидата, че отговаря на условията на чл. 351, ал. 1 или 2 ИК, в
която посочва своя постоянен адрес/адрес на пребиваване и ЕГН/ЛН;
5. декларация от кандидата, че отговаря на условията на чл. 364, ал. 1 или 3 ИК.
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Приложение № 67-ЕП
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
от кандидат за член на Европейския парламент издигнат от партия/коалиция
(по чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)
Подписаният/ата ..............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН/ЛН…….........................., постоянен адрес/адрес на пребиваване ……………………,
Заявявам, че съм съгласен/а съм да бъда регистриран/а като кандидат/независим
кандидат за член на Европейския парламент от Република България от името на
......................................................................................................................................................
(партия/коалиция, регистрирана с Решение № …….… от ………….…. г. на ЦИК.)
за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на
26 май 2019 г.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. отговарям на изискванията на чл. 351, ал. 1/ал. 2 от Изборния кодекс;
2. като кандидат от листа на партия/коалиция кандидатурата ми е предложена за
регистрация само от една партия/коалиция;
3. не съм се кандидатирал в изборите за членове на Европейския парламент в
периода 23 – 26 май 2019 г. в друга държава – членка на Европейския съюз;
4. известно ми е, че като регистриран кандидат за член на Европейския
парламент 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, 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 членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
...................................... г.

Подпис:

Заявлението – декларация се подава от всеки кандидат на партия или коалиция и се прилага към
предложението на партията/коалицията за регистрация на кандидатска листа.
В заявлението – декларация се вписва от името на коя партия или коалиция се предлага
кандидатът, както и номерът на решението за регистрацията им в ЦИК.
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Приложение № 68-ЕП
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
от кандидат за член на Европейския парламент, издигнат от
инициативен комитет
(по чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)
Подписаният/ата ..............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН/ЛН…….........................., постоянен адрес/адрес на пребиваване ……………………,
Заявявам, че съм съгласен/а съм да бъда регистриран/а като независим кандидат
за член на Европейския парламент от Република България от името на
......................................................................................................................................................
(инициативен комитет, регистриран с решение на ЦИК № ………… от ……………………. г.)
за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на
26 май 2019 г.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. отговарям на изискванията на чл. 351, ал. 1/ал. 2 от Изборния кодекс;
2. не съм се кандидатирал в изборите за членове на Европейския парламент в
периода 23 – 26 май 2019 г. в друга държава – членка на Европейския съюз;
3. като независим кандидат кандидатурата ми е предложена за регистрация само
от един инициативен комитет и само за независим кандидат;
4. известно ми е, че като регистриран кандидат за член на Европейския
парламент 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, 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/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
...................................... г.

Подпис:

Заявлението – декларация се подава от всеки кандидат на инициативен комитет и се прилага
към предложението на инициативния комитет за независимия кандидат.
В заявлението – декларация се вписва от името на кой инициативен комитет се предлага
независимия кандидат, както и номерът на решението за регистрацията в ЦИК.
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Приложение № 69-ЕП
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
от кандидат за член на Европейския парламент, гражданин на
друга държава – членка на Европейския съюз
(по чл. 365, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата …...................................................................................................,
ЛН ......................................................, л.к./паспорт № .........................................................,
удостоверение за пребиваване № ……………….……, дата на регистрация в Република
България ……………………….., посочена в него,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм гражданин на Република България;
2. Гражданин съм на …………………………………………………………………
(наименование на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин)

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

4. Адресът ми на пребиваване в Република България е: …………………………..
…………………………………………………………………………………………………..;
5. Не съм поставен под запрещение;
6. Не съм се кандидатирал в изборите за членове на Европейския парламент, в
периода 23 – 26 май 2019 г., в друга държава – членка на Европейския съюз;
7. За последен път името ми е било вписано в избирателен списък в
………………………………………………………………………………………………….;
(наименование на населеното място, района в държавата-членка, на която е гражданин)

8. Последният адрес, на който съм регистриран в държавата – членка на
Европейския Съюз, по произход е:
…………………………………………………………………………………..
(изписва се пълният адрес съгласно адресната регистрация)

9. Пълни данни от личната карта/паспорта, издаден от държавата – членка на
Европейския съюз по произход № …………………….., дата на издаване ………………
от …………………………………………;
(орган, издал документа)

10. Не съм лишен от право да бъда избиран в държавата-членка, на която съм
гражданин, със съдебен акт или друг акт, подлежал на съдебен контрол.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
..........................................г.

Подпис:
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Приложение № 70-ЕП
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 367 от Изборния кодекс)

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

като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България,
издигнат/а от инициативен комитет, регистриран с Решение на ЦИК № …………… от
……………… 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 членове на Европейския парламент от Република България на
26 май 2019 г.
Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване
изискванията за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла
на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

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

№

Собствено, бащино и
фамилно име

ЕГН/ЛН

№ удостоверение за
пребиваване и дата на
регистрация и № на лична
карта или паспорт
(за граждани на държава
членка на ЕС, които не са
български граждани)

Подпис

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

като член на инициативния комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат удостоверявам,
че подписите на избирателите са положени пред мен.
******************************************************************************

(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 член инициативния комитет.
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. 365, ал. 1, т. 2, 3 и 6 ИК, не по-късно от 32 дни (23 април 2019 г.)
преди изборния ден.
Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя
поредността на вписване в списъка на технически носител.
При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност.
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1

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

4

ЕГН/ЛН

5

Постоянен
адрес/адрес на
пребиваване
6

Забележки

7

№ на
решението
за
регистрация

Пореден № на
вписване на
кандидатската
листа в
бюлетината за
гласуване
8

Приложение № 71-ЕП
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Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Централната
избирателна комисия. Имената се изписват, както са изписани в декларациите по чл. 365, ал. 1, т. 1 и 2 ИК. Когато от ЦИК са дадени
указания за отстраняване на констатирани пропуски в документацията, това се отразява в графата „Забележки”.
Поредността на вписване на съответната листа в бюлетината за гласуване се определя чрез общ жребий от Централната
избирателна комисия след приключването на регистрацията на кандидатските листи.

Партия, коалиция или
инициативен комитет

Пореден №,
дата и час на
постъпване

Собствено, бащино и
фамилно име на
кандидатите за членове
на Европейския
парламент от Република
България

(по чл. 365, ал. 3 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

С Т Р.
ВЕСТНИК
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Приложение № 72-ЕП

2

1

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

Собствено, бащино и фамилно име на
кандидатите за членове на Европейския
парламент от Република България

4

№ на решението за
регистрация

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

ДЪРЖАВЕН

Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Централната
избирателна комисия. Имената се изписват, както са изписани в декларациите по чл. 365, ал. 1, т. 1 и 2 ИК. Когато от ЦИК са дадени
указания за отстраняване на констатирани пропуски в документацията, това се отразява в графата „Забележки”.

Партия, коалиция или инициативен
комитет

Пореден
№

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

РЕГИСТЪР
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

БРОЙ 27
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Приложение № 73-ЕП
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

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

№........../.............................. г.
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ................. от
.................... г.
..............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .........................................., е регистриран/а като кандидат за член на
Европейския парламент от Република България в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
по предложение на .............................................................................................................
(партия/коалиция/инициативен комитет)

Председател:
Секретар:
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Приложение № 74-ЕП
Избирателна секция №

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

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

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

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

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в изборите
за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл. 236, ал. 2, изр. 2 от ИК )

Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни данни да бъдат
обработвани във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г.
№

Собствено, бащино и
фамилно име

ЕГН/ЛН

Документ
за самоличност

1

2

3

4

Подпис
на
придружителя

5

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

С Т Р.
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Приложение № 75-ЕП
ДО
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
№ ……………........... ГР./С. ……..….…………………..
ОБЩИНА ……………………………………………….
ДЕКЛАРАЦИЯ
пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува в
същите избори 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. 40
чл. 233, чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс)

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

ЕГН/ЛН ................................................, документ за самоличност вид ………….....................
№ ……………..................., издаден на ......................... от ………………….…………………..
постоянен адрес/адрес на пребиваване: гр./с. ........................, община ...............................,
адм. район .................................................., област ………...........................................................,
ж.к./ул. ................................................................................., бл. № ........, вх. ....., ет. ....., ап. .....
ДЕКЛАРИРАМ, че при произвеждането на изборите за членове на Европейския
парламент, определени за периода 23 – 26 май 2019 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.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България
на 26 май 2019 г.
…………………… 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.
След представяне на декларация и на други документи в предвидените случаи по т. 1, 2 и
3 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;
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
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секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
6. по чл. 28, ал. 3 от ИК, които са вписани в избирателни списъци в лечебни заведения,
домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги,
когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след
представяне на удостоверение от съответното заведение;
7. по чл. 28, ал. 4 от ИК, постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, след съставяне на избирателния
списък за гласуване от ръководителите им, ако имат право да гласуват (включително
намиращите се на работа в изборния ден);
8. по чл. 29, ал. 4 от ИК, вписани в избирателни списъци в местата за изтърпяване на
наказание лишаване от свобода и за задържане, когато в изборния ден се намират извън тях и се
явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното
място;
9. по чл. 29, ал. 5 от ИК, задържаните в местата за изтърпяване на наказание лишаване
от свобода и за задържане, след съставяне на избирателния списък за гласуване, ако имат право
да гласуват (включително намиращите се на работа в изборния ден);
10. по чл. 30, ал. 3 от ИК, вписани в избирателни списъци на плавателни съдове под
българско знаме, които в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния
им адрес, след представяне на удостоверение от капитана на плавателния съд;
11. по чл. 40
12. 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.

С Т Р.

228

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

Приложение № 76-ЕП

ДЕКЛАРАЦИЯ
от избирател, живеещ извън Република България, който се намира в страната
в изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от
Република България
(по чл. 360, ал. 2 и чл. 361 ал. 2 от ИК)
от .....................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ............................, постоянен адрес .......................................................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № …………………., изд.
на …………………………… от .....................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съм живял най-малко 60 дни през последните три месеца в Република България
или в друга държава – членка на Европейския съюз …………………………………………
(място, държава)

2. Не съм гласувал/а в изборите за членове на Европейския парламент, определени
за периода 23 – 26 май 2019 г., в Република България или друга държава – членка на
Европейския съюз, и няма да гласувам на друго място.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България
на 26 май 2019 г.
.................................. г.

Декларатор:

Декларацията се подава от избирател, живеещ извън Република България, който
се намира в страната в изборния ден, бил е заличен от избирателния списък за гласуване
в секцията си по постоянен адрес и който гласува в изборния ден в секцията по
постоянния си адрес.
В изборния ден избирателят се вписва от СИК в допълнителната страница на
избирателния списък (под чертата) след представяне на документ за самоличност и
удостоверение по чл. 40 ИК.
Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.
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Приложение № 77-ЕП
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 215, ал. 4 от Изборния кодекс)

Днес, ................................ г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ............, населено място .........................................., кметство
............................., община ............................., адм. район …………………… район…..…………………., получи от кмета на общината избирателния списък за произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.:

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

1.

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

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

2.

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

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

3.

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

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

4.

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

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

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

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

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

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

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

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

Кмет на община/район/кметство/кметски наместник или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация:
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 (района – в градовете с районно
деление).
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Приложение № 78-ЕП
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 членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 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 № 79-ЕП
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ..................................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в
избирателна секция № .........., населено място ................................................., кметство
................................, община ......................................, адм. район ……………….., район №…………………… получи от общинската администрация и от РИК следните изборни книжа и
материали за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 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)

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

4.

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

(с цифри)

(с цифри)

................
(с цифри)

................
(с цифри)

5.

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

6.

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

7.

Формуляр от протокола на СИК, запечатан в отделен плик по начин, Фабричен № …
позволяващ да се види само фабричният номер

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:

12. Образци на декларации – Приложение № 75-ЕП от изборните книжа
.......................................................................................
(брой с думи)

Образци за декларации по чл. 360 и чл. 361 ИК
13. .......................................................................................
(брой с думи)
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…………..
(с цифри)

1 брой

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

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

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

Отличителни знаци на членовете на СИК:
15. .......................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

16. 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 гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва
от председателя и секретаря на СИК. Пликът с печата се поставя в торбата с бюлетините и
останалите книжа и материали.)

17. Копирни апарати – 1 брой.
18. Устройства за машинно гласуване (ако се провежда такова гласуване)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
19. 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 (района – в градовете с
районно деление).
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Приложение № 80-ЕП
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижна
секционна избирателна комисия
(по чл. 215, ал. 1, т. 11 и чл. 230, ал. 4 във връзка с чл. 373 от Изборния кодекс)

Днес …………………… г., в ……….. часа, …………………………………………..
председател на секционната избирателна комисия/подвижна секционна избирателна
комисия в избирателна секция № ………………., община …………………………/адм.
район
…………………………………………….,
район
……-……………….
и
…………………………………………… член на СИК, определен с решение на СИК, при
откриване на изборния ден, маркират по уникален начин печата на СИК, с който се
подпечатват бюлетините за гласуване и изборните книжа в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Печатът има следния
отпечатък:

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

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

Секретар

…………………
4. ………………
5. ………………
6. ………………

Протоколът се съставя от всички секционни избирателни комисии.
Протоколът се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия/подвижната
секционна избирателна комисия.
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Приложение № 81-ЕП
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 във връзка с чл. 373 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 членове на
Европейския парламент от Република България в периода 23 – 26 май 2019 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 № 82-ЕП
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
секционна избирателна комисия на плавателен съд, плаващ под българско знаме
(по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

бащино, фамилно име)

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

на плавателния съд)

плаващ под българско знаме следните книжа и материали за произвеждане на избори за членове
на Европейския парламент от Република България в периода 23 – 26 май 2019 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)

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

3.

4.

5.
6.

7.

(с цифри)
………..
(с цифри)

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

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

………..
(с цифри)

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

………..
(с цифри)

(брой с думи)

Формуляр на протокола на СИК, 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 СИК:
.............................................................................................................
(брой с думи)

Фабричен №……

…………
(с цифри)

.................
(с цифри)

С Т Р.

9.

236

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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)
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.................
(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 гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва от председателя и
секретаря на СИК. Пликът с печата се поставя в торбата с бюлетините и останалите книжа и материали.)

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

Протоколът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия и за капитана на плавателния съд.
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Приложение № 83-ЕП
Избирателна секция №
3 2
0 0
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
секционна избирателна комисия за гласуване извън страната
(по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

следните изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България:
1.

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

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

2.

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

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

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

3.

4.

5.

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

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

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

(с цифри)

(с цифри)

………..
(с цифри)

…………..
(с цифри)

Фабричен №……

Бланки чернови за отразяване резултатите от преброяването на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите:
.................................................................................................................

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

7.

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

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

8.

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

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

6.

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

9.

Протокол за маркиране на печата на СИК:

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

1 брой

С Т Р.
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Образци на декларациите по чл. 33, ал. 2 ИК – Приложение № 22-ЕП
от изборните книжа:
...............................................................................................................
(брой с думи)

11.

Отличителни знаци на членовете на СИК

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

…………
(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 гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва
от председателя и секретаря на СИК. Пликът с печата се поставя в торбата с бюлетините и
останалите книжа и материали.)

13. 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.
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Приложение № 84-ЕП

Избирателна секция №

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

Днес, ........................................ г., в .............. часа, подвижната секционна избирателна комисия в
избирателна секция № .........., населено място ........................................, кметство ................................,
община ………………., адм. район ………………., район № .........-............................., получи от
общинската администрация и от РИК следните книжа и материали за произвеждане на изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 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)

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

3.

4.

5

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

Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия:
......................................................................................................................
(брой с думи)

Списък за допълнително вписване на придружителите:

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

6.

Формуляра на протокола на СИК, 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)

………….
(с цифри)

………….
(с цифри)

Фабричен №…….

…………
(с цифри)
………….
(с цифри)

………..
(с цифри)
1 брой

С Т Р.

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

БРОЙ 27

…………
(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 гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва
от председателя и секретаря на ПСИК. Пликът с печата се поставя в торбата с бюлетините и
останалите книжа и материали.)

13. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател на ПСИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за подвижната
секционна избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината (района – в
градовете с районно деление).
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Приложение № 85-ЕП-х

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
№

район

община

адм. район

секция

за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
район № ……… - …………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
на основание чл. 273, чл. 275, чл. 281, чл. 282 и чл. 379 във връзка с чл. 378 от Изборния кодекс
(ИК) състави този протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите
за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
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 част І и част ІІ на избирателния
списък при предаването му на СИК
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
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2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница
(под чертата) на избирателния списък (част І и част ІІ) 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 (част І и част ІІ), включително и
подписите в допълнителната страница/и (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
…………………………………………………………………
(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)
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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 бюлетини е равен на общия брой 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 в нито едно от квадратчетата за гласуване.

………………………………………………………………………..
(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. 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 общия брой 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; 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)

2.

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

(имената на независимия кандидат)

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

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

...

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

9.

Бюлетини, в които не е отбелязан вотът на избирателя (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 (пребройте и впишете общия брой)
…….……........................................................................................
(с думи)

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. Брой протоколи по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК с описани в тях спорове за
действителността и недействителността на гласовете, взетите по тях решения, 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 ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 273, ал. 3 и чл. 281, ал. 2 от ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:
Наименование на
Имена на кандидатите в
партията или
кандидатската листа
коалицията
1. ............................... 1....................................................
2....................................................
3....................................................
4....................................................
5....................................................
6....................................................
7....................................................
8....................................................
9....................................................
10..................................................
11..................................................
12..................................................
13..................................................
14..................................................
15..................................................
16..................................................
17..................................................

Брой получени предпочитания
(преференции)
с думи
с цифри
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................

2. ............................... 1....................................................
2....................................................
3....................................................
4....................................................

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

.................
.................
.................
.................
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5....................................................
6....................................................
7....................................................
8....................................................
9....................................................
10..................................................
11..................................................
12..................................................
13..................................................
14..................................................
15..................................................
16..................................................
17..................................................

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

3. ...............................
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
възпрепятстван по уважителни причини 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.

С Т Р.

246

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

Приложение № 85-ЕП-хм

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
№

район

община

адм. район

секция

за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
район № ……… - …………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
на основание чл. 273, чл. 275, чл. 281, чл. 282 и чл. 379 във връзка с чл. 378 от Изборния кодекс
(ИК) състави този протокол за установяване на резултатите от гласуване в изборите за членове
на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
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 ИК
…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния
списък при предаването му на СИК
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
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2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница на
избирателния списък – част І и част ІІ (под чертата) 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 – част І и част ІІ, 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 ИК
(когато номерът на бюлетината не съответства на номер в
кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК
(показан публично вот след гласуване)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
е) брой на сгрешените бюлетини
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
След като впишете броя на бюлетините по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“, опаковайте ги в
отделни пакети, надпишете пакетите и ги отстранете от мястото за броене!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и 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 букви „а“ и „б“ на т. 5;
2. 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 бюлетини е равен на общия брой 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 в нито едно от квадратчетата за гласуване.

………………………………………………………………………..
(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. 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 общия брой 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
числата по букви „а“ и „б“)

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

…………………………………
(с думи)

……………
(с цифри)

…………………………………
(с думи)

……………
(с цифри)

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

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
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квадратчето „Не подкрепям никого“ (Б+МГ) (сумата от числата по
букви „а“ и „б“)

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

2.

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

(имената на независимия кандидат)

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

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

...

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

9.

Бюлетини, в които не е отбелязан вотът на избирателя (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 (пребройте и впишете общия брой)
…….……........................................................................................
(с думи)

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

..........
(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.

Б. Брой протоколи по реда на чл. 279, ал. 3 ИК на СИК с описани в тях спорове за
действителността и недействителността на гласовете, взетите по тях решения, 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 ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част от
протокола на СИК)

В. Брой разпечатки от машинното гласуване
………………………………………
(с думи)

…………………………………………
(с цифри)

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

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
ЛИСТ 2
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 273, ал. 3 и чл. 281, ал. 2 ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:
Наименование на
Имена на кандидатите в
партията или
кандидатската листа
коалицията
1. ............................... 1....................................................
2....................................................
3....................................................
4....................................................
5....................................................
6....................................................
7....................................................
8....................................................
9....................................................
10..................................................
11..................................................
12..................................................
13..................................................
14..................................................
15..................................................
16..................................................
17..................................................

Брой получени предпочитания
(преференции)
с думи
с цифри
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................

2. ............................... 1....................................................
2....................................................
3....................................................
4....................................................
5....................................................
6....................................................
7....................................................
8....................................................
9....................................................
10..................................................
11..................................................
12..................................................
13..................................................
14..................................................
15..................................................
16..................................................
17..................................................

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

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

.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
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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
възпрепятстван по уважителни причини 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 № 86-ЕП-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
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
3 2
0 0
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
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, чл. 275, чл. 281, чл. 282 и чл. 379 във връзка с чл. 378 от Изборния кодекс
(ИК) състави този протокол за установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите
за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
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 ИК
…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите, вписани в списъка за гласуване извън
страната при предаването му на СИК
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
2. Брой на избирателите, вписани в списъка за гласуване извън
страната в допълнителната страница в изборния ден (под
чертата)
…………………………
……………………………………................................................
(с цифри)
(с думи)
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Пребройте и впишете само броя на избирателите, вписани под чертата в списъка за гласуване извън
страната в изборния ден

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в списъка за гласуване извън страната, включително и
подписите в допълнителната страница/и (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 ИК
(когато номерът на бюлетината не съответства на номер в
кочана)
…………………………………………………………………
(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
…………………………………………………………………
(с думи)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК
(показан публично вот след гласуване)
…………………………………………………………………
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини
…………………………………………………………………
(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
(бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на общия брой 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
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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 в нито едно от квадратчетата за гласуване.

………………………………………………………………………..
(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. 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 общия брой 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; 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)

2.

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

(имената на независимия кандидат)

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

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

...

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

9.

Бюлетини, в които не е отбелязан вотът на избирателя (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 (пребройте и впишете общия брой)
…….……........................................................................................
(с думи)

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

..........
(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.
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Б. Брой протоколи по реда на чл. 279, ал. 3 ИК на СИК с описани в тях спорове за
действителността и недействителността на гласовете, взетите по тях решения, 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 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 ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 273, ал. 3 и чл. 281, ал. 2 ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:
Наименование на
Имена на кандидатите в
партията или
кандидатската листа
коалицията
1. ............................... 1....................................................
2....................................................
3....................................................
4....................................................
5....................................................
6....................................................
7....................................................
8....................................................
9....................................................
10..................................................
11..................................................
12..................................................
13..................................................
14..................................................
15..................................................
16..................................................
17..................................................

Брой получени предпочитания
(преференции)
с думи
с цифри
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................

2. ............................... 1....................................................
2....................................................
3....................................................
4....................................................
5....................................................
6....................................................
7....................................................
8....................................................

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

.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
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9....................................................
10..................................................
11..................................................
12..................................................
13..................................................
14..................................................
15..................................................
16..................................................
17..................................................

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

3. ...............................
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
възпрепятстван по уважителни причини 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-ЕП-хм

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 членове на Европейския парламент от Република България
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 чл. 293 във връзка с чл. 373 и 381 от Изборния
кодекс (ИК) състави този протокол за определяне на резултатите от гласуването за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в район № ............ ............................................
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители
на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, както следва:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(посочват се имената им и в какво качество присъстват)

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215,
ал. 1 ИК (сумата на числата по буква „А“ от протоколите на
СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
Б. Брой на СИК в района
…………………………………….............................................
(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)
(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 ИК
(сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 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 ИК
сумата от числата по т. 4, буква „д“ от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини (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)
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………………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)

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

………………………
(с цифри)

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

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)
………………………………………….
………………….
(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.

Бюлетини, в които не е отбелязан вотът на избирателя (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 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):
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях,
представляващи неразделна част от този протокол:
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
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 ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА)
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 291, ал. 3 ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ (ПРЕДПОЧИТАНИЯТА) ЗА
КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:
Наименование на
Имена на кандидатите в
партията или
кандидатската листа
коалицията
1. ............................... 1....................................................
2....................................................
3....................................................
4....................................................
5....................................................
6....................................................
7....................................................
8....................................................
9....................................................
10..................................................
11..................................................
12..................................................
13..................................................
14..................................................
15..................................................
16..................................................
17..................................................

Брой получени предпочитания
(преференции)
с думи
с цифри
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................
..................................... .................

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

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

.................
.................
.................
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4....................................................
5....................................................
6....................................................
7....................................................
8....................................................
9....................................................
10..................................................
11..................................................
12..................................................
13..................................................
14..................................................
15..................................................
16..................................................
17..................................................
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.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

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

3. ...............................
Изборите в района бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………..…………………………………………………………………..
Този протокол се състави в два екземпляра.
Брой на поправките, извършени преди обявяване на протокола и заверени на съответните
места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на РИК:
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ………………………г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 възпрепятстван по уважителни причини 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.
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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-ЕП
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на
протокол на СИК/Подвижна СИК
(по чл. 274 от Изборния кодекс)

Днес, ......................... г., в .............. часа секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ........................, населено място……………………, кметство
.........................................., община ……….................................., административен район
…………………….., район № ............ -..............................., предаде на районната
избирателна комисия сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на
резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република
България и получи от районната избирателна комисия нов формуляр на протокол на
СИК за установяване на резултатите от гласуването за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г.
1.
2.

Сгрешен формуляр на протокол
СИК/подвижна СИК
Нов формуляр на протокол на СИК

на Фабричен № на сгрешения формуляр

…………………………………………..

Фабричен № на новия формуляр
……………………………………..

Забележка:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Председател на СИК/Подвижна СИК:
Заместник-председател на СИК/Подвижна СИК:
Секретар на СИК/Подвижна СИК:
Членове на СИК/Подвижна СИК:
1. ……………….
2. ……………….
3. ……………….
4. ……………….
Определен от РИК неин член:
Протоколът се изготвя в два екземпляра за СИК/ПСИК и за РИК:
1. Фабричният номер на сгрешения формуляр се сравнява с фабричния номер, описан в
протокола по чл. 215, ал. 4 ИК за предаването и приемането на изборните книжа от СИК.
2. За предаването на сгрешения формуляр се съставя протокол. Фабричният номер на
сгрешения формуляр се попълва на ред 1 от таблицата. На ред 2 се попълва фабричният номер на новия
формуляр.
В „Забележка“ се описва констатацията, когато се установи разлика във фабричния номер на
протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 ИК и
върнатия протокол.
Протоколът се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и от определен с решение на
районната избирателна комисия неин член.
Екземплярът от протокола за РИК и сгрешения протокол се предава на областната
администрация по реда на чл. 296, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 27 ИК.
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Приложение № 89-ЕП

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

Днес, ...................................г., в .............. часа секционната избирателна
комисия/подвижната СИК в избирателна секция № .........................., населено място
................................................., кметство .............................., община ................................,
административен район ............................., район №… - ....................................., предаде за
съхранение в общинската администрация на община ............................. следните изборни
книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 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 ИК
..................................................................................................
(брой с думи)
2. Плик с екземпляра от протокола на СИК/ПСИК,
предназначен за съхранение в общинската администрация,
протокола за предаването и приемането на изборните книжа
и материали по чл. 215, ал. 4 ИК и протокола за предаване
на сгрешен формуляр от протокола на СИК/ПСИК (ако е
съставен такъв). Пликът се запечатва 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, предали протоколите в РИК, на
комисия в състав, определен по реда за определяне на СИК. Комисията се назначава 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 определя с решение на ЦИК. Изборните книжа и материали за
изборите за членове на Европейския парламент от Република България се съхраняват от общинската
администрация по реда на чл. 287, ал. 8, изр. 1 ИК.
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Приложение № 90-ЕП
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
членове на Европейския парламент от Република България
(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 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 членове на
Европейския парламент от Република България, предоставени от
изчислителния пункт
..........................................................................................
(брой с думи)
6. Списък на получените протоколи на СИК с кодовете на
разписките им
………………………………………………………………………..
(брой с думи)
7. Технически носители с числови данни от обработката на
протоколите на СИК (два броя)
................................................................................................
(брой с думи)

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

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

Представители на РИК: ....................................................................................
Представители на ЦИК: ..........................................................................
РИК предава на ЦИК материалите по чл. 296, ал. 1 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 № 91-ЕП
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран член на Европейския парламент от Република България
№ .................................../ .........................................г.
(по чл. 354, ал. 1, т. 6 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/ЛН ............................., е обявен/а за избран/а за член на Европейския
парламент от Република България в листата на
......................................................................................................................................
(партия/коалиция/като независим кандидат)

в изборите за членове на Европейския парламент от Република България,
произведени на 26 май 2019 г.

Председател:
Секретар:
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Приложение № 92-ЕП
ХХ РАЙОН ХХХХХХХХХХХ

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2019 г.

0000001

ХХ РАЙОН ХХХХХХХХХХХХ

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2019 г.

1

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

2

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

3

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

…
…

Предпочитание (преференция)
за кандидат

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

Не подкрепям никого
0000001
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Бюлетините са подредени в кочан по 100 бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в което е изписано
наименованието и номерът на района и текст „Избори за членове на Европейския парламент от
Република България 2019 г.“ на отделени редове и поредният номер на бюлетината в кочана,
отпечатан в горния десен ъгъл на полето.
В горния край на бюлетината се обособява поле, в което се изписват на отделни редове
текстове: наименованието и номерът на района и текст „Избори за членове на Европейския
парламент от Република България 2019 г.“
На отделни редове се изписват: наименованията на партиите, коалициите или имената на
независимите кандидати. След имената на независимите кандидати се изписва означение
„независим“.
Пред наименованието на партията, коалицията и името на независимия кандидат се
отпечатва квадратче, в което е изписан поредният номер в бюлетината на всяка кандидатска
листа, в която избирателят изразява вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син
цвят.
В бюлетината се включват само наименованията на тези партии и коалиции, които са
регистрирали листи и имената на регистрираните в ЦИК независими кандидати.
Поредният номер в бюлетината на кандидатските листи се определя чрез жребий от ЦИК
чрез жребий проведен по ред, определен с решение на ЦИК.
Редовете на отделните листи на партии, коалиции и инициативни комитети се отделят
един от друг с плътна черна хоризонтална линия.
Под редовете с наименованията на партиите, коалициите и независимите кандидати се
оформя (отпечатва) ред, на който се изписва (отпечатва) „не подкрепям никого“. Пред текста се
отпечатва празно квадратче, върху което със знак „Х“ или „V“ се отразява волята на избирателя.
В десния край на бюлетината се отпечатват 17 кръгчета, които отговарят на броя на
членовете на Европейския парламент от Република България. В тях се изписват числата от 101
до 117 включително, последователно за поставяне на знак „Х“ или „V“, отразяващ
предпочитанието (преференцията) на избирателя за кандидат от избраната от него листа.
Над кръгчетата се изписва текст „предпочитание (преференция)”.
В зависимост от броя на регистрираните листи редовете на партиите коалициите и
независимите кандидати могат да бъдат отпечатани в повече от една колона, като колоните с
кръгчетата за преференциите се отпечатват в десния край на бюлетината.
На гърба на бюлетината се обособяват 2 места за поставяне печата на съответната СИК.
В долния десен ъгъл се отпечатва повторно поредният № на бюлетината в кочана, който
съответства на номера, отпечатан в горния десен ъгъл на кочана.
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Приложение № 93-ЕП
БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2019 г.

0000001

БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2019 г.

……………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)
……………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)
………………………………………… - независим
(собствено бащино, фамилно име на кандидата)

Предпочитание (преференция)
за кандидат
101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

Не подкрепям никого
0000001
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Бюлетините са подредени в кочан по 100 бюлетини.
На кочана на бюлетината, след откъсване на бюлетината остава поле, в което е изписан
текст „Бюлетина за гласуване извън страната“, текст „Избори за членове на Европейския
парламент от Република България 2019 г.“ на отделен ред и поредният номер на бюлетината в
кочана, отпечатан в горния десен ъгъл.
На най-горния ред на бюлетината се изписват: „Бюлетина за гласуване извън страната“, а
на отделен ред под него: „Избори за членове на Европейския парламент от Република България
2019 г.”
На отделни редове се изписват: наименованията на партиите, коалициите или имената на
независимите кандидати. След имената на независимите кандидати се изписва означение
„независим“.
Пред наименованието на партията, коалицията и името на независимия кандидат се
отпечатва квадратче, в което е изписан поредният номер в бюлетината на всяка кандидатска
листа, в която избирателят изразява вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син
цвят.
В бюлетината се включват само наименованията на тези партии и коалиции, които са
регистрирали листи, и имената на регистрираните в ЦИК независими кандидати.
Поредният номер в бюлетината на кандидатските листи се определя чрез жребий от ЦИК
проведен по ред, определен с решение на ЦИК.
Редовете на отделните листи на партии, коалиции и инициативни комитети се отделят
един от друг с плътна черна хоризонтална линия.
Под редовете с наименованията на партиите, коалициите и независимите кандидати се
оформя (отпечатва) ред, на който се изписва (отпечатва) „не подкрепям никого“. Пред текста се
отпечатва празно квадратче, върху което със знак „Х“ или „V“ се отразява волята на избирателя.
В десния край на бюлетината се отпечатват 17 кръгчета, които отговарят на броя на
членовете на Европейския парламент от Република България. В тях се изписват числата от 101
до 117 включително, последователно за поставяне на знак „Х“ или „V“, отразяващ
предпочитанието (преференцията) на избирателя за кандидат от избраната от него листа.
Над кръгчетата се изписва текст „предпочитание (преференция)”.
В зависимост от броя на регистрираните листи редовете на партиите коалициите и
независимите кандидати могат да бъдат отпечатани в повече от една колона, като колоните с
кръгчетата за преференциите се отпечатват в десния край на бюлетината.
На гърба на бюлетината се обособяват 2 места за поставяне печата на съответната СИК.
В долния десен ъгъл се отпечатва повторно поредният № на бюлетината в кочана, който
съответства на номера, отпечатан в горния десен ъгъл на кочана.
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Приложение № 94-ЕП

Образец на кочан с бюлетините при избори за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 371, ал. 3 от Изборния кодекс)

Кочан представлява прикрепени заедно 100 (сто) броя бюлетини за
гласуване за членове на Европейския парламент от Република България по начин,
който позволява да се разлистват и откъсват, без да се повреждат.
При откъсване на бюлетината на кочана остава поле, в което са изписани:
1. номерът и наименованието на района;
2. текст „Избори за членове на Европейския парламент от Република
България 2019;
3. в дясната част на полето е изписан поредният номер на бюлетината в
кочана – седемцифрено число.
На кочаните с бюлетини за гласуване извън страната вместо номер и
наименование на района се изписва текст „Бюлетина за гласуване извън страната“.
Под полето на кочана се нанася перфорация за по-лесно откъсване на
бюлетината от кочана.
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Приложение № 95-ЕП
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № .... – …….………….

СПИСЪК
на лицата, получили копие от подписания протокол на РИК
(по чл. 294, изр. 3 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 25 във връзка с чл. 378 от Изборния кодек)

№
1

Име, презиме, фамилия
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

Председател:
Секретар:

1. Списъкът се съставя от РИК.
2. В графа 2 се посочват трите имена на лицето, получило копие от подписания
протокол на РИК по чл. 291, ал. 1 ИК, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и
подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. В в графа 4 се посочват
качеството на лицето, получило копие от протокола – застъпник, наблюдател, член на РИК,
кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен комитет.
3. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на РИК.
4. Председател, заместник-председател или секретар на РИК, който откаже да
предостави копие от подписания протокол или откаже да подпише копието, се наказва с глоба
от 800 до 3000 лв. (чл. 491, ал. 2 ИК).
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Приложение № 96-ЕП
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № .... – …….………….

СПИСЪК
на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК
(по чл. 283, изр. 3 във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс)

№
1

Име, презиме, фамилия
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

Председател:
Секретар:

1. Списъкът се съставя от СИК.
2. В графа 2 се посочват трите имена на лицето, получило копие от подписания
протокол на СИК по чл. 273, ал. 1 ИК, подпечатано на всяка страница с печата на комисията
и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. В графа 4 се посочват
качеството на лицето, получило копие от протокола – застъпник, наблюдател, член на СИК,
кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен комитет.
3. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на РИК.
4. Председател, заместник-председател или секретар на СИК, който откаже да
предостави копие от подписания протокол или откаже да подпише копието, се наказва с глоба
от 500 до 2000 лв. (чл. 491, ал. 1 ИК).
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Приложение № 97-ЕП
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 от изборите
за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(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 торба с поставени в нея списък 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 ИК за изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 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 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 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7 5   

Приложение № 98-ЕП
ПРОТОКОЛ
за маркиране на печата на Районната избирателна комисия
в район № ……… – …………………
(чл. 64 във връзка с чл. 57, т. 8 ИК)
Днес …………………… г., в ……….. часа, председателят на РИК в район № ……
– ………………………. маркира по уникален начин печата на РИК, с който се подпечатват
всички решения, протоколи и други актове на комисията в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Печатът има следния
отпечатък:

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

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

Секретар

…………………
4. ………………
5. ………………
6. ………………
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Приложение № 99-ЕП

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за дописване в избирателен списък по постоянен адрес на лица, включени в
избирателен списък в лечебни и здравни заведения, домове за стари хора или други
специализирани институции, места за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и
за задържане или на плавателен съд под българско знаме
(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 ...................................., адм. район .............................., област …………….........................
ж.к./ул.. ............................................................................... бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап. …...,
че същият/ата е вписан/а в избирателен списък за гласуване в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
...…….…………………………………………....………………………………………………..,

(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.
Отказът на СИК да извърши дописване може да се оспорва пред районната избирателна
комисия, която се произнася по жалбата незабавно, но не по-късно от 1 час от постъпването на
жалбата и преди края на изборния ден. Решението на РИК не подлежи на обжалване.
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Приложение № 100-ЕП
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 и 9 и ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 60, ал. 2, чл. 91, ал. 2, чл. 102, ал. 2,
чл. 140, ал. 2, т. 2 и 4 и чл. 144 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. Уведомяваме, че е налице промяна на оправомощените лица да представляват партията/
коалицията ..................................................................................................................................................................,
(пълното или съкратено наименование на партията/коалицията според решението за регистрацията в ЦИК)

както следва: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на лицето/ата, представляващо/и партията/коалицията)

2. Заявяваме следните промени в устава/решението за създаване на коалицията, имащи
отношение към изборите …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Партията/коалицията е регистрирана за участие в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 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 членове на Европейския парламент
от Република България 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.

2481

С Т Р.

278

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-15
от 21 март 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 319, ал. 1, т. 2 от Закона
за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО) във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата
на предучилищното и училищното образование, становище на Регионалното управление
на образованието – Шумен, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на
образованието и науката, отказвам преобразуване на Основно училище „Христо Смирненски“ – с. Ясенково, в Обединено училище
„Христо Смирненски“ – с. Ясенково, община
Венец, област Шумен, поради следното:
Представено е становище на Регионалното
управление на образованието – Шумен, което не
подкрепя преобразуването на Основно училище
„Христо Смирненски“ – с. Ясенково, в Обединено училище „Христо Смирненски“ – с. Ясенково,
община Венец, област Шумен.
От анализа на внесените документи са видни
следните обстоятелства:
Броят на у чениците в Основно у чилище
„Христо Смирненски“ – с. Ясенково, е намалял в сравнение с предишната учебна година
от 106 на 96 (през учебната 2017/2018 година
в у ч и л и щ е т о с а с е о бу ч а в а л и 10 6 у чен ици, разпределени по к ласове, както следва:
I кл. – 10; II кл. – 16; III кл. – 12; IV кл. – 15;
V кл. – 17; VI кл. – 15; VII кл. – 21).
Съществуващата училищна мрежа както на
територията на община Венец, така и на териториите на другите общини в област Шумен
удовлетворява образователните потребности
на населението в с. Ясенково – учениците, завършващи основно образование в с. Ясенково,
продължават обучението си според желанието
си в профилирани и професионални паралелки в гимназии и средни училища без риск от
отпадане.
Не са налице нови факти и обстоятелства
след влязлата в сила Заповед № РД-14-83 от
18.07.2018 г. за о т к а з на п ред ложен ие т о за
преобразуването на училището от основно в
обединено, които налагат исканата промяна
във вида на училището.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
2243

ЗАПОВЕД № РД-14-16
от 21 март 2019 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение от кмета на община Казанлък след Решение
№ 928 по протокол № 46 от 19.12.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Казанлък, становище
от Регионалното управление на образованието – Стара Загора, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726
от 13.11.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
преобразувам Основно училище „Св. св. Кирил и
Методий“ – с. Ръжена, община Казанлък, област
Стара Загора, в Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Ръжена, община Казанлък,
област Стара Загора.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Ръжена, община Казанлък,
област Стара Загора, да продължат образованието си в преобразуваното Обединено училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Ръжена, община
Казанлък, област Стара Загора.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Ръжена,
община Казанлък, област Стара Загора, да се
съхранява в преобразуваното Обединено училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Ръжена, община
Казанлък, област Стара Загора.
4. Финансиращ орган: Община Казанлък.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
2244

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-67
от 28 март 2019 г.
Във връзка с необходимостта от осигуряване
на транзитния трафик по европейската пътна
м реж а о т вр ъ зк ата с т ра нспор т ен кори дор
№ ІV на запад до транспортен коридор № ІХ
в близост до Велико Търново в границите на
Република България, ускоряване на процеса
на икономическо и социално сближаване на
регионално ниво, с цел повишаване на качеството на обслужване и допълнително изложени
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фактически мотиви, описани в обяснителните
записки към парцеларния план, на основание
чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4 във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 1, 2, 5
и 6 от ЗУТ, заявление на Агенция „Пътна инфраструктура“ с вх. № АУ-13-13 от 15.03.2019 г.,
Заповед № РД-02-15-22 от 4.02.2019 г. на заместник-минист ъра на регионалното развитие и
благоустройството за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), разгласена по реда на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаване на проекта
на ПУП – ПП в „Държавен вестник“, бр. 14
от 2019 г.; констативен акт от 18.03.2019 г. на
Община Луковит; Решение № 12-ПР/2018 г. на
министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда;
писмо изх. № ОВОС-85 от 2.11.2018 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ)
за влязло в сила решение; писмо на МОСВ
изх. № 12-00-103 от 27.03.2019 г.; писмо изх.
№ 0400-344(3) от 21.02.2019 г. на Националния
институт за недвижимо културно наследство при
Министерството на културата; писма изх. № 11
от 5.02.2018 г. и изх. № 20 от 21.03.2019 г. на „Геозащита Плевен“ – ЕООД; решение № КЗЗ-03
от 28.02.2019 г. на Комисията за земеделските
земи за утвърждаване на трасе за проектиране;
писмо изх. № 12-965 от 27.03.2019 г. на Министерството на земеделието, храните и горите – дирекция „Поземлени отношения и комасация“;
здравно заключение за съгласуване на проект
за ПУП – ПП с изх. № РД-259-6 от 19.02.2019 г.
на Регионалната здравна инспекция – Ловеч;
писмо изх. № СКЗЗВ-02-24-(1) от 21.02.2019 г. на
Басейнова дирекция „Дунавски район“; писмо
рег. № 578500-1884, екз. № 2 от 12.03.2019 г. на
Министерството на вътрешните работи – дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“; становище рег. № 05-00-10 от
15.03.2019 г. на Министерството на отбраната;
становище УРИ: 921000-110 от 20.02.2019 г. на
Регионална дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ – Ловеч; съгласувателно писмо рег. № ДАЕУ-2454 от 20.02.2019 г.
на Държавната агенция „Електронно управление“; писмо изх. № ЖИ-9939 от 15.03.2019 г. на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопът на инфраст ру к т у ра“; писмо изх.
№ ЦУ-ЕСО-1545/1 от 25.02.2019 г. на „Електро
енергиен системен оператор“ – ЕАД; писмо изх.
№ 1203228046 от 12.03.2019 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо изх. № ТОП-1296-1
от 27.02.2019 г. на „В и К“ – Ловеч; писмо изх.
№ БТГ 24-00-461-(1) от 22.02.2019 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № 143 от 7.03.2019 г.
на „Напоителни системи“ – ЕАД – клон Среден
Дунав; съгласувателно становище рег. индекс
№ 04-00-37 от 28.02.2019 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – АД; писмо изх.
№ 1760 от 25.02.2019 г. на „А1 България“ – ЕАД;
писмо изх. № TI 46830 от 6.03.2019 г. на „Теленор България“ – ЕАД; становище изх. № 17
от 25.02.2019 г. на „Глобъл Комюникейш ън
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Нет“ – АД; удостоверение за приемане на проект
за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-42265 от 22.02.2019 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч; протокол № УТАТУ-01-02-19 от
22.03.2019 г. от Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика при Министерството на регионалното
развитие и благоустройството; Решение № 250 от
25.04.2013 г. на Министерския съвет на Репуб
лика България, с което обектът е определен за
национален и с национално значение, одобрявам:
подробен устройствен план – парцеларeн план
за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастък: от км
94+960 до км 96+600, землище с. Торос, община
Луковит, област Ловеч, съгласно приетите и
одобрени текстови и графични части, представ
ляващи неразделна част от настоящата заповед.
Разпореждам предварително изпълнение на
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс с оглед осигуряване живота и здравето на гражданите, защита на
особено важни държавни и обществени интереси
и предотвратяване на значителна или трудно
поправима вреда поради закъсняло изпълнение.
Мотиви:
Aвтомагистрала „Хемус“ ще осигурява бърза,
модерна и безопасна пътна връзка между Северозападна и Североизточна България.
Проектът е с особено важен държавен и
обществен интерес, свързан с гарантиране на
сроковете за изграж дане на автомагистрала
„Хемус“, поради което за неговото осигуряване е
необходимо своевременно провеждане на всички
законови процедури. Цялостното изграждане
на автомагистрала „Хемус“ цели ускоряване на
процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво и в този смисъл е от
особено важно стратегическо значение за цяла
Северна България.
Като пътна артерия автомагистрала „Хемус“ ще има важна роля за интегрирането на
националната транспортна инфраструктура в
европейската транспортна система, поради което
изграждането є представлява не само национален, но и европейски приоритет.
В тази връзка проектът е от изключителна
важност и реализацията му ще допринесе за:
1. намаляване на задръстванията и увеличаване на скоростта на движение чрез премахване
на ограниченията в участъка на проекта;
2. стимулиране растежа на пътническия и
товарния трафик чрез адаптиране към стандартите на ЕС за пътуване и предлагане на по-добри
услуги за крайните потребители;
3. подобряване безопасността на движение
и нама л яване броя на п ът нот ранспорт ни те
произшествия;
4. намаляване на замърсяванията на околната среда.
Реализацията на автомагистрала „Хемус“ се
осъществява изцяло с държавно финансиране,
поради което е важно спазването на заложените
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за реализацията на проекта срокове с оглед спазването на стриктна финансова дисциплина по
отношение разходването на държавни средства.
За опазване на държавния интерес и избягване на опасността от допълнителни разходи на
бюджетни средства при непредвидена забава на
някоя от процедурите реализацията на проекта
изисква стриктно спазване на поетите ангажименти, един от които е своевременно теренно
обезпечаване на бъдещия път.
Предвид гореизложеното доп ускането на
предварително изпълнение ще ускори цялостната
реализация на автомагистралата, ще гарантира
безопасността на движение по едно изключително натоварено направление на републиканската пътна мрежа, ще повиши сигурността по
отношение на рисковете за здравето и живота
на хората, ще гарантира спазване на бюджетна
дисциплина.
Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
Министър:
П. Аврамова
2414
ЗАПОВЕД № РД-02-15-68
от 28 март 2019 г.
Във връзка с необходимостта от осигуряване
на транзитния трафик по европейската пътна
мрежа от връзката с транспортен коридор № ІV
на запад до транспортен коридор № ІХ в близост
до Велико Търново в границите на Република
България, ускоряване на процеса на икономическо и социално сближаване на регионално
ниво, с цел повишаване на качеството на обслужване и допълнително изложени фактически
мотиви, описани в обяснителните записки към
парцеларния план, на основание чл. 129, ал. 3,
т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 1, 2, 5 и 6 от ЗУТ, заявление на Агенция „Пътна инфраструктура“ с
вх. № АУ 13-12 от 14.03.2019 г.; Заповед № РД02-15-25 от 5.02.2019 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП),
разгласена по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
съобщаване на проекта на ПУП – ПП в „Държавен вестник“, бр. 14 от 2019 г.; констативен
акт от 18.03.2019 г. на Община Угърчин; констативен акт от 18.03.2019 г. на Община Ловеч;
констативен акт от 18.03.2019 г. на Община Плевен; решение по оценка на въздействието върху
околната среда № 2-2/2015 г. на министъра на
околната среда и водите; писмо изх. № 12-00-1261
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от 24.08.2015 г. на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) за влязло в сила решение
по ОВОС; писмо на МОСВ изх. № 12-00-364 от
27.03.2019 г.; становище изх. № ЗЗ-НН-1049 от
11.03.2019 г. на Министерството на културата;
становища изх. № 111 от 13.07.2017 г. и изх. № 20
от 21.03.2019 г. на „Геозащита Плевен“ – ЕООД;
решения № КЗЗ-03 от 28.02.2019 г. на Комисията за земеделските земи за утвърждаване на
трасе за проектиране; писмо изх. № 12-965 от
27.03.2019 г. на Министерството на земеделието, храните и горите – дирекция „Поземлени
отношения и комасация“; писма изх. № 12-650
от 19.03.2019 г. и изх. № 12-550 от 19.03.2019 г.
на Министерството на земеделието, храните и
горите (МЗХГ) за изразяване на предварително съгласие на основание чл. 24в от Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи; Решение № 1245 от 28.02.2019 г. на Общинския съвет – гр. Плевен; Решение № 943 от
28.02.2019 г. на Общинския съвет – гр. Ловеч;
писмо № КЗЗ-04-7-8 от 13.02.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч; становище
изх. № СЗДП 354-3 от 26.02.2019 г. на „Северозападно държавно предприятие“ при МЗХГ;
здравно заключение за съгласуване на проект
за ПУП – ПП с изх. № РД-259-7 от 19.02.2019 г.
на Регионалната здравна инспекция – Ловеч;
здравно заключение за съгласуване на проект
за подробен устройствен план с изх. № РД-259-6
от 22.02.2019 г. на Регионалната здравна инспекция – Плевен; писмо изх. № СКЗЗВ-02-26-(1) от
21.02.2019 г. на Басейнова дирекция „Дунавски
район“; писмо рег. № 578500-1880, екз. № 2 от
12.03.2019 г. на Министерството на вътрешните
работи – дирек ци я „Управление на собствеността и социални дейности“; становище рег.
№ 05-00-9 от 21.03.2019 г. на Министерството
на отбраната; становище рег. № 1983пс-7, екз.
№ 2 от 1.03.2019 г. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“;
съгласу вателно писмо рег. № Д А ЕУ-2459 от
20.02.2019 г. на Държавната агенци я „Електронно управление“; писмо изх. № ЖИ-23234 от
5.07.2017 г. на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“;
писмо изх. № ЦУ-ЕСО-1544/1 от 26.02.2019 г. на
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
писмо изх. № 1203228061 от 12.03.2019 г. на
„ЧЕЗ Разпределение България“ – А Д; писмо
изх. № 437 от 26.02.2019 г. на „Водоснабдяване
и канализация“ – Плевен; писмо изх. № БТГ
24-00-460-(1) от 22.02.2019 г. на „Булгартранс
газ“ – ЕАД; писмо изх. № 141 от 7.03.2019 г. на
„Напоителни системи“ – ЕА Д – клон Среден
Дунав; съгласувателно становище рег. индекс
№ 04-00-36 от 28.02.2019 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – АД; писмо изх.
№ 1759 от 25.02.2019 г. на „А1 България“ – ЕАД;
писмо изх. № TI 46829 от 6.03.2019 г. на „Теленор България“ – ЕАД; становище изх. № 16
от 25.02.2019 г. на „Глобъл Комюникейш ън
Нет“ – АД; удостоверение за приемане на проект
за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-47969 от 1.03.2019 г.
на Службата по геодезия, картография и ка-
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дастър – Ловеч; удостоверения за приемане на
проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-42010 от 22.02.2019 г.
и № 25-42098 от 22.02.2019 г. на Службата по
геодезия, картография и кадаст ър – Плевен;
протокол № УТАТУ-01-02-18 от 22.03.2019 г. от
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика при Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Решение № 250 от 25.04.2013 г.
на Министерския съвет на Република България,
с което обектът е определен за национален и
с национално значение, одобрявам подробен
устройствен план – парцеларeн план за обект:
АМ „Хемус“, участъци от км 122+260 до км
135+440,75 и от км 138+321,06 до км 139+340,
включително пътен възел „Плевен“, в землищата
на с. Каленик, община Угърчин, област Ловеч,
с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, община
Ловеч, област Ловеч, с. Бохот, община Плевен,
област Плевен, съгласно приетите и одобрени
текстови и графични части, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
Разпореж дам п ред вари т ел но изп ъ л нен ие
на заповед та на основание ч л. 60, а л. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс с оглед
осигуряване живота и здравето на гражданите,
защита на особено важни държавни и обществени интереси и предотвратяване на значителна
или трудно поправима вреда поради закъсняло
изпълнение.
Мотиви:
Aвтомагистрала „Хемус“ ще осигурява бърза,
модерна и безопасна пътна връзка между Северозападна и Североизточна България.
Проектът е с особено важен държавен и
обществен интерес, свързан с гарантиране на
сроковете за изграж дане на автомагистрала
„Хемус“, поради което за неговото осигуряване е
необходимо своевременно провеждане на всички
законови процедури. Цялостното изграждане
на автомагистрала „Хемус“ цели ускоряване на
процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво и в този смисъл е от
особено важно стратегическо значение за цяла
Северна България.
Като пътна артерия автомагистрала „Хемус“ ще има важна роля за интегрирането на
националната транспортна инфраструктура в
европейската транспортна система, поради което
изграждането є представлява не само национален, но и европейски приоритет.
В тази връзка проектът е от изключителна
важност и реализацията му ще допринесе за:
1. намаляване на задръстванията и увеличаване на скоростта на движение чрез премахване
на ограниченията в участъка на проекта;
2. стимулиране растежа на пътническия и
товарния трафик чрез адаптиране към стандартите на ЕС за пътуване и предлагане на по-добри
услуги за крайните потребители;
3. подобряване безопасността на движение
и нама л яване броя на п ът нот ранспор т ни те
произшествия;
4. намаляване на замърсяванията на околната среда.
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Реализацията на автомагистрала „Хемус“ се
осъществява изцяло с държавно финансиране,
поради което е важно спазването на заложените
за реализацията на проекта срокове с оглед спазването на стриктна финансова дисциплина по
отношение разходването на държавни средства.
За опазване на държавния интерес и избягване на опасността от допълнителни разходи на
бюджетни средства при непредвидена забава на
някоя от процедурите реализацията на проекта
изисква стриктно спазване на поетите ангажименти, един от които е своевременно теренно
обезпечаване на бъдещия път.
Предвид гореизложеното доп ускането на
предварително изпълнение ще ускори цялостната
реализация на автомагистралата, ще гарантира
безопасността на движение по едно изключително натоварено направление на републиканската пътна мрежа, ще повиши сигурността по
отношение на рисковете за здравето и живота
на хората, ще гарантира спазване на бюджетна
дисциплина.
Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
Министър:
П. Аврамова
2415

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № Т-РД-17-20
от 13 март 2019 г.
В Министерство на туризма е постъпило заявление-декларация с вх. № Т-89-00-2/25.02.2019 г.
от Райчо Димитров Цветин – заместник областен
управител на Областна администрация – Кюстендил, Ваня Иванова Банкова – старши експерт,
дирекция „АКРРДС“, Областна администрац и я – Перн и к , Тодор Въ л ков Чоба нов – заместник-кмет на Столична община, Светослав
Димитров Василев – заместник-кмет на община
Кюстендил, Румяна Стоянова Младенова – заместник-кмет на община Трън, Мария Асенова
Добревска – заместник-кмет на община Брезник,
Васил Кирилов Станимиров – кмет на община
Ковачевци, Надя Велкова Сотирова – заместник-кмет на община Годеч, Трайко Андреев
Младенов – кмет на община Костинброд, Андрей
Алексиев Иванов – кмет на община Драгоман,
Денислав Виолинов Захариев – заместник-кмет
на община Перник, Даниела Генчева Стоева – титуляр, член на УС на сдружение „Асоциация
на българските туроператори и туристически
агенти“, Петър Игнатов Вълков – член на УС на
сдружение „Асоциация на екскурзоводите в Бъл-
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гария“, Румяна Йорданова Боянова – член на УС
на сдружение „Трънско туристическо дружество“,
Сийка Анастасова Кацарова – титуляр, председател на УС на сдружение „Български съюз по
балнеология и СПА туризъм“, Георги Николов
Николов – титуляр, председател на УС на сдружение „Българска туристическа камара“, относно
учредяване на Организация за управление на
туристически район с наименование Организация
за управление на Софийски туристически район.
След преглед на документите, приложени към
заявлението, от фактическа и правна страна се
установява следното:
Съгласно чл. 22 от Закона за туризма Организация за управление на туристически район се
учредява най-малко от две туристически сдружения, вписани в Националния туристически
регистър, чието седалище е на територията на
туристическия район, четири общини от територията на туристическия район, като една от тях
е седалище на района, и една областна администрация от територията на туристическия район.
Видно от информацията в заявлението, Учредителният комитет на Организация за управление
на Софийски туристически район ще се състои от
следните туристически сдружения: туристическо
сдружение „Асоциация на българските туроператори и туристически агенти“, притежаващо
удостоверение за вписване в НТР № 1/9.09.2013 г.,
туристическо сдружение „Асоциация на екскурзоводите в България“, притежаващо удостоверение за
вписване в НТР № 0118/4.03.2014 г., туристическо
сдружение „Трънско туристическо дружество“,
притежаващо удостоверение за вписване в НТР
№ 0186/1.02.2018 г., и туристическо сдружение
„Български съюз по балнеология и СПА туризъм“, притежаващо удостоверение за вписване в
НТР № 15/28.10.2013 г., както и следните общини – Столична община, Община Кюстендил, Община Трън, Община Брезник, Община Ковачевци,
Община Годеч, Община Костинброд, Община
Драгоман, Община Перник. Освен изброените
Учредителният комитет се състои и от Областна
администрация – Кюстендил, и Областна администрация – Перник. По този начин са изпълнени
изискванията на чл. 22 от Закона за туризма.
В съответствие с изискванията на чл. 18,
ал. 1 и чл. 24, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за туризма в заявлението-декларация за откриване
на процедура за учредяване на Организация за
управление на туристически район подробно са
посочени дейностите и целите на Организация
за управление на Софийски туристически район,
както и туристическия район, за управлението
на който се създава организацията, а именно
Софийски туристически район.
Заявлението е подписано от всички членове на учредителния комитет и са приложени
необходимите документи съгласно чл. 24, ал. 3
от Закона за туризма. Представен е поименен
списък на учредителите от всяка група по чл. 22
от Закона за туризма.
Във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 1, т. 6 от Закона за юридическите
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лица с нестопанска цел и чл. 24, ал. 3 от Закона
за туризма са посочени номерата на решенията
на общинските съвети за участие и членство на
съответните общини в Организация за управление
на Софийски туристически район, видно от Решение № 815, прието с протокол № 66/6.12.2018 г.
на Столичния общински съвет, Решение № 925,
прието с протокол № 39/29.11.2018 г. на Общинския съвет – гр. Кюстендил, Решение № 146,
прието с протокол № 11/6.12.2018 г. на Общинския съвет – гр. Трън, Решение № 759, прието
с протокол № 17/13.12.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Брезник, Решение № 349, прието
с протокол № 40/30.11.2018 г. на Общинския
съвет – с. Ковачевци, Решение № 121, прието
с протокол № 10/27.12.2018 г. на Общинския
съвет – г р. Годеч, Решение № 950, прието с
протокол № 52/14.02.2019 г. на Общинския съвет – гр. Костинброд, Решение № 197, прието
с протокол № 11/16.11.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Драгоман, Решение № 1030, прието
с протокол № 21/19.12.2018 г. на Общинския съвет – гр. Перник, както и протоколи с решения за
участие в процедура по учредяване на Организация
за управление на Софийски туристически район
от управителните съвети и общите събрание на
съответните сдружения.
Предвид изложеното и на основание чл. 23,
т. 1 във връзка с чл. 24, ал. 1 – 3 и ал. 5 от Закона
за туризма откривам процедура за учредяване
на Организация за управление на Софийски
туристически район.
Министър:
Н. Ангелкова
2188

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 44
от 31 януари 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-С-53/21.07.2011 г. от Силвия Георгиева
с искане за разрешаване изработването на проект
за подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлен имот № 675005 по
КВС на землището на с. Долни Пасарел, район
„Панчарево“.
Към заявлението са приложени нотариален
акт № 149, том I, рег. № 6192, дело № 122 от
11.03.2010 г. и мотивирано предложение за ПЗ.
Със заявление № ГР-94-С-53/10.10.2011 г. е
представено задание за проектиране на ПЗ.
Заявленията с приложените към тях доказателства са разгледани от ОЕСУТ с решение
по протокол № ЕС-Г-88/1.11.2011 г., т. 26, и е
направено служебно предложение мотивираното предложение да се преработи като проект за
ПУП – ИПРЗ.
Със заявления вх. № ГР-94-С-53/30.05.2013 г.,
№ Г Р-94 - С-53/11.0 7.2 013 г. и № Г Р-94 - С-53/
8.08.2013 г. допълнително са представени мотивирано предложение за ПУП – ИПРЗ, комби-
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нирана скица по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР и скица
№ 46341/31.07.2013 г. от СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор 22472.7332.37 по
КККР на с. Долни Пасарел.
Отдел „Териториално планиране“ е удостоверил, че имотът попада в устройствена зона
„Вилна зона“ (Жв) – т. 8 от приложението към
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Със Заповед № РД-09-50-721 от 22.10.2013 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в
териториалния обхват на УПИ II – „За паркиране,
бензиностанция и залесяване“, поземлен имот
№ 675005 по КВС, идентичен с поземлен имот с
идентификатор 22472.7332.37, попадащ частично
в УПИ II – „За паркиране, бензиностанция и залесяване“, кв. 1а, и прилежащата улица, местност
Чашката на яз. Сталин.
С писмо изх. № ГР-94-С-53/24.10.2013 г. заповедта е изпратена до заявителя и до кмета на
район „Панчарево“ за разгласяване по реда на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Със заявление вх. № ГР-94-С-53-[1]/16.01.2015 г.
от Силвия Георгиева е внесен проект за одобряване на ПУП – изменение на план за регулация
на улица между о.т. 10г и о.т. 10л за откриване
на нова улица от о.т. 10м – о.т. 10н – о.т. 10п до
о.т. 10р; изменение на УПИ II – „За паркиране,
бензиностанция и залесяване“, за създаване на нов
УПИ III-37 – „За нискоетажно жилищно застрояване“, кв. 1а, м. Чашката на яз. Сталин; план за
застрояване на нов УПИ III-37 – „За нискоетажно
жилищно застрояване“, кв. 1а, м. Чашката на
яз. Сталин, с обяснителна записка.
Представени са съгласувания с експлоатац ион н и т е д ру же с т ва – „Ч Е З Ра зп р еделен ие
България“ – АД, на 18.09.2014 г. и „Софийска
вода“ – АД. Представени са изходни данни от
„Софийска вода“ – А Д, № ТУ-3037/2.09.2014 г.
Предвид обстоятелството, че имотът попада
в III пояс на СОЗ на яз. Искър, с писмо изх.
№ 6864/21.06.2016 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ е представено становище, с което
проектът е съгласуван.
Предс та вено е с та нови ще изх. № 94 - 0 0 8684/26.11.2014 г. на директора на РИОСВ – София, от което е видно, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от
наредбата за ОС.
Представена е декларация по чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО, с № ЗС-94-С-33/2.08.2014 г. за липса на
съществуваща дървесна растителност.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
С писмо изх. № ГР-94-С-53-[2]/27.07.2015 г.
проектът е изпратен в район „Панчарево“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, като
съгласно писмо изх. № 6602-276/6/29.11.2015 г. на
кмета на район „Панчарево“ в законоустановения
срок по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ не са постъпили
възражения. По проекта е изразено положително
становище от кмета на район „Панчарево“.
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Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2628-[8]/
6.10.2017 г. е внесена за одобряване план-схема
по част „ВиК“.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ по реда
на чл. 128, ал. 7 от ЗУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-26/13.04.2018 г., т. 9, и е взето решение
проектът да бъде изпратен в СОС за одобряване
на основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересувано
лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от
ЗУТ, а именно Силвия Георгиева, собственик на
поземлен имот с идентификатор 22472.7332.37 по
КККР на с. Долни Пасарел – предмет на плана,
което се установява от представените в производството документ за собственост и скица от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съобщен на заинтересованите лица по предвидения в
закона ред. Извършено е изискуемото съгласуване
на плана за регулация и застрояване с администрации и със специализираните контролни
органи. Проектът на подробен устройствен план
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Действащият ПУП е одобрен със Заповед № 61
от 6.02.1960 г. на председателя на ИК на СГНС и
Решение № 114 по протокол № 11 от 8.03.2012 г.
на СОС, който не е обжалван и няма висящи
съдебни производства.
Кадастралната карта на с. Долни Пасарел е
одобрена със Заповед № РД-18-20 от 6.02.2012 г.,
издадена от изпълнителния директор на АГКК.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
С исканото изменение на регулационния план
на УПИ II – „За паркиране, бензиностанция и
залесяване“, се цели урегулиране на поземлен
имот с идентификатор 22472.7332.37 в самостоятелен УПИ III-37, като регулационните граници
са поставени в съответствие с имотните граници на същия по одобрената кадастрална карта.
Предназначението на УПИ III е „За нискоетажно
жилищно застрояване“.
Основание за ИПР е нормата на чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новообразувания
УПИ е предвидено да се осигури по новопредвидената улична регулация. С проекта за изменение
на плана за регулация се предвижда изменение на
план за улична регулация на улица между о.т. 10д
и о.т. 10е и между о.т. 10г и о.т. 10л за откриване на нова улица от о.т. 10м – о.т. 10н – о.т. 10п
до о.т. 10р в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4 от ЗУТ.
Изменението на плана за улична регулация
е обусловено от урегулирането на имота – предмет на плана, и необходимостта от осигуряване
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на достъп до него, поради което основание за
изменението е нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ.
Улицата е предвидена като част от уличната
регулация за територията, която улица ще бъде
продължена при последващо урегулиране на
прилежащите имоти. Същата не представлява
задънена улица.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 от ЗОС, поради което компетентен
да одобри проекта за ИПР и ПРЗ, в случая на
основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС, е Столичният
общински съвет.
Новообразуваният УПИ ще позволи на собственика му да го използва съгласно инвестиционните
си намерения в съответствие с предвижданията
на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотът попада в
устройствена зона „Вилна зона“ (Жв). Предвиденото застрояване на жилищна сграда е допустимо
в тази устройствена зона съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО. Показателите на
застрояване, отразени в матрицата върху плана,
отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
С плана за застрояване в нов УПИ III-37 се
предвижда 2-етажно ниско като характер и свободностоящо като начин жилищно застрояване.
Планът се одобрява при спазване изискванията
на чл. 34 от ЗУТ по отношение изискуемите
разстояния на жилищни сгради до вътрешните
граници на УПИ във вилни зони.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Ра зп ределен ие Бъ л гари я“ – А Д, „С офи йск а
вода“ – АД, и Басейнова дирекция „Дунавски
район“.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, което се установява от представената
декларация, заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО, с № ЗС-94-С-33/2.08.2014 г. за липса
на дървесна растителност.
Предс та вено е п исмо с изх. № 94 - 0 0 8684/26.11.2014 г. от директора на РИОСВ – София,
съгласно което при реализация на ПУП – ИПРЗ
няма вероятност от отрицателно въздействие
върху защитените зони и че не е необходимо
провеждане на процедура по реда на глава втора
от наредбата за ОС.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 34, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ, т. 8 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-26/13.04.2018 г., т. 9, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
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1. Изменение на план за улична регулация между
о.т. 10д и о.т. 10е и между о.т. 10г и о.т. 10л. Откриване на нова улица от о.т. 10м – о.т. 10н – о.т. 10п
до о.т. 10р. Изменение на границите на УПИ
II – „За паркиране, бензиностанция и залесяване“,
за създаване на нов УПИ III-37 – „За нискоетажно
жилищно застрояване“, кв. 1а, м. Чашката на яз.
Сталин, по кафявите линии и зелените зачертавания, цифри и текст съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на нов УПИ III-37 – „За
нискоета ж но ж илищно заст рояване“, к в. 1а,
м. Чашката на яз. Сталин, съгласно приложения
проект без допускане на намалени отстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
2173
РЕШЕНИЕ № 105
от 28 февруари 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ е постъпило заявление вх. № ГР-70-00148/2013 г. от „Софиягаз“ – ЕАД, с изпълнителен
директор Иван Чолаков чрез пълномощник
Веселин Томов с искане за разрешаване изработване на проект за ПУП за изграждане на
разпределителни газопроводи от ГРС „Кремиковци“ до консуматори на територията на район
„Кремиковци“ – Столична община.
Към заявлението е приложено задание за изработване на ПУП – ПП по смисъла на чл. 125 от
ЗУТ, мотивирано предложение на проектотрасе
за разпределителен газопровод, пълномощно.
С Решен ие № 214 по п ро т окол № 10 о т
17.03.2016 г. на СОС е разрешено да се изработи
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън
границите на у рбанизираните територии за
изграждане на разпределителни газопроводи с
териториален обхват от ГРС „Кремиковци“ до
консуматори на територията на район „Креми-
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ковци“ – Столична община, кв. Ботунец, кв. Челопечене и с. Горн и Бог ров. С п исмо изх.
№ САГ16-ГР00-1199-[4]/6.04.2016 г. решението е
изпратено за сведение и изпълнение до район
„Кремиковци“ и заявителя.
С ъ с з а я в лен ие в х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -2 367/
14.06.2016 г. от „Овергаз мрежи“ – АД, е поискано разрешаване изработване на проект за
ПУП за изграждане на разпределителни газопроводи от ГРС „Кремиковци“ до консуматори
на територията на район „Кремиковци“ – Столична община, к в. Долни Бог ров, к в. Горни
Бог ров, к в. Бот у нец, к в. Сеславци, м. Завод
Кремиковци – ЗСК, район „Кремиковци“ – Столична община.
Заданието и мотивираното предложение са разгледани от отделите на НАГ и приети от ОЕСУТ
с решение по протокол № ЕС-Г-37/9.05.2017 г., т. 3.
След служебна проверка е установено, че
предвид спецификата и неделимостта на обекта
независимо от различните устройствени зони и
видовете планове компетентен да ги одобри е
един и същ административен орган – Столичният
общински съвет, поради което е налице основание
за свързване на двете производства по чл. 32 от
АПК и допълване на Решение № 214 по протокол
№ 10 от 17.03.2016 г. на СОС.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1199-[7]/
29.01.2018 г. е поискано от „Овергаз мрежи“ – АД,
допълване на Решение № 214 по протокол № 10
от 17.03.2016 г. за разрешаване изработване на
план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за техническата инфраструктура по част „Газоснабдяване“ за
трасета на разпределителни газопроводи от ГРС
„Кремиковци“ до консуматори на територията
на район „Кремиковци“ за частта от трасетата,
попадаща в действаща улична регулация.
С Решен ие № 541 по п ро т окол № 58 о т
26.07.2018 г. на СОС е допълнено Решение № 214
по протокол № 10 от 17.03.2016 г. на СОС, като
се разрешава изработването на парцеларен план
за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в землищата
на к в. Бот у нец и к в. Сеславци и изменение
на план за улична регулация с одобряване на
план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част
„Газоснабдяване“ в у рбанизирана територия
с действаща улична регулация за трасета на
разпределителни газопроводи от ГРС „Кремиковци“ до консуматори на територията на СО
в кв. Долни Богров, кв. Горни Богров, кв. Ботунец, кв. Челопечене и м. ЗСК Кремиковци, район
„Кремиковци“ – Столична община. С писмо изх.
№ САГ16-ГР00-2367-[13]/17.09.2018 г. решението
е изпратено за сведение и изпълнение до район
„Кремиковци“ и заявителя.
С писмо вх. № САГ16-ГР00-2367-[16]/3.01.2019 г.
район „Кремиковци“ информира за приключила
процедура по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за
разгласяване на Решение № 541 от 26.07.2018 г.
на СОС.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2367-[14]/
8.11.2018 г. е внесен за одобряване проект за
ПУП – ПП и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ,
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разрешени с Решение № 214 по протокол № 10
от 17.03.2016 г. и Решение № 541 от 26.07.2018 г.
на СОС.
Към преписката е представена документация
по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, заверена от отдел
„БДПП“ – Н А Г, на 29.08.2018 г.; „Софийска
вода“ – АД, № 2830/28.08.2018 г., „Топлофикация
София“ – ЕА Д, № СГ-1046/22.06.2018 г., „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 2.02.2018 г.
и 14.11. 2 018 г., РИО С В – С о ф и я , с п и с м о
№ 26-00-7867/1.04.2016 г. и Решение № СО-43ПР/2016 г., Басейнова дирекция „Дунавски район“
№ 4091/27.01.2017 г., Агенция „Пътна инфраструктура“ № 5300-10546/7.11.2018 г., ДП „НК ЖИ“
№ ЖИ-31445/24.08.2018 г., „Улично осветление“
от 15.06.2016 г.
ПУП е разгледан и съгласуван от отделите на
Дирекция „Териториално планиране“.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -2 3 67-[1 5 ] /
13.11.2018 г. проектът за ПУП е изпратен в район
„Кремиковци“ и до „Държавен вестник“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.
С писмо вх. № САГ16-ГР00-2367-[17]/4.01.2019 г.
проектът е изпратен за провеждане на процедурата по съобщаване на ПУП по реда на чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ. В законоустановения срок от
обнародването в „Държавен вестник“, бр. 96 от
2018 г., няма постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-1/8.01.2019 г., т. 5. Направено
е служебно предложение. Взето е решение след
изпълнение на служебното предложение да се издаде административен акт за одобряване на ПУП.
Преработените проекти съобразно служебното
предложение са представени със заявление от
10.01.2019 г.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересувано
лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
от ЗУТ във връзка с чл. 62, ал. 8 от Закона за
енергетиката, тъй като „Овергаз мрежи“ – АД, е
обществен доставчик на природен газ по смисъла
на чл. 177, ал. 1 от Закона за енергетиката.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление
по образец, приложено задание и мотивирано
предложение, разрешено е изработването на
проект за ПУП – ПП и ИПУР от компетентния
за това орган, внесеният проект е съобщен на
всички заинтересувани лица, разгледан е и е
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С изработения проект за парцеларен план за
инженерна инфраструктура се осигуряват трасета
за изграждане на разпределителни газопроводи от
ГРС „Кремиковци“ до консуматори на територията
на район „Кремиковци“ – Столична община, землищата на Сеславци, Ботунец, Челопечене, Долни
Богров и Горни Богров. Проектът за парцеларен
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план за инженерна инфраструктура е изработен
за частта от газопровода, попадаща извън границите на урбанизираните територии, предвид
което основание за одобряване на ПУП – ПП
е чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 64,
ал. 1 от Закона за енергетиката.
Предвидената газоразпределителна мрежа
включва разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и газови съоръжения. Приложен
е регистър на засегнатите имоти.
Изработените план-схеми преминават в действаща улична регулация, представляваща част от
ПУП на следните местности: с. Долни Богров-север, одобрен с Решение № 537 по протокол № 86
от 23.07.2015 г. на СОС; с. Горни Богров, одобрен
със Заповед № РД-09-178 от 22.08.1989 г. на председателя на ИК на ОбНС „Кремиковци“; кв. Ботунец, м. Кв. Ботунец – гробищен пар-изток, и
м. Кв. Ботунец – жилищен комплекс, одобрени с
Решение № 466 по протокол № 37 от 20.07.2017 г. на
СОС; кв. Челопечене, одобрен със Заповед № РД09-020 от 7.02.1990 г. на председателя на ИК на ОбНС
„Кремиковци“; м. Завод Кремиковци – ЗСК, кв. 1,
одобрен със Заповед № РД-09-50-02 от 5.01.1998 г.
на главния архитект на София; Решение № 85 по
протокол № 56 от 6.08.2003 г. на СОС.
Действащите подробни устройствени планове за
територията са одобрени без план-схеми на инженерната инфраструктура по част „Газоснабдяване“.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2, т. 8 във
връзка с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-61 от 27.09.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
ПУП – ПП и план-схемите по чл. 108, ал. 2 от
ЗУТ са изработени върху действаща кадастрална
карта, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
По ОУ П на СО т расетата попадат в устройствени зони – „Ссб“ – „Земеделска зона“,
„Тзв“ – „Терени за зелени връзки“, „Тти“ – „Терени
за транспортна инфраструктура“, „Смф2“ – „Смесена многофункционална зона предимно за околоградския район“, и Производствена зона (Пп).
Прокарването на техническа инфраструктура е
допустимо в тези устройствени зони съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, което се установява от представената справка за картотекираната растителност
и геодезическо заснемане, заверена от отдел
„БДПП“ – НАГ, на 29.08.2018 г.
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Изпълнени са предписанията, дадени от отделите на НАГ – СО, при разрешаване на устройствената процедура.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 8 и ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2 във връзка с
чл. 64, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ, т. 14, 19, 25, 34
и 44 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-1/8.01.2019 г., т. 5,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за изграждане на разпределителни
газопроводи от ГРС „Кремиковци“ до консуматори
на територията на район „Кремиковци“ – Столична община, землищата на Сеславци, Ботунец,
Челопечене, Долни Богров и Горни Богров, съгласно приложения проект по червените линии,
цифри и текст.
2. Одобрява проект за изменение на план за
улична регулация с одобряване на план-схеми по
чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Газоснабдяване“
в урбанизирана територия с действаща улична
регулация на територията на с. Долни Богров,
с. Горни Богров, кв. Ботунец, кв. Челопечене и м.
ЗСК „Кремиковци“ съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават до район „Кремиковци“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
2220

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
РЕШЕНИЕ № 614
от 5 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 60, ал. 1 от АПК Общинският съвет – гр. Белоградчик, реши:
1. Приема окончателен проект на общ устройствен план на община Белоградчик.
2. Допуска предварително изпълнение на
решението.
Председател:
М. Чавдарова
2158

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 285
от 28 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2
от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одо-
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брява изменение на общ устройствен план на
община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имот с № 30702.67.23,
местност Шабаница-чикуро, землище на с. Зелен
дол, община Благоевград, с цел предвиждане на
рекреационна устройствена зона за други рекреации „Од“ със следните устройствени показатели:
максимална стойност на Кинт. – 0,6, плътност
на застрояване – максимум 20%; плътност на
озеленяване – минимум 70%.
Председател:
Р. Тасков
2229

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 1541
от 13 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Берковица, реши:
Одобрява изработения проект за ПУП – парцеларен план за довеж даща инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия
на с. Бързия, община Берковица – водопроводно
отклонение за минерална вода от ул. Пръшковица до ПИ 07510.55.1 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Бързия, община
Берковица, преминаващо през ПИ 07510.60.29 и
ПИ 07510.56.8 – общински пътища, и електрозахранване на помпено-хидрофорна уредба, преминаващо през ПИ 07510.56.8 – общински път,
всички по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Бързия, община Берковица.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да бъде обжалвано чрез Община
Берковица до Административния съд – Монтана.
Председател:
И. Кирилов
2090

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 46-6
от 26 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на поземлени
имоти (ПИ) 72624.603.327 (общински земеделски),
ПИ 72624.603.324 (общински – „За селскостопански, горски, ведомствен път“) и ПИ 72624.603.325
(общински – „За селскостопански, горски, ведомствен път“) за обект: „Газоразпределителна мрежа,
включваща разпределителен газопровод и газопроводно отклонение, захранващи ПИ 72624.603.284
(частна собственост – урбанизирана територия за
„ПСД“), в землището на гр. Добрич“.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.
Председател:
И. Пенчев
2143
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ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1321
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 3 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – разширение на път ПИ 000078
за улица с осови точки от 1 до 4 за транспортен
достъп към УПИ 073045 – за хотелски комплекс,
местност Ментишлиско, по КВС на землище
с. Соколица.
Подробният устройствен план е разгледан
и приет за обявяване от Експертния съвет по
устройство на територията при общината с протокол № 16 от 25.07.2018 г. и предвижда създаване
на улица с ширина 9 м, като уличното платно е
6 м и 2 банкета по 1,50 м от двете страни. Той
засяга само два имота, ПИ 000078 с НТП местен
път – публична общинска собственост, в размер
1,366 дка и ПИ 073045 с НТП нива – собственост
на „Яев“ – ООД, в размер 1,438 дка.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Карлово пред Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Т. Шойлеков
2240
РЕШЕНИЕ № 1322
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 3 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на тех ническата
инфраструктура – трасе на подземна кабелна
линия СН и трасе на водопровод за питейна
вода за захранване на УПИ 073045 – за хотелски
комплекс, местност Ментишлиско, по КВС на
землище с. Соколица, община Карлово.
Подробният устройствен план е разгледан
и приет за обявяване от Експертния съвет по
устройство на територи ята при общината с
протокол № 16 от 25.07.2018 г.
Проектът за трасе на кабел СН предвижда
той да бъде положен в изкоп при сервитут с
размери 0,6 м до границата на имотите и 1,5 м
в рамките на селскостопанския път – общинска
собственост, и собствения на възложителя имот в
частта, предвидена за улично уширение. Трасето
на електрическия кабел СН засяга поземлени
имоти № 000078 с НТП местен път и № 073045
с НТП нива, собственост на „Яев“ – ООД. Въздушното кабелно отклонение тръгва от стълб
54/4 и е с дължина 6,5 м, като преминава през
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имот № 060001 с НТП пасище, мера, където е
изцяло в сервитута на съществуващия далекопровод ВлСН „Соколица“.
Проектът за трасе на водопровода за питейна вода ∅ 90 предвижда той да бъде положен в
изкоп и сервитут с размери 0,6 м до границата
на имотите и 1,5 м в рамките на селскостопанските пътища – публична общинска собственост,
като се свързва със съществуващия водопровод
до уличната регулация на селото. Трасето на
водопровода за питейна вода засяга поземлени
имоти № 000078 с НТП местен път и № 000075
с НТП за местен път.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Карлово пред Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Т. Шойлеков
2228

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 462
от 6 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП – частично изменение на план
за регулация на кв. 20 и кв. 21 по плана на с.
Оряхово със следните изменения:
1. Промяна на уличната регулация – уличната
регулация на улица с осови точки 94-93-97 се
изменя по линиите в кафяв цвят съгласно приложената скица-проект.
2. Промяна на дворищната регулация по
защрихованите черти в приложената скица-проект, като се образуват:
УПИ ХІІ – за площад, с площ 4611 кв. м;
УПИ Х – за кметство, с площ 2300 кв. м;
УПИ VІІІ – за обществено обслужване, с
площ 956 кв. м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Любимец пред А дминистративния съд –
Хаск ово.
Председател:
М. Станкова
2213
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000133901, представлявана от кмета на община
Павликени, с административен адрес бул. Руски
№ 4, Павликени.
Председател:
В. Антонова
2211
РЕШЕНИЕ № 697
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, одобрява проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: Дублиращ напорен водопровод от
помпена станция „Павликени – 3“ до напорен
водоем, община Павликени, област Велико Търново, с възложител Община Павликени, ЕИК
000133901, представлявана от кмета на община
Павликени, с административен адрес бул. Руски
№ 4, Павликени.
Председател:
В. Антонова
2212

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 512
от 28 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
1. Одобрява изработения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за изграждане на местен път от ПИ № 37023.15.18 през
ПИ № 37023.15.13 и ПИ № 37023.15.14 до ПИ
№ 37023.10.469 по КК на гр. Китен, община Приморско, съгласно приложения проект и регистър
на засегнатите имоти.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска
предварително изпълнение на постановеното
решение с цел своевременното реализиране на
мероприятията по изграждане на местен път в
гр. Китен.
3. Възлага на кмета на община Приморско
да предприеме всички необходими действия за
изпълнение на настоящото решение.
Председател:
Зл. Тюлиева
2091

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ОБЩИНА РАКОВСКИ

РЕШЕНИЕ № 696
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, одобрява проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обек т: Допълнително водоснабд яване на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, с възложител Община Павликени, ЕИК

РЕШЕНИЕ № 772
от 27 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за „Трасе на електропровод и водопровод“ и
„Трасе за проектиране на пътен достъп“, засягащи ПИ № 000042 – път ІІ-56 „Брезово –
Пловдив“ – частна държавна собственост; ПИ
№ 1430 07 – н и ва – час т на с обс т венос т; П И
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№ 14 4 018 – н и ва – час т на с о б с т вено с т; П И
№ 14 4 013 – н и ва – час т на с о б с т вено с т; П И
№ 14 4 014 – н и ва – час т на с о б с т вено с т; П И
№ 144015 – нива – частна собственост, и ПИ
№ 000809 – полски път – публична общинска
собственост, за захранване на УПИ 144018 – обществено и делово обслужване (Решение № II,
взето с протокол № 38 от 24.10.2018 г. на ЕСУТ
при Община Раковски).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния съд – Пловдив.
Председател:
Г. Лесов
2019

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 1184
от 27 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Решение № IV
от протокол № 1 от 25.01.2019 г. на ОЕС Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения ПУП – ПП (парцеларен план) за определяне на трасета на електропровод и водопровод за захранване на имот с
идентификатор 11154.317.13, м. Ала Тепе, по КК
на землище с. Виноградец.
Трасето на електропровода започва от съществуващ ел. кабел 20 kV в землището на гр. Ветрен,
където е и точката на присъединяване; минава
през имот 10820.31.588 (полски път) и 10820.31.843
(междуселищна пътна транспортна мрежа), чрез
хоризонтално сондиране през имот 10820.31.843
навлиза в землището на с. Виноградец, преминава през имот 11154.316.779 (полски път), имот
11154.316.733 (полски път), продължава на изток
и на около 450 м пресича имоти 11154.317.317
(полски път), 11154.317.316 (отводнителен канал)
и 11154.317.319 (полски път) и достига до имот
11154.317.13, който ще бъде захранен. Дължината
на електропровода е 459 м със сервитут 1,0 м от
двете страни.
Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод ∅ 200 за с. Карабунар, където е и
точката на присъединяване. Продължава на запад
до имот 36172.73.85 (път III клас) в землището
на с. Карабунар и на 817 м навлиза в землището
на с. Виноградец, като продължава на запад по
имот 11154.316.105 (път III клас), чупи на север,
като пресича имот 11154.316.322 (отводнителен
канал) и достига до имот 11154.317.13, предмет
на разработката. Дължината на водопровода е
2170 м със сервитут 0,60 м (0,645 м, включващ
диаметъра на тръбата) от двете страни.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават
чрез Общинския съвет – гр. Септември, в 30-дневен срок от обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
Председател:
К. Тодорин
2251
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ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 996
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 022
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община Силистра, взето
на заседание с протокол № 4 от 13.02.2019 г.,
Общинск и ят съвет – гр. Силистра, одобрява
подробен устройствен план на територията на
община Силистра: „ПУП – ПС за обект: газоразпределителна мрежа на гр. Силистра, община
Силистра“.
Председател:
М. Димитрова
2060

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СЛИВЕН
ЗАПОВЕД № РД-11-09-002
от 14 март 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местности
Нова камара, Нова камара – Ракетна площадка, Стара камара и Орешака, намиращи се в
землището на с. Тополчане, община Сливен,
област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
2183
ЗАПОВЕД № РД-11-09-003
от 14 март 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местност Каменски лозя,
намираща се в землището на с. Камен, община
Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
2184
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ЗАПОВЕД № РД-11-09-004
от 14 март 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местности Кел дере и
Букака, намиращи се в землището на с. Бяла,
община Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
2185
ЗАПОВЕД № РД-11-09-005
от 14 март 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местност Бозаджийска
кория, намираща се в землището на с. Бозаджии,
община Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
2186
ЗАПОВЕД № РД-11-09-006
от 14 март 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местности
Кайряка, Аврамов баир – Улоклий и Меллет
дере, намиращи се в землището на гр. Кермен,
община Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
2187
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ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 643
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Стражица,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 28
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стражица, реши:
1. Да се открие процедура за приватизация
на Магазин Б, секция 4, със ЗП 57,10 кв. м и 1/2
идеална част от входно антре със ЗП 12,40 кв. м,
намиращ се в УПИ I, кв. 75 по плана на гр. Стражица, актуван с АчОС № 7840/17.09.2018 г.
2. Да се спрат всякакъв вид разпоредителни
сделки с имота.
3. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 20-ия ден от обнародването в „Държавен
вестник“ в 11 ч. в сградата на Община Стражица,
залата на 3 етаж, за продажба на обект – частна
общинска собственост, представляващ: Магазин
Б, секция 4, със ЗП 57,10 кв. м и 1/2 идеална част
от входно антре със ЗП 12,40 кв. м, намиращ
се в УПИ I, кв. 75 по плана на гр. Стражица,
актуван с АчОС № 7840/17.09.2018 г.
В случай че срокът изтича в неприсъствен
ден, търгът да се проведе на следващия присъствен ден.
4. Имотът да се обяви с начална тръжна
цена 25 367 лв., на която не се начислява ДДС
на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, определена
от лицензиран оценител.
5. Стъпка за наддаване – 500 лв.
6. Депозит за участие в размер 500 лв. да се
внесе по сметка на Община Стражица IBAN:
BG59STSA93003301503056, BIC: STSABGSF при
Банка „ДСК“ – АД, Стражица.
Краен срок за внасяне на депози та – до
16-ия ден от обнародването в „Държавен вестник“.
7. Тръжната документация с цена 120 лв. с
ДДС се закупува от стая № 106 „Общинска собственост“ при Община Стражица в срок до 14-ия
ден от обнародването в „Държавен вестник“ и
се плаща в брой в касата на информационния
център.
8. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 16-ия ден от обнародването в
„Държавен вестник“ до 16 ч. в информационния
център на Община Стражица.
9. Срок за извършване оглед на обекта – от 9
до 12 ч. до 16-ия ден от обнародването в „Държавен вестник“ всеки работен ден след представен
документ за закупена тръжна документация.
10. Упълномощава кмета на общината да
назначи комисия за провеждане на търга, да
определи спечелилия участник и да сключи
договора за продажба.
При несключване на договор за приватизация
по вина на спечелилия търга да вземе решение
въз основа на протокола на тръжната комисия
за даване на нов срок за сключване на договор
с класирания на второ място участник.
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11. Цената на обекта да се изплати изцяло
при сключване на договора за продажба по посочената сметка на общината.
12. Утвърждава тръжна документация, съдържаща обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите.
Председател:
Ил. Маринов
2210

ОБЩИНА СЪРНИЦА
РЕШЕНИЕ № 27
от 27 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 108, ал. 2, чл. 129, ал. 1, изр.
второ и чл. 193, ал. 1 от ЗУТ и чл. 67, ал. 2 във
връзка с чл. 64, ал. 4 от Закона за енергетиката
Общинският съвет – гр. Сърница, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
нова подземна кабелна линия – ниско напрежение,
от съществуващ трафопост – МТТ – „Ибишев“ в
ПИ 000419 по КВС на гр. Сърница и да минава
в сервитута на местен път от КВС – ПИ 000419,
докато достигне до ново разпределително табло
на границата на имот 000775 в м. Орлино по КВС
на гр. Сърница, община Сърница.
2. Разрешава преминаването на кабелната
линия съгласно одобрения ПУП през общински
път ПИ 000419 и продължаването му по сервитута
на същия до достигане на ПИ 000775 в м. Орлино
по КВС на гр. Сърница, община Сърница.
3. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на кабелното трасе по
т. 2 през общински път ПИ 000419 – публична
общинска собственост.
4. Задължава кмета на община Сърница да
извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.
Председател:
С. Османджиков
2144

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-30
от 22 март 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протокол № 7 от
13.03.2019 г. на Комисията по чл. 28б, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти за местност Четръка, к.р. № 223 и к.р. № 280
в землището на гр. Смядово, община Смядово.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Шумен пред Административния съд – Шумен, в
14-дневен срок от обнародването на настоящата
заповед в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Желев
2260
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ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 1018
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Шумен, одобрява общия устройствен
план на община Шумен – окончателен проект.
Председател:
Б. Беджев
2241
РЕШЕНИЕ № 1036
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ, заявление с вх. № УТ-14-159 от
24.10.2018 г., Решение № 857 на Общинския съвет – гр. Шумен, по протокол № 35 от 26.07.2018 г.
за разрешаване изработване на ПУП, решение по
т. 5 от протокол № 4 от 5.02.2018 г. от заседание
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия
за „Външен електропровод“ и „Външен водопровод и канализация“ за захранване на имоти
с идентификатори 83510.381.36 и 83510.381.37 по
кадастралната карта на гр. Шумен в местността Якова, образувани чрез разделяне на имот
83510.381.29 по кадастралната карта на Шумен.
Проектът се одобрява по приложените чертежи,
вписани в изх. дневник под № 43, 44, 45, 46 и 47
от 8.02.2019 г., представляващи неразделна част
от настоящото решение.
Председател:
Б. Беджев
2242

ОБЩИНА С. ГЪРМЕН,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 602
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – с.
Гърмен, област Благоевград, реши:
О д о б р я в а П У П (п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – парцеларен план за трасе на път с трайна настилка за достъп до ПИ № 031057, местност
Гюровица, КВС землище с. Огняново, община
Гърмен, област Благоевград, преминаващ през
ПИ № 031057 – пасище, собственост на Суат
Исмаил Мехрем, ПИ № 000271 – полски път на
Община Гърмен, ПИ № 031008 – гори и храсти в
земеделска земя на Община Гърмен, ПИ № 000189
– дере на Община Гърмен, ПИ № 029006 – овощна
градина, собственост на Суат Исмаил Мехрем, и
ПИ № 029028 – пасище, мера на Община Гърмен.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград,
на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
Председател:
И. Узунов
2160
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14. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0000137/28.02.2019 г. възлага
на Ангел Борисов Алексиев следния недвижим
имот: поземлен имот с идентификатор 56784.19.32,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: оризище,
категория на земята при неполивни условия: 4,
площ 3955 кв. м, намиращ се в Пловдив, местност
между Голямо Конарско и Пазарджишко шосе.
2180
50. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С190010-0910000106/15.02.2019 г. възлага на „Шести“ – ЕООД,
ЕИК 200167204, с адрес: Кюстендил, ул. Бузл уджа
№ 110, ет. 3, ап. 7, следния недвижим имот:
земя и сграда, КИД 41112.501.150, урегулиран
поземлен имот с идентификатор 41112.501.150 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД18-96 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, целият с площ 2323 кв. м по нотариален акт и 2292 кв. м по кадастрална скица, от
празно и застроено място, ведно с построената
в този имот двуетажна масивна сграда с идентификатор 42921112.501.150.1, със застроена площ
465 кв. м по нотариален акт, а по кадастрална
скица 457 кв. м, както и останалите второстепенни сгради – сграда за енергопроизводство
с идентификатор 41112.501.150.2, със застроена
площ 16 кв. м, складова база с идентификатор
41112.501.150.3 със застроена площ 258 кв. м, изградени в имота, който се намира в Кюстендил,
община Кюстендил, област Кюстендил, ул. Индустриална № 1. Имотът е закупен за сумата
65 165 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението за възлагане и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
2179
9. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, обявява конкурс за прием на
докторант – държавна поръчка, редовна форма
на обучение за учебната 2018/2019 г., както следва: област на висше образование 8. Изкуства,
професионално направление 8.2. Изобразително
изкуство, докторска програма „Приложни, изящни изкуства и дизайн“ – един. Срок за подаване
на документи – 2 месеца от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“. Документи се
подават в сградата на ректората на АМТИИ
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, на адрес:
Пловдив 4000, ул. Тодор Самодумов № 2, стая
№ 34, тел: 0877 88 49 55. Приемно време от 10 до
12 ч. и от 14 до 16 ч.
2155
205. – Нов български университет – София,
обявява следния конкурс за доцент в област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
Психология. Срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
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Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Персонал“,
офис 215, тел. 8110235.
2225
720. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Ортопедия
и травматология“ за нуждите на Катедрата по
ортопедия и травматология на база УСБАЛО
„Проф. Б. Бойчев“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1614, бул. Н. Петков № 56, при
техническия секретар на катедрата – Р. Кехайов,
тел. 02/81 81 621.
2199
721. – Медицинският университет – София,
Медицинск и факултет, обя вя ва кон к у рс за
един доцент в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика
по професионално направление 4.1. Физически
науки и научна специалност „Биофизика“ за
нуждите на Катедрата по медицинска физика и
биофизика със срок 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 4, стая
421, тел. 02/9172 789.
2200
722. – Медицинският университет – София,
Медицинск и факултет, обя вя ва кон к у рс за
двама доценти и двама професори в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Офталмология“ за нуждите
на Катедрата по офталмология на база Клиника
по очни болести към УМБАЛ „Александровска“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски № 1, канцелария на Катедрата
по офталмология, УМБАЛ „Александровска“,
тел. 02/9230 234.
2201
723. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Обща хирургия“ за нуждите на Катедрата по
гастроентерология на база Клиника по хирургия
към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1527, ул. Бяло море
№ 8, Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица
Йоанна“ – ИСУЛ, тел.: 02/9432 263 и 0888 32 98
89 – проф. Пенков.
2202
724. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама професори в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Гастроентерология“ за нуждите на Катед
рата по гастроентерология на база К линика
по гастроентерология към УМБА Л „Царица
Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1527, ул. Бяло море № 8, Кли-
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ника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица
Йоанна“ – ИСУЛ, тел.: 02/9432 305 и 0888 283
945 – проф. Владимиров.
2203
725. – Медицинският университет – София,
Медиц инск и фа кул те т, обя вя ва кон к у рс за
един доцент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Кардиология“ за нуж дите на Катедрата по
пропедевтика на вътрешните болести на база
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – София 1431, бул. Св. Георги Софийски
№ 1, в секретариата на Катедрата по пропедевтика
на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230 723.
2204
726. – Медицинският университет – София,
Медиц инск и фа кул те т, обя вя ва кон к у рс за
един доцент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна спец иалност
„Белодробни болести“ за нуждите на Катедрата
по пропедевтика на вътрешните болести на база
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Св. Георги
Софийски № 1, в секретариата на Катедрата
по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3,
тел. 02/9230 723.
2205
727. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Педиатрия“ за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по ендокринология, диабет
и клинична генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р
Иван Митев“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11, Личен
състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“,
тел. 02/81 54 297.
2206
728. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за шестима главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Неврология“ за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ
„Александровска“, тел. 0884 578 684.
2207
729. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Сърдечно-съдова хирургия“ за нуждите на
Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база Клиника по съдова
и ендоваскуларна хирургия към УМБАЛ „Света
Екатерина“ със срок 2 месеца от обнародването
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в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София, бул. Пенчо Славейков № 52А, УМБАЛ
„Света Екатерина“, тел.: 02/91 59 441, 02/91 59 717.
2208
730. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Кардиология“ за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология
на база Клиника по кардиология към УМБАЛ
„Света Екатерина“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София, бул. Пенчо Славейков № 52А,
УМБАЛ „Света Екатерина“, тел.: 02/91 59 441,
02/91 59 717.
2209
574. – Варненският свободен университет
„Черноризец Храбър“ обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент по следните
професионални направления: 3.7. Администрация
и управление (Социално управление – управление на бизнеса и публичния сектор) – един; 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и
детайли) – трима, всички със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ
„Черноризец Храбър“, тел.: 052/359 510; 359 511.
2263
53. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент от област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
научна специалност „Автоматизирани системи
за обработка на информация и управление“, за
военнослужещ в катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“ във факултет „Артилерия,
ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“. Условията
на конкурса са обявени със Заповед № ОХ-259
от 11.03.2019 г. на министъра на отбраната на
Република България, линк: https://www.mod.bg/
bg/doc/zapovedi/2019/20190311_OX259.pdf. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в регистратурата на университета,
Велико Търново, бул. България № 76, телефон
за контакти: 062/618832.
2262
263. – Националният археологически институт
с музей към БАН – София, обявява конкурси за
главен асистент по направление 2.2. История и
археология за нуждите на: Секция за нумизматика и епиграфика, профил „Антична нумизматика“ – един; отдел „Фондове“, профил „Късна
желязна епоха“ – един, двата със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: в института, София, ул. Съборна № 2,
тел. (02) 988-24-06.
2249
327. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност 01.05.14.
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Електрохимия (вкл. химически източници на
тока) – двама за нуждите на секция „Водородни
системи с полимерен електролит“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Кандидатите могат да подават документи за участие в канцеларията на Института по електрохимия
и енергийни системи при БАН, София, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 10, стая 202, тел. 02/979 27 55.
2176
328. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност 01.05.14.
Електрохимия (вкл. химически източници на
тока), за нуждите на секция „Наноразмерни
материали“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да
подават документи за участие в канцеларията на
Института по електрохимия и енергийни системи
при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.
10, стая 202, тел. 02/979 27 55.
2177
329. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност 01.05.05.
Физикохимия, за нуждите на секция „Електрокатализ и електрокристализация“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават документи за участие в
канцеларията на Института по електрохимия и
енергийни системи при БАН, София, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 10, стая 202, тел. 02/979 27 55.
2178
117. – Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурс
за главен асистент в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Личност
и иновационно поведение), за нуждите на секция
„Психология на личността и методология на
психологичното измерване“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, ет. 5, тел. 02/ 870 32 17.
2198
9. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за академичната длъжност доцент за
цивилен служител в катедра „Езикова подготовка“ на факултет „Навигационен“ в област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Германски езици/Съвременен
английски език“, учебна дисциплина „Специализиран морски английски език“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки: тел. 052/55 2243, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на училището: www.naval-acad.bg.
Подаване на документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
Варна, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за
некласифицирана информация, ет. 1.
2231
1. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за
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подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект „Изграждане на нова ВЛ
110 kV от п/ст „Варна-север“ до п/ст „Каварна“,
разположен на територията на общини Варна
и Аксаково, област Варна, и общини Балчик и
Каварна, област Добрич. В община Аксаково
трасето преминава през имоти – държавна, общинска и частна собственост, в землищата на
с. Кичево, ЕКАТТЕ 37099, с. Осеново, ЕКАТТЕ
54145, с. Орешак, ЕКАТТЕ 53691, и с. Куманово,
ЕКАТТЕ 40590. За всяко от землищата, засегнато
от електропровода, има регистър на имотите по
възходящ ред на номерата, засегнати от сервитута,
с отразена площ на имота, площи, заети и незаети от сервитутната зона за всеки имот, данни за
собственика или наследодателя, вид собственост,
категория на земята, начин на трайно ползване и
вид територия. Проектът за подробен устройствен
план е изложен за разглеждане в Техническата
служба на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемен
ден на Техническата служба е всеки вторник от 9
до 12 и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Аксаково.
2245
1. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
в обхват площад, намиращ се между улици с
о.т. 25 – о.т. 26, о.т. 25 – о.т. 34 и о.т. 34 – о.т. 27
по регулационния план на с. Храбърско, община
Божурище. С плана за регулация двете зелени
зони се обединяват в една. Проектът за изменение на ПУП – ПР е изложен за разглеждане в
Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2215
1. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за
строеж № 90 от 18.03.2019 г. за строеж: „Ремонт на
ВЛ 110 kV „Азот – Дракон“ от подстанция „Агрополихим“ до подстанция „Добруджа“, намиращ се
на територията на област Варна: община Девня
(поземлен имот с идентификатор 20482.505.522 по
КККР, Промишлена зона-юг, гр. Девня, землището
на гр. Девня); община Аксаково (землището на
с. Слънчево); община Суворово (землищата на
с. Баново, с. Просечен, с. Чернево и гр. Суворово
и поземлен имот с идентификатор 70175.501.352
по КККР на гр. Суворово). На основание чл. 149,
ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез областния управител
на област с административен център Варна.
2132
72. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
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план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) на СО „Балъм дере“, район „Владислав
Варненчик“, Варна, с площ 40 ха, като същият
е цялостно преработен, съгласно т. 20 по протокол № 42 от 20.11.2018 г. на Експертния съвет по
устройство на територията при Община Варна.
Планът е изложен в техническата служба, район „Владислав Варненчик“, Община Варна. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до община Варна чрез техническата служба, район
„Владислав Варненчик“, Община Варна.
2134
70. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Подземна кабелна линия за
електрозахранване на обект за преработка на мляко и производство на млечни продукти, кланица,
транжорна и предприятие за месопреработка в ПИ
№ 019003, от съществуващ БКТП „6-Овчарово“
в ПИ № 013071 през ПИ № 000014 – полски път,
ПИ № 000020 – пасище, ПИ № 000081 – полски
път, и ПИ № 013070 – нива, в землището на
с. Овчарово, община Добричка“. Проектът за
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане
в Община Добричка, стая 229 в сградата на администрацията. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2093
1. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план на подземен електропровод за захранване на Мобилна базова станция № 3925 на
„Теленор България“ – ЕАД, в поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 83106.132.560 в землище с. Шей ново, п р ем и на ва щ п р е з П И с ъ с
следните идентификатори: в землище Шипка:
83199.2.612 – „пасище, мера“, стопанисван от общината; 83199.2.613 – „друг вид терени със селищен
характер на „НПМ „Шипка – Бузлуджа“, държавна частна собственост; в землище с. Шейново:
83106.132.393 – „пасище, мера“, държавна частна
собственост; 83106.132.560 – „дървопроизводителни горски площи“, държавна частна собственост,
и 83106.132.569 – „дървопроизводителни горски
площи“, държавна частна собственост, с обща
дължина на трасето 1042,7 м и общ сервитут
4,146 дка. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 18 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
2221
15. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план на газопроводно отклонение за захранване
на поземлен имот (ПИ) 40292.100.6 с начин на
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трайно ползване (НТП) – „ниско застрояване“,
през ПИ с идентификатори 40292.100.24 с НТП
за „селскостопански, горски, ведомствен път“ и
40292.100.10 с НТП за „местен път“, публична
общинска собственост, с дължина 21 м и сервитут
13,944 кв. м, всички в землището на гр. Крън,
община Казанлък, ЕКАТТЕ 40292. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта
в стая 11 на Община Казанлък и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
2222
91. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
въздушен електропровод за захранване на поземлени имоти 35167.170.729; 35167.170.730; 35167.170.733;
35167.170.677; 35167.170.678; 35167.170.701; 35167.170.674;
35167.17 0 . 6 8 0 ; 35167.18 0 . 5 6 5; 35167.17 0 . 59 2 ;
35167.170.621, преминаващ през ПИ 35167.160.44,
35167.170.82 с начин на трайно ползване „полски
пътища“ – п ублична общинска собственост,
местност Старите лозя, всички в землището на
Казанлък, ЕКАТТЕ 87641, с дължина на трасето
516 м и сервитут 661 кв. м. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
18 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
2223
7. – Община гр. Каспичан, област Шумен, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на
заинтересуваните лица, че с решение по протокол
№ 6 от 28.02.2019 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2
от ППЗСПЗЗ е одобрен планът на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ за площ
0,92 ха за местност Джевизлика, к.р. № 46 в землището на с. Каспичан, община Каспичан, област
Шумен. Планът на новообразуваните имоти по
§ 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ е изложен за публичен
достъп в сградата на Община Каспичан, област
Шумен. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и
придружаващата го документация до кмета на
община Каспичан.
2161
52. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е
изработен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе на ел.
кабел за захранване на имот с идентификатор
55302.38.391 в местността Гледя – землище на
гр. Панагюрище, община Панагюрище, с обхват
съгласно приложения регистър, както следва: имот
№ 55302.38.334 – земеделска територия, за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска
публична собственост; имот № 55302.38.355 – земеделска територия, за селскостопански, горски,
ведомствен път, общинска публична собственост;
имот № 55302.38.391 – земеделска територия,
нива; имот № 55302.513.21 – земеделска територия, за селскостопански, горски, ведомствен
път, общинска публична собственост. Проектът
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се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2, стая 212, и
може да се прегледа от заинтересуваните лица.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2149
14. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план  – ПУП – парцеларен план на пътна връзка
за ПИ 50.27 в землището на с. Царацово, община
„Марица“, област Пловдив. Пътната връзка засяга
ПИ 142.138, общинска публична собственост на
Община „Марица“. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая 408, и
може да се разгледа от заинтересуваните лица,
които в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общин-
ската администрация „Марица“, област Пловдив.
2141
50. – Община Правец на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че са изработени два проекта за ПУП – ПУР
(подробен устройствен план – план за улична
регулация) за обект: „План за улична регулация кв. 99, гр. Правец“, и за обект: „Изработване
на ПУП – ПУР за територията на махала Скърнава, намираща се в землището на гр. Правец,
община Правец“. Проектите за ПУП – ПУР са
изготвени на основание чл. 16а и чл. 110, ал. 2 от
ЗУТ. Изготвен е план за регулация само на улици
и на поземлени имоти за обекти на публичната
собственост. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения и
искания по проектите до общинската администрация – Правец.
2150
21. – Община гр. Радомир, област Перник, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131
от ЗУТ, че е изработен проект на ПУП – ПП
(подробен устройствен план – парцеларен план)
за изграждане на оптична кабелна свързаност на
„Мобилтел“ – ЕАД, по две независими трасета,
до БС PER0022 – гр. Радомир, област Перник,
подобект: Трасе 1-Т12. С настоящия проект се
предлага реализация на нова канална мрежа
в неурбанизираната територия на гр. Радомир.
Новото трасе минава през следните поземлени
имоти: 64577.117.115, 64577.117.134 и 64577.117.138.
2095
2. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за трасе на подземен захранващ кабел с цел ново
външно ел. захранване на съществуващо съоръжение, представляващо площадка на автоматична
газоразпределителна станция (АГРС – Самоков),
съставляваща поземлен имот с идентификатор
№ 58548.120.10, м. Червената земя, в землището
на с. Продановци, община Самоков. На основание
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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.
2094
39. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 1041 на Общинския съвет –
гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло
се на 6.02.2019 г., протокол № 48, е разрешен
и е одобрено задание с изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: Сградно водопроводно отклонение и външно пожарогасене за
обект: „Мотел“, намиращ се в УПИ I-540017 – за
мотел, по плана на гр. Смолян, местност Опаленика, с идентификатори 67653.54.9, 67653.54.16,
67653.54.17 и 67653.54.380. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Смолян, бул.
България № 12.
2133
80. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и влязла в сила Заповед № 1000-1666 от 28.09.2018 г. за разрешение изработване
на ПУП – ПРЗ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и план за застрояване
за територията на парк/квартал „Бедечка“ по
плана на гр. Стара Загора, представляваща част
от кадастрален район 513 по КККР на гр. Стара
Загора, обхващащ квартали 801, 802, 803, 804, 805,
806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816,
817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827,
828, 829, 830, 831 по плана на гр. Стара Загора.
Проектът се намира в сградата на общината, ет. 8,
стая 806. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2159
4. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за обект: „Туристическа пътека с. Стоян Заимово – язовир Могилово – с. Могилово“, преминаваща през поземлени имоти с идентификатори:
69496.19.769, 69496.19.259, 69496.19.714, 69496.3.1714,
69496.2.1714, 69496.2.1692, 69496.2.537, 69496.2.1571,
69496.2.1180, 69496.2.1838 (землище с. Стоян Заимово) и поземлени имоти с идентификатори:
48831.6.1998, 48831.6.2027, 48831.6.1109, 48831.6.2111,
48831.52.111, 48831.6.2211, 48831.6.1082, 48831.7.1111
(землище с. Могилово) по кадастралната карта
на с. Стоян Заимово и с. Могилово, община
Чирпан, област Стара Загора. Документацията по изработения проект е на разположение
всеки работен ден в стая № 4, ет. 1 в сградата
на Община Чирпан. Съгласно чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани до
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общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
2214
147. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за рег улаци я и заст рояв ане на
УПИ I – за магазин в квартал № 49, УПИ I в
квартал 47 и улична регулация между о.т. 183 и
о.т. 184; о.т. 84 и о.т. 184; о.т. 84 и о.т. 83, от които
ще се образуват УПИ I – за магазин и обитаване,
УПИ II – общ., УПИ III – за ТП, площи за озеленяване в квартал № 49а и ще се измени уличната регулация по ПУП на с. Бояджик, община
„Тунджа“. Проектът за подробен устройствен
план е на разположение на заинтересуваните
лица в отдел „АТО и С“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
2246

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, ХХІХ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Районната прокуратура – Девня, против разпоредбите на чл. 45, ал. 1, чл. 57, ал. 4 и 5 и чл. 58
от приетата от Общинския съвет – гр. Девня,
с Решение № 565 от 29.01.2019 г. Наредба за
определяне размера на местните данъци на
територията на община Девня. По протеста е
образувано адм.д. № 624/2019 г. по описа на
Административния съд – Варна, ХХІХ състав,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 23.05.2019 г. от 14,30 ч. Съгласно
чл. 189, ал. 2 от АПК всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
2265
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181 от АПК по препратка от чл. 188 от
АПК обявява, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Кюстендил, срещу
разпоредбите на чл. 9, ал. 1 относно израза „…
могат да се разполагат малки покрити обслужващи
обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни
игри, за художествени и хоби дейност), чл. 28,
чл. 30, чл. 33 и чл. 35 от Наредбата за изграждане,
стопанисване и опазване на зелената система на
територията на община Сапарева баня, приета
с Решение № 2 по протокол № 5 от 27.02.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Сапарева баня. По
протеста е образувано адм. д. № 73/2019 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил.
По делото е насрочено открито съдебно заседание
на 17.04.2019 г. от 10 ч.
2145
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А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
Йордан Георгиев – прокурор при Окръжна прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите на:
чл. 12 в частта относно думите „български граждани“, чл. 33, т. 1, чл. 35, ал. 2 в частта относно
думите „2% режийни разноски“ и чл. 35, ал. 5 от
Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди, за настаняване под наем и
продажба на общински жилища на Община Рила.
Претендира се противоречие с норми от по-висок
ранг и се иска отмяна на оспорените текстове
от наредбата. По оспорването е образувано адм.
дело № 64/2019 г. по описа на Административния
съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито
съдебно заседание на 22.05.2019 г. от 10 ч.
2163
Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
Живко Пенев – прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик, подаден против разпоредбата
на чл. 15 от Наредбата за реда за управление и
разпореждане с общински жилища на територията
на община Септември, приета с Решение № 315 от
28.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Септември.
По оспорването е образувано адм.д. № 294/2019 г.
по описа на Административния съд – Пазарджик,
и е насрочено за о.с.з. на 10.04.2019 г. в 9,45 ч.
2264
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Разград, с искане да бъдат
отменени като незаконосъобразни разпоредбите
на чл. 49, ал. 3 в частта „или упълномощено от
него лице“ и чл. 50, ал. 2, т. 2, 3 и 6 от Наредба № 20 за изграждане и опазване на зелената
система на територията на община Исперих,
приета с Решение № 256 от протокол № 42 от
16.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Исперих,
по който е образувано адм. д. № 57/2019 по описа
на Административния съд – Разград, насрочено
за 25.04.2019 г. от 10 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
2146
Административният съд – Русе, съобщава на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК, че е постъпил протест от прокурор от
РОП срещу разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 1 и
4 и чл. 74, ал. 4 от Наредба № 23 за управление
на общинските горски територии на община Две
Могили, област Русе, приета с Решение № 109
по протокол № 7 от 30.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Две могили. По оспорването е образувано адм. дело № 162/2019 г. по описа на Административния съд – Русе, ІІІ състав, насрочено
за 24.04.2019 г. от 10,30 ч. Оспорваща страна по
делото е прокурор от ОП – Русе, с адрес: Русе,
ул. Александровска № 57.
2162
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Русе, срещу разпоред-
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бите на чл. 25, ал. 4, чл. 28, ал. 2 и чл. 35, ал. 4
от Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем
и продажба на жилища – общинска собственост,
издадена от Общинск и я съвет – с. Иваново.
Въз основа на протеста е образувано адм.д.
№ 177/2019 г. по описа на Административния
съд – Русе, VІІ състав, насрочено за 24.04.2019 г.
от 10,30 ч.
2233
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в съда
е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Сливен, с предмет на оспорване чл. 7, ал. 1
и 2 в частта „За една стопанска година“ и чл. 9
ал. 1 в частта „За срок от 4 до 50 години за“ от
Наредбата за управление и разпореждане със
земеделски земи от общинския поземлен фонд
и водни ресурси в Община Сливен, по което
е образувано адм.д. № 101/2019 г. по описа на
Административния съд – Сливен, насрочено за
разглеждане в открито заседание за 22.05.2019 г.
от 14 ч.
2235
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм.д. № 142/2019 г. по протест на прокурор
при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу
Наредбата за управление на горските територии, собственост на Община Борино, приета с
Решение № 147 по протокол № 20 от 30.10.2012 г.
на Общинския съвет – с. Борино, в нейната цялост. Съдът уведомява, че делото е насрочено за
7.05.2019 г. от 13,30 ч.
2232
А дминистративният съд – София област,
десети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е образувано адм.
дело № 428/2019 г. по протест на прокурор от
Окръжна прокуратура – София, против разпоредбите на чл. 38, ал. 1, т. 9 и чл. 40 от Наредбата
за изграждане, опазване, поддържане и развитие
на зелената система на територията на община
Своге, приета с Решение № 94 по протокол № 4
от 5.05.2011 г. на Общинския съвет – гр. Своге.
Делото е насрочено в открито съдебно заседание
на 8.05.2019 г. от 10 ч.
2157
А дминистративният съд – София област,
на основание ч л. 188 във връзка с ч л. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на
„Рейсър Ауто“ – ЕООД, е образувано адм. дело
№ 322/2019 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 22.05.2019 г.
от 10 ч., по което предмет на оспорване е разпоредбата на чл. 24 от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Чавдар,
приета от Общинския съвет – с. Чавдар, с Решение № 399 по протокол № 38 от 16.08.2018 г.
в частта є относно въведеното изискване (ограничение) за притежаване на съответно разрешително по чл. 35 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) за извършване на дейности
по събиране на излезли от употреба моторни
превозни средства.
2164
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Административният съд – София област, десети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 478/2019 г. по протест на прокурор от
Окръжна прокуратура – София, против разпоредбата на чл. 37, ал. 4 от Наредбата за управление
на горските територии, собственост на Община
Своге, приета с Решение № 40 по протокол № 5
от 11.04.2014 г. на Общинския съвет – гр. Своге.
Делото е насрочено в открито съдебно заседание
на 8.05.2019 г. от 10 ч.
2196
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.д.
№ 446/2019 г. по описа на АССO, което ще бъде
разгледано в открито съдебно заседание на
12.06.2019 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Чавдар.
2236
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест срещу чл. 28, ал. 1 в частта
„не по-дълъг от една година“ от Наредбата за
определяне реда и условията за разпореждане
и контрол на общинските жилища на Община
Симеоновград, по който е образувано адм. дело
№ 257/2019 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 8.05.2019 г. от 10 ч.
2197
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 22, ал. 2,
чл. 34, ал. 1, 2 и 3, чл. 35, ал. 3, т. 1 и чл. 39, ал. 2,
т. 1 и 4 от Наредбата за управление на горските
територии, собственост на Община Тополовград,
приета с Решение № 86 от 27.04.2012 г. на Общинския съвет – Тополовград, по което е образувано
адм.д. № 84/2019 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 23.05.2019 г. от 9,30 ч.
2234
Великотърновският районен съд уведомява
Дейвид Джеймс Мариот, роден на 7.02.1948 г., с
неизвестен адрес в чужбина и без регистриран
към момента на завеждане на делото постоянен
и настоящ адрес в Република България, че има
качеството на ответник по гр. д. № 3108/2018 г.
по описа на ВТРС, образувано по предявени от
„Енерго-Про Продажби“ – АД, искове по чл. 79,
ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД за суми за неплатена
ел. енергия и лихви, като съдът указва на ответника, че в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на ВТРС за връчване на съобщение по
чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея.
2165
Пазарджишкият районен съд, гр. колегия,
ХХVІІІ състав, призовава Мухамад Зулкарнаин,
роден на 15.09.1984 г., гражданин на Пакистан,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България, сега с неизвестен адрес,
да се яви в едномесечен срок от обнародването
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в „Държавен вестник“ в канцеларията на съда,
гражданско деловодство, на адрес: Пазарджик,
ул. Хан Крум № 3, за получаване на препис
от исковата молба с приложенията по гр. д.
№ 700/2019 г., заведено от Маргарита И. Лазарова. В случай че ответникът не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2137
Пловдивският районен съд, ХХІІ гр. състав,
съобщава на ответника Мерич Анса, гражданка
на Република Турция, че срещу нея и Бирол
Анса, Шевкие Гюлче Анса и Сюрия Юсуф Дене
е образувано гр.д. № 10983/2018 г. пред Районния
съд – Пловдив, ХХІІ състав, по искова молба
от Светослав Димитров Димитров с правно основание чл. 45 ЗЗД и че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в канцеларията на РС – Пловдив, ХХІІ
състав, да получи препис от исковата молба и
приложенията към нея ведно със съобщение по
чл. 131 ГПК. При неявяването є за получаване
на исковата молба и приложенията в посочения
срок ще є бъде назначен особен представител.
2237
Софийският районен съд, I гр. отделение, 159
състав, уведомява Чика Хирота, гражданин на
Япония, роден на 11.11.1976 г., че има качеството
на ответник по гр. д. № 16688/2018 г. по описа на
СРС, І ГО, 159 състав, образувано по предявен
иск от „Топлофикация София“ – ЕАД, с адрес
София, ул. Ястребец № 23Б, и му указва, че в
двуседмичен от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
СРС, І ГО, 159 състав, за връчване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и
приложенията към нея.
2156
Софийският районен съд, III гр. отделение,
149 състав, по гр. д. № 25700/2018 г. на основание
чл. 560 – 568 от ГПК и заповед от 6.02.2019 г.
кани държателя на временно удостоверение
№ 2/1.07.1999 г. за 171 бр. поименни акции от
капитала на „Девня цимент – АД, ЕИК 813109833,
всяка с номинална стойност от 1 лв., да заяви
по настоящото дело правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото
съдебно заседание, насрочено на 26.11.2019 г.
от 13,30 ч., когато ще се разгледа молбата на
Младен Пенков Георгиев за обезсилване на
това удостоверение. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценната
книга ще бъде обезсилена. Заповядва да не се
издават акции и да не се извършват плащания
по гореописаната ценна книга. Насрочва делото в открито съдебно заседание на 26.11.2019 г.
от 13,30 ч., за когато да се призове молителят
Младен Пенков Георгиев.
2167
Софийският районен съд призовава Дани
Ван Тол, гражданин на Кралство Нидерландия, роден на 30.04.1989 г., без регистрация и
постоянен адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, като ответник по гр. д.
№ 58948/2018 г. по описа на Софийския районен
съд, 166 състав, да се яви в двуседмичен срок
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считано от обнародването в „Държавен вестник“
в Софийския районен съд, гражданско отделение,
деловодството на 166 състав, за получаване на
съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея във връзка с предявена искова молба вх. № 2024961/5.09.2018 г.,
подадена от „Банка ДСК“ – ЕАД, както и да
посочи съдебен адрес. При неявяване книжата
ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2168
Софийският районен съд, 57 състав, ІІ ГО,
призовава Надежда Петрова Георгиева с последен
адрес: София, ж.к. Младост 2, бл. 224, вх. 2, ет. 1,
ап. 17, да се яви в съда на 9.05.2019 г. в 11,30 ч.
като ответница по гр.д. № 9716/2003 г., заведено
от Габриела де Лука. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2169
Софийският районен съд, 57 състав, ІІ ГО, призовава Красимира Гаврилова Николова с последен
адрес: София, ж.к. Илинден, бл. 119, вх. В, ет. 9,
ап. 141, да се яви в съда на 9.05.2019 г. в 11,30 ч.
като ответница по гр.д. № 9716/2003 г., заведено
от Габриела де Лука. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2170
Софийският районен съд, 57 състав, ІІ ГО,
призовава Георги Гаврилов Георгиев с последен
адрес: София, ж.к. Бъкстон, бл. 14, вх. Б, ет. 4,
ап. 22, да се яви в съда на 9.05.2019 г. в 11,30 ч.
като ответник по гр.д. № 9716/2003 г., заведено от
Габриела де Лука. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2171
Софийският районен съд, 71 състав, по гр.д.
№ 79009/2018 г. съобщава на възможните бенефициери за откритата процедура за издаване
на европейско удостоверение за наследство на
основание Регламент (ЕО) № 650/2012 г. относно наследството на починалата Клара Колосар
Китиповне – гражданка на Република Унгария.
Указва на бенефициерите възможността да заявят
права по отношение установяване на удостоверителните елементи в производството, както и
че могат да предявят правата си по отношение
на същите.
2193
Р ус е нс к и я т о к р ъ же н с ъд н а о с нов а н ие
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. дело № 843/2018 г. по искова молба с
вх. № 13360/11.12.2018 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество срещу Атанас
Добрев Паскалев, с постоянен и настоящ адрес:
гр. Ветово, община Ветово, област Русе, ул. Цар
Самуил № 10, с което на основание чл. 153, ал. 2
от ЗПКОНПИ и Решение № 1045 от 5.12.2018 г. на
КПКОНПИ е предявено искане да бъде постановено решение за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество на стойност
85 596,87 лв., както следва:
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Атанас Добрев Паскалев:
– Дворно място с площ 740 кв. м, намиращо се
в гр. Ветово, община Ветово, област Русе, ул. Мадара № 28, представляващо урегулиран поземлен
имот III-1378 в квартал 118 по регулационния
план на гр. Ветово, при граници: от двете страни
улици, имот II-1373, имот V-1376, имот IV-1376,
заедно с построената в него двуетажна масивна
жилищна сграда с разгъната застроена площ
170 кв. м, ведно с всички подобрения в имота,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 29, том V, peг. № 5184, дело
№ 739 от 3.12.2010 г. по описа на нотариус № 629
на Нотариалната камара, вписан в СВ – Русе, под
№ от дв. вх. рег. № 14892 от 6.12.2010 г., акт № 192,
том 36. Пазарната стойност на недвижимия имот
към настоящия момент е 59 500 лв.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „КА“,
рег. № 742Н539, рама № WF0BXXWPRBWM76083,
двигател без номер, дата на първа регистрация – 11.03.1999 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 1700 лв.
– Лек автомоби л марка „Мерцедес“, модел „Ц 270 Ц ДИ“, рег. № Р 0506 ВС, рама
№ WDB2032161F246096, двигател № 61296230168164,
дата на първа регистрация – 19.03.2002 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 5900 лв.
– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „520 И“,
рег. № 728Н798, рама № WBADD11020BN48867,
двигател без номер, дата на първа регистрация – 2.01.1998 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 4600 лв.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „ Р е н о “, м о дел „Меган сценик“, рег. № Р8161К А , рама
№ VF1JA0NL519679835, двигател № С191060, дата
на първа регистрация – 22.02.1999 г. Пазарната
стойност към настоящия момент е 2800 лв.
– Лек автомобил марка „Шкода“, модел „Октавия“, рег. № Р5687ВТ, рама № TMBFL41U7Y8286100,
двигател без номер, дата на първа регистрация – 1.01.1999 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 3500 лв.
– Сумата в размер 383,60 лв., представляваща вноски по банкова сметка в левове с IBAN
BG94BPBI79211068063901, открита в „Юробанк
България“ – АД.
– Сумата в размер общо 953,18 лв., представ
ляваща погасителни вноски по отпуснат кредит
от „Вива кредит“ – ООД, в размер 400 лв.
– Сумата в размер общо 1960,09 лв., представ
ляваща погасителни вноски по отпуснати кредити
от „Изи асет мениджмънт“ – АД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Атанас Добрев
Паскалев:
– Сума в размер 4300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на
лек автомобил марка „Опел“, модел „Омега комби“, peг. № 914Н801, рама № W0L0VBF3531012244,
двигател без номер, дата на първа регистрация – 20.09.2002 г.
Делото е насрочено за 9.09.2019 г. от 9,30 ч.
Съдът указва на третите лица, които претендират
самостоятелни права върху имуществото, че могат
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да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред първата инстанция в срок до приключване на съдебното дирене в първата инстанция.
2346
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд
е образувано гр.д. № 45/2019 г. по предявено на
26.02.2019 г. мотивирано искане (искова молба) от
Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество,
София, ул. Г. С. Раковски № 112, представлявана
от председателя є Пламен Георгиев Димитров,
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 170 328,65 лв. от Нуртен
Юсеин Ибрам с постоянен адрес: с. Прохлада,
ул. Втора № 2, община Дулово, област Силистра, и Нехрин Ибрам Исмаил с постоянен адрес:
с. Прохлада, ул. Втора № 2, община Дулово,
област Силистра, Сезер Ибрям Исмаил с постоянен адрес: с. Прохлада, ул. Втора № 2, община
Дулово, област Силистра, Шенай Ибрям Исмаил
от с. Ясеновец, ул. Пеньо Пенев № 31, община
Разград, област Разград, Шейнур Ибрям Исмаил
от с. Никола Козлево, ул. Минзухар № 1, община Никола Козлево, област Шумен, и Тейнур
Ибрям Исмаил от с. Прохлада, ул. Шеста № 16,
община Дулово, област Силистра, като законни
наследници на Ибрам Исмаил Ибрам, починал
на 15.12.2014 г., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 и 150 от ЗПКОНПИ от Нуртен Юсеин
Ибрам, Нехрин Ибрам Исмаил, Сезер Ибрям Исмаил,
Шенай Ибрям Исмаил, Шейнур Ибрям Исмаил и
Тейнур Ибрям Исмаил:
– лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „190
Е“, с peг. № СС5214АК, рама № WDB2010241A506851,
двигател № 10296210227606Е91, дата на първа регистрация 12.06.1989 г.; пазарна стойност към
настоящия момент: 700 лв.;
– лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“,
с peг. № Н8443АК, рама № W0L000087N1230728,
двигател № без номер, дата на първа регистрация
2.07.1992 г.; пазарна стойност към настоящия
момент: 800 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Нуртен Юсеин Ибрам:
– сумата в размер 3400 лв., представляваща
пазарната стойност на от ч у ж дено дви ж имо
имущество лек автомобил марка „Рено“, модел „Метан Сценик“, с peг. № Н0783ВК, рама
№ VF1JA050525093884, двигател № F9QK732C241629,
дата на първа регистрация 10.07.2001 г.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Нуртен Юсеин Ибрам:
– сумата в размер 3406,05 лв., внесена по депозитна сметка в левове с № 17187011 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Нуртен Юсеин Ибрам;
– сумата в размер 2200 лв., внесена по депозитна сметка в левове с № 17216501 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Нуртен Юсеин Ибрам;
– сумата в размер 17,82 лв., преставляваща
начислени лихви по депозитна сметка в левове
с № 17216501 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Нуртен Юсеин Ибрам;
– сумата в размер 2200 лв., внесена по депозитна сметка в левове с № 19071024 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Нуртен Юсеин Ибрам;
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– сумата в размер 40,25 лв., преставляваща
начислени лихви по депозитна сметка в левове
с № 19071024 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Нуртен Юсеин Ибрам;
– сумата в размер 2000 лв., внесена по депозитна сметка в левове с № 23601398 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Нуртен Юсеин Ибрам;
– сумата в размер 5400 лв., внесена по спестовен
влог в левове с IBAN: BG29DEMI92404000071098,
в „Търговска банка Д“ – АД, с титуляр Нуртен
Юсеин Ибрам;
– сумата в размер 358,89 лв., преставляваща
начислени лихви по спестовен влог в левове с
IBAN: BG29DEMI92404000071098, в „Търговска
банка Д“ – АД, с титуляр Нуртен Юсеин Ибрам;
– су мата в общ размер 65,50 л в., внесен а п о к а р т о в а с м е т к а в л е в о в е с I B A N:
BG20DEMI92401000092702, в „Търговска банка
Д“ – АД, с титуляр Нуртен Юсеин Ибрам;
– сумата в размер 528,07 лв., представляваща
наредени преводи от Нуртен Юсеин Ибрам към
трети лица чрез системата за парични плащания
на WESTERN UNION;
– сумата в размер 44,01 лв., представляваща
левовата равностойност на 22,50 евро, получени
парични средства от Нуртен Юсеин Ибрам от
трето лице чрез системата за парични плащания
на WESTERN UNION;
– сумата в размер 13 693,32 лв., представляваща левовата равностойност на получени парични
средства от трети лица чрез системата за парични
плащания на WESTERN UNION;
– сумата в размер 882,59 лв., представляваща
левовата равностойност на 451,26 евро, получени
парични средства от трети лица чрез системата
за парични плащания на WESTERN UNION;
– сумата в общ размер 3200 лв., представляваща наредени преводи от Нуртен Юсеин Ибрам
към трети лица чрез системата за парични плащания на WESTERN UNION;
– сумата в общ размер 5889,59 лв., представляваща левовата равностойност на получени
парични средства от трети лица чрез системата
на MONEYGRAM;
– сумата в общ размер 125 502,56 лв., представляваща левовата равностойност на получени
парични средства от трети лица чрез системата
за парични плащания на WESTERN UNION.
Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на
2.07.2019 г. от 11,30 ч. в Окръжния съд – Силистра.
В двумесечен срок от обнародването на настоя
щото обявление в „Държавен вестник“ третите
заинтересовани лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото.
2052
Шуменският окръжен съд на основание чл. 153,
ал. 2 във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ
(ДВ, бр. 1 от 2019 г.) обявява, че е образувано
гр.д. № 82/2019 г. по искова молба на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество срещу:
Николай Маринов Неделчев с постоянен адрес:
Шумен, област Шумен, ул. Никола Вапц аров № 8,
вх. 1, ет. 2, ап. 6; Светла Кръстева Неделчева с
постоянен адрес: Шумен, област Шумен, ул. Никола Вапцаров № 8, вх. 1, ет. 2, ап. 6, и Тони
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Николаев Неделчев с постоянен адрес: Шумен,
област Шумен, ул. Никола Вапцаров № 8, вх. 1,
ет. 2, ап. 6, с което на основание чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ и Решение № 218 от 20.02.2019 г. на
КПКОНПИ е предявено искане да бъде постановено решение за отнемане в полза на държавата
на следното имущество на стойност 965 498,68 лв.:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Тони Николаев Неделчев
с цена на иска в размер 5000 лв., в т.ч.:
1/2 ид.ч. от нива с идентификатор № 58222.335.10
с площ 7,003 дка, намираща се във Велики Преслав,
община Велики Преслав, област Шумен, местност
Соргуня, при граници имоти с идентификатори:
№ 58222.335.17, № 58222.335.18, № 58222.335.20,
№ 58222.335.21, № 58222.335.24, № 58222.335.7, придобита с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 179, том V, peг. № 3045, дело
№ 654 от 11.10.2010 г. (акт № 108, том 5, дело № 890
от 2010 г. на СВ – Велики Преслав), с пазарна
стойност към настоящия момент 5000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Светла Кръстева Неделчева с цена на иска в размер 98 498,68 лв., в т.ч.:
– сумата в размер 683,20 лв., представляваща
извършена вноска през 2014 г. по разплащателна
сметка в левове № BG76 СЕСВ 9790 1006 4422 00,
открита на 16.04.2013 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Светла Кръстева
Неделчева;
– сумата в размер 11 033,26 лв., представляваща извършени вноски в периода 2010 г. – 2015 г.
по картова сметка в левове № BG96 RZBB 9155
4095 9668 07, открита на 26.05.2008 г. и закрита на
21.01.2016 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
с титуляр Светла Кръстева Неделчева;
– сумата в размер 86 716,90 лв., представляваща
извършени вноски през периода 2010 г. – 2015 г.
по разплащателна сметка в левове № BG19 UNCR
7000 1518 8250 49, открита на 8.10.2009 г. и закрита
на 27.10.2015 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Светла Кръстева Неделчева;
– сумата в размер 33,40 евро, равняващи се
на 65,32 лв., представляваща вноски през 2015 г.
по дебитна карта в евро № BG15 UNCR 7630
1475 5190 59, открита на 8.08.2003 г. и закрита
на 28.10.2015 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Светла Кръстева Неделчева.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Николай Маринов Неделчев и Светла Кръстева Неделчева с цена на иска в
размер 513 000 лв., в т.ч.:
– сумата в размер 513 000 лв., представляваща допълнителни парични вноски в „Анона
Трейд“ – ЕООД, ЕИК 127502761, през 2013 г. и
2014 г.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Николай Маринов Неделчев
с цена на иска в размер 349 000 лв., в т.ч.:
– сумата в размер 346 000 лв., представляваща допълнителни парични вноски в „Н и Н
11“ – ЕООД, ЕИК 200917428, през 2010 г. и 2011 г.;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
допълнителни парични вноски в „Такис Пилатос“ – ЕООД, ЕИК 127075131, през 2015 г.
Съдът у казва на заинтересованите лица,
че могат да предявят своите претенции върху
описаните су ми и иму ществото по реда на
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Гражданския процесуален кодекс най-късно в
първото съдебно заседание по делото, насрочено
на 9.07.2019 г. от 14 ч.
2226

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия (НТС по МДГМ) – София, с решение от
2 ноември 2018 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 19 от устава свиква редовно общо събрание
на 10.05.2019 г. в 10,30 ч. в зала № 4 на Националния дом на науката и техниката, София, ул. Г.
С Раковски № 108, ет. 2, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на УС за дейността на НТС
по МДГМ за периода март 2015 г. – май 2019 г.;
2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. приемане на бюджет на НТС по МДГМ за 2019 г.,
2020 г., 2021 г., 2022 г.; 4. информация за плана
на НТС по МДГМ за 2019 г.; 5. промени в устава
на НТС по МДГМ; 6. избор на нови ръководни
органи; 7. разни. Регистрацията на членовете на
общото събрание ще се извърши на 10.05.2019 г.
пред зала № 4 на Националния дом на науката
и техниката, София, ул. Г. С. Раковски № 108,
ет. 2, от 9 до 10,30 ч.
2334
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Асоциация за приятелство България – Куба“,
София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 14.05.2019 г. в 16 ч. в София, район „Изгрев“, ул. Константин Щъркелов № 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишен отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението през 2018 г.; 2. приемане на изпълнението на
бюджета на сдружението за 2018 г.; 3. приемане
на план за дейността на сдружението през 2019 г.;
4. приемане на бюджет на сдружението за 2019 г.;
5. приемане на нови членове на сдружението; 6.
промяна в членовете на управителния съвет; 7.
определяне дължимостта и размера на членския
внос; 8. промени в устава на сдружението; 9. организационни въпроси; 10. разни. На основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото
събрание ще се проведе в 17 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
2348
15. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по адаптирано колоездене – София“ на основание чл. 30 от устава във връзка
с чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.05.2019 г. в 10 ч. в седалището на сдружението – София, ж.к. Мусагеница, бл. 89, вх. 11, ап. 191,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. освобождаване на досегашни членове;
3. освобождаване   на   досегашния   председател   
и на членове на управителния съвет; 4. избиране
на нов председател и членове на управителния
съвет; 5. промяна на седалището на дейност на
сдружението; 6. промяна в начина на свикване
на общото събрание на сдружението; 7. вземане
на решение за изписване на наименованието на
сдружението на латиница; 8. изменение на устава на сдружението с оглед решенията, които ще
бъдат взети; 9. други. При липса на кворум на
основание чл. 31, ал. 2 от устава на сдружението
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и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове и на представляващите ги лица.
2322
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Шкода Клуб България“, София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1
от устава свиква общо събрание на сдружението
на 17.05.2019 г. в 14 ч. на адреса на седалището и
управлението – София, ж.к. Младост 2, бл. 243,
вх. 1, ет. 4, ап. 15, при следния дневен ред: 1.
обсъждане на предложение за промяна в начина
на свикване на общото събрание на членовете
на сдружението, а именно: свикването на ОС
на сдружението да се извършва чрез публикуване на обява в съответния раздел на „Регистър
на ЮЛНЦ“ на Агенцията по вписванията при
Министерството на правосъдието вместо чрез
публикуване на обява в съответния раздел на
„Държавен вестник“; приемане на изменение на
устава на сдружението в тази му част; 2. обсъждане
на предложение за прекратяване на сдружението
и обявяването му в ликвидация; 3. назначаване
на ликвидатор на сдружението; 4. определяне на
срок за ликвидация на сдружението.
2347
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Българско научно дружество по военна медицина“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 20 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на сдружението на 21.05.2019 г.
в 14 ч. по седалището на сдружението: София,
бул. Свети Георги Софийски № 3, зала „Аула“, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
сдружението през 2015 – 2018 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на сдружението за периода 2015 – 2018 г.; 2 освобождаване
членовете на УС и КС от отговорност за дейността
им през 2015 – 2018 г.; проект за решение – OC
освобождава от отговорност членовете на УС и
КС за дейността им през 2015 – 2018 г.; 3. промени
в състава на УС; проект за решение – ОС приема
предложените от УС промени в състава на УС;
4. разни. Поканват се всички членове или техни
упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 16 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се делегати.
2314
1. – Управителят на сдружение „Национално
правно сдружение“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 29.05.2019 г. в 17,30 ч. в София, ул. Княз
Борис І № 162, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителя на сдружението за дейността
му за периода от 1.01.2018 г. до 31.12.2018 г.; 2.
отчет на управителя на сдружението за дейността
му за периода от 1.01.2019 г. до 20.05.2019 г.; 3.
освобождаване от отговорност на управителя
на сдружението за дейността му през периода
от 1.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и от 1.01.2019 г. до
29.05.2019 г.; 4. избор на управител на сдружението; 5. разни. Членовете на сдружението могат
да се запознаят с материалите за свикване и
провеждане на общото събрание всеки работен
ден от 10 до 16 ч. на адреса на управление – Со-
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фия, ул. Княз Борис І № 162, ет. 3. На основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото
събрание ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред в 18,30 ч.
2309
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Младежка инициатива APT“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 7.06.2019 г. в 10 ч.
в седалището на сдружението на адрес София,
Столична община, район „Лозенец“, бул. Черни
връх № 66, п.к. 1407, при следния дневен ред: 1.
избор на председателстващ, секретар и преброител на ОС; 2. прекратяване дейността на сдружението и в тази връзка започване и извършване
на процедура по ликвидацията на сдружението
съгласно условията на чл. 14 – 16 и чл. 43 – 44
от ЗЮЛНЦ във връзка с глава XVII от ТЗ; 3.
назначаване на ликвидатор на сдружението; 4.
определяне на срок на ликвидацията на сдружението; 5. възлагане на новоизбрания ликвидатор
на сдружението да изготви писмена покана до
кредиторите на сдружението (ако има такива)
да предявят вземанията си и да я обяви в АВ,
ТРРЮЛНЦ, Република България; 6. разни.
2311
3. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на спортните клубове – НСА“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 31.05.2019 г. в 10 ч. в седалището на
сдружението София, Студентски град, НСА „Васил Левски“, Зала А2, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.
и доклада на УС за дейността на сдружението; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет; 3. приемане на решение за
прекратяване на сдружението и ликвидация на
същото, избор на ликвидатор и определяне на
срок за ликвидацията; 4. разни. Канят се всички
членове на сдружението да присъстват на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с
един час и ще се проведе в 11 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
2330
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Международно партньорство за
здраве“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 19 от Устава свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 10.06.2019 г. в 18 ч.
СЕТ (централно европейско време). Събранието
ще се проведе посредством Workplace/Skype
конферентна връзка при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет за дейността на
сдружението от 1 януари до 31 декември 2018 г.;
2. преразглеждане състава на ръководните органи
на сдружението: управителен съвет и консултативен съвет; 3. финансов доклад за 2018 г.; 4. прием
на нови членове; 5. обсъждане, заключения и
препоръки.
2298
11. – Управителният съвет на сдружение
„Български антифашистки съюз“ (БАС) – София,
с решение от 5.11.2018 г. на УС на основание
чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от устава
на БАС свиква общо отчетно-изборно събрание
(VII конгрес) на сдружението на 22.06.2019 г. в
10,30 ч. в София, район „Възраждане“, ул. Позитано № 20, зала „Киносалона“, при следния
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дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
УС на БАС през периода от юни 2015 г. до юни
2019 г.; 2. насоки за работата на БАС; 3. отчетен
доклад за работата на контролната комисия; 4.
избор на председател на УС на БАС и на нови
състави на управителния съвет и контролната
комисия на БАС. На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
при липса на кворум общото събрание ще се
проведе в 11,30 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
2041
1. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Вихрен“ – Банско, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, т. 1 от устава свиква
общо събрание на 26.05.2019 г. в 18 ч. в малката
зала на читалище „Никола Вапцаров“, Банско,
при следния дневен ред: 1. избор на управителен
съвет, контролен съвет и председател на ТД; 2.
промени в устава на ТД; 3. прием нови членове;
4. разни.
2299
4. – Управителният съвет на ССК „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 28.05.2019 г.
в 18 ч. в актовата зала на СУ „Г. Бенковски“ във
Варна при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността; 2. годишен финансов отчет за 2018 г.; 3.
приемане бюджет за 2019 г.; 4. промяна на устава
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2254
22. – Управителният съвет на ЖБК „Черно
море – Одесос“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
30.05.2019 г. в 17 ч. във Варна, Спортен комплекс
„Локомотив“ – зала „Димитър Нушев“, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2255
8. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Фолклорен ансамбъл Родолюбие Кюстендил“,
Кюстендил, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 23, ал. 1 от устава свиква общо събрание на
сдружението на 27.05.2019 г. в 19 ч. в сградата на
стадион „Осогово“, Кюстендил, ет. 2, залата за
народни хора, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишен доклад за дейността на сдружение „ФА
Родолюбие Кюстендил“ за 2018 г.; 2. приемане на
годишен финансов отчет за 2018 г. на сдружение
„ФА Родолюбие Кюстендил“; 3. освобождаване
на управителния съвет от отговорност за 2018 г.
2297
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Джудо – Джуджуцу – Самбо“ – гр. Неделино, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 15.05.2019 г. в 17 ч. в офиса
на сдружението в гр. Неделино, ул. Беломорска
№ 9, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
дейността на сдружението през 2017 г. и 2018 г.;
2. отчет на контролния съвет на сдружението
за 2017 г. и 2018 г.; 3. приемане на нов устав на
сдружението; 4. избор на управителен съвет на
сдружението, на председател, заместник-председател и секретар; 5. избор на контролен съвет на
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сдружението; 6. приемане на ГФО на сдружението
за 2017 г. и 2018 г. и обявяването им в търговския
регистър и регистъра на ЮЛНЦ; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да са се явили.
2253
7. – Управителният съвет на сдружение „ТД
„Сините камъни“ – Сливен, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо делегатско събрание на
7.06.2019 г. в 10 ч. в административната сграда
на сдружението, намираща се на ул. Великокняжевска № 13, Сливен, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета на УС за дейността на
сдружението за 2018 г.; 2. приемане на ГФО на
сдружението за 2018 г.; 3. приемане на бюджет на
сдружението за 2020 г.; 4. приемане на промени
в устава на сдружението; 5. освобождаване на
член на управителния съвет поради настъпила
смърт; 6. избор на нов член на управителния
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ общото делегатско събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч. на посочения адрес и
при същия дневен ред.
2310
1. – Управителният съвет на сдружение „ФК
„Ботев 2010“ – с. Копривец, община Бяла, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от
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устава на сдружението свиква общо събрание на
30.05.2019 г. в 13 ч. по седалището и адреса на
управление на сдружението: с. Копривец, община
Бяла, ул. Бачо Киро № 12, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния финансов отчет
за 2018 г.; 2. приемане на годишния доклад за
дейността на сдружението за 2018 г.; 3. промени в
устава. Писмените материали, свързани с дневния
ред на заседанието, са на разположение на адреса
на управление на сдружението и се предоставят
на всеки член при поискване. Общото събрание
е законно проведено, ако присъстват повече от
половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред и се счита за редовно, колкото
и членове да се явят. При гласуване всеки член
на сдружението има право на един глас.
2294
Поправки. Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции прави следните
поправки: 1. В Решение № 764 от 11.03.2019 г. на
надзорния съвет на същата (ДВ, бр. 25 от 2019 г.)
думите в т. 1 „УПИ VІІІ-1082“ да се четат: „УПИ
ХVІІІ-1082“. 2. В Решение № 765 от 11.03.2019 г.
(ДВ, бр. 25 от 2019 г.) думите в т. 1 „м. Банишора
Зона Б-17“ да се четат: „м. Банишора – Зона В-17“.
2351

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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