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ПОС ТА НОВЯВА М:
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Изменение от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации
по изменение на климата
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 23 юли 2015 г. – ДВ, бр. 60 от
2015 г. В сила за Република България от 31.12.2020 г.)
Член 1
Изменение
„

Следната таблица заменя таблицата в приложение Б към Протокола:
1

2

Страна

Количествено задължение за ограничаване или намаляване на емисиите
(2008 – 2012 г.) (процент спрямо базова
година или период)

Австралия
Австрия

5

6

Количествено заРефедължение за огра- рентна
ничаване или нама- година(2)
ляване на емисиите
(2013 – 2020 г.) (процент спрямо базова
година или период)

Количествено задължение за ограничаване или намаляване
на емисиите (2013 –
2020 г.) (изразено като
процент спрямо референтната година)(2)

Ангажименти за
на ма л я ва не на
емисиите на парникови газове до
2020 г. (процент
спрямо референтната година)(3)

108

99,5

2000

98

– 5 до – 15 %
или – 25 %(4)

92

80(5)

не е прил. не е прил.

88

1990

Беларус(6)(1)
Белгия

3

4

не е прил.

92

80

(5)

(1)

92

80

(5)

не е прил. не е прил.

Хърватия(1)

95

80(7)

не е прил. не е прил.

Кипър

80(5)

не е прил. не е прил.

Чешка
92
република(1)

80(5)

не е прил. не е прил.

Дания

92

80(5)

не е прил. не е прил.

92

80

не е прил. не е прил.

България

Естония

(1)

(5)

не е прил. не е прил.

Европейски
92
съюз

80(5)

1990

Финландия 92

80(5)

не е прил. не е прил.

Франция

92

80(5)

не е прил. не е прил.

Германия

92

80

(5)

не е прил. не е прил.

Гърция

92

80(5)

не е прил. не е прил.

94

80

(5)

не е прил. не е прил.

Исландия

110

80

(9)

не е прил. не е прил.

Ирландия

92

80(5)

не е прил. не е прил.

Италия

92

80

не е прил. не е прил.

Унгария

(1)

Казахстан(1)
Латвия

95
92

80

Лихтенщайн 92

84

Литва

92

(1)

(5)

1990
(5)

не е прил.

95

1990

84

80

не е прил. не е прил.

Люксембург 92

80

(5)

не е прил. не е прил.

Малта

80(5)

не е прил. не е прил.

78

1990

80(5)

не е прил. не е прил.

Монако

92

Нидерландия 92

– 20 %/– 30 %(8)

– 20 %/– 30 %(8)

– 7 %

не е прил. не е прил.

(5)

(1)

– 8 %

78

– 20 %/– 30 %(10)

– 30 %
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5

Норвегия

101

84

1990

84

Полша(1)

94

80(5)

не е прил. не е прил.

Португалия 92

80(5)

не е прил. не е прил.

Румъния

(5)

не е прил. не е прил.

6
–  30 % до –  40 %(11)

92

80

Словакия(1)

92

80(5)

не е прил. не е прил.

Словения

92

80

(5)

не е прил. не е прил.

Испания

92

80

(5)

не е прил. не е прил.

Швеция

92

80(5)

не е прил. не е прил.

Швейцария

92

84,2

1990

не е прил.

– 20 % до  – 30 %(12)

Украйна(1)

100

76(13)

1990

не е прил.

– 20 %

80(5)

не е прил. не е прил.

(1)

(1)

Обединено
кралство Вел и ко б ри т а- 92
ния и Северна Ирландия
Количествено задължение за ограничаване или намаляване на емисиите
(2008 – 2012 г.) (процент спрямо базова
година или период)

Страна

Канада(14)

94

Япония

94

(15)

Нова
Зеландия(16)

100

Руска феде100
рация(17)(1)
Съкращение: не е прил. = не e приложимо.

Следният списък заменя списъка под заглавието „Парникови газове“ в приложение А
към Протокола:
„Парникови газове
Въглероден диоксид (CO 2)
Метан (CH4)
Диазотен оксид (N 2 O)
Флуоровъглеводороди (HFC)
Перфлуоровъглероди (PFC)
Серен хексафлуорид (SF 6 )
Азотен трифлуорид (NF 3) (18)“.
След член 3, параграф 1 от Протокола се
вмъква следният параграф:
„1а. С т ра н и т е, вк л ючен и в п ри ложе ние I, осиг у ряват поо тделно и ли заедно
техните съвкупни антропогенни емисии на
парникови газове, изброени в приложение
А, изразени като еквивалент на въглероден
диоксид, да не превишават предписаните
им количества, изчислени съгласно техните
количествени задължения за ограничаване и
намаляване на емисиите, записани в третата
колона на таблицата, съдържаща се в приложение Б, и в съответствие с разпоредбите
на настоящия член, с оглед намаляване на

“
техните общи емисии на такива газове с поне
18 % под равнищата от 1990 г. в периода на
задължения от 2013 г. до 2020 г.“
След член 3, параграф 1а от Протокола
се вмъква следният параграф:
„1б. Дадена страна, включена в приложение Б, може да предложи корекция за
намаляване на записания в третата колона в
приложение Б процент на своето количествено задължение за ограничаване и намаляване
на емисиите, записано в третата колона на
таблицата, съдържаща се в приложение Б.
Предложението за такава корекция се съобщава на страните от Секретариата поне три
месеца преди заседанието на Конференцията
на страните, слу жеща като заседание на
страните по настоящия Протокол, на което
това предложение се предлага за приемане.“
След член 3, параграф 1б от Протокола
се вмъква следният параграф:
„1в. Корек ци я, предложена от ст рана,
включена в приложение I, да увеличи амбицията на своето количествено задължение
за ограничаване и намаляване на емисиите
в съответствие с член 3, параграф 1б по-
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горе, се счита за приета от Конференцията
на страните, слу жеща като заседание на
ст раните по настоящи я Протокол, освен
ако над т ри четвърти от присъстващите
и гласуващи страни направят възражение
срещу приемането. Приетата корекция се
съобщава от Секретариата на депозитаря,
който я изпраща до всички страни, и влиза
в сила на 1 януари в годината, следваща съобщението от депозитаря. Такива корекции
са задължителни за страните.“
След член 3, параграф 7 от Протокола се
вмъква следният параграф:
„7а. През втория период на количествени
задължения за ограничаване и намаляване
на емисиите, от 2013 г. до 2020 г., предписаното количество за всяка страна, включена
в приложение I, е равно на записания за нея
в третата колона на таблицата, съдържаща
се в приложение Б, процент от съвкупните є
антропогенни емисии на парникови газове,
посочени в приложение А, изразени в еквивалент на въглероден диоксид, за 1990 г.
или базовата година или период, определени
съгласно параграф 5 по-горе, умножен по
осем. С цел изчисляване на предписаните им
количества страните, включени в приложение I, за които промените в земеползването
и горското стопанство представляват нетен
източник на емисии на парникови газове
през 1990 г., вк лючват в емисиите си за
базовата 1990 г. или период съвкупните си
антропогенни емисии, изразени в еквивалент
на въглероден диоксид, по източници минус
поглъщанията по поглътители през 1990 г.
в резултат на промени в земеползването.“
След член 3, параграф 7а от Протокола
се вмъква следният параграф:
„7б. Всяка положителна разлика между
предписаното количество за втория период
на задължения за страна, включена в приложение I, и средните годишни емисии за
първите три години от предходния период
на задължения, умножена по осем, се прехвърля към партидата за анулирани единици
на тази страна.“
В член 3, параграф 8 от Протокола текстът
„изчислението, посочено в параграф 7
по-горе“
се заменя със следния текст:
„изчисленията, посочени в параграфи 7
и 7а по-горе“.
След член 3, параграф 8 от Протокола се
вмъква следният параграф:
„8а. Всяка страна, включена в приложение I, може да използва 1995 г. или 2000 г.
като своя базова година за азотен трифлуорид за целите на изчислението, посочено в
параграф 7а по-горе.“
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След член 3, параграф 12 от Протокола
се вмъкват следните параграфи:
„12а. Вси чк и единиц и, генери рани о т
пазарни механизми, които трябва да бъдат
установени съгласно Конвенцията или нейните инструменти, могат да се използват от
страните, включени в приложение I, с оглед
последните да бъдат подпомогнати при изпълнението на техните количествени задължения
за ограничаване и намаляване на емисиите
по член 3. Всички такива единици, които
дадена страна придобива от друга страна по
Конвенцията, се добавят към предписаното
количество на придобиващата страна и се
изваждат от количеството единици, държани
от прехвърлящата страна.
12б. Конференцията на страните, служеща
като заседание на страните по настоящия
Протокол, гарантира, че, когато единици от
одобрени дейности по пазарни механизми,
посочени в параграф 12а по-горе, се използват от страните, включени в приложение I,
с оглед последните да бъдат подпомогнати
при изпълнението на техните количествени
задължения за ограничаване и намаляване на
емисиите по член 3, дял от тези единици се
използва за покриване на административните
разходи, както и за подпомагане на страни,
които са развиващи се страни и които са
особено уязвими от неблагоприятните въздействия от изменението на к лимата, да
покрият разходите за адаптиране, ако тези
единици са придобити съгласно член 17.“
След края на първото изречение от член
4, параграф 2 от Протокола се добавя следният текст:
„или на датата на депозиране на техните
документи за приемане на всяко изменение на
приложение Б съгласно член 3, параграф 9“.
В член 4, параграф 3 от Протокола текстът
„параграф 7“
се заменя със следния текст:
„за които се отнасят“.
Член 2
Влизане в сила
Настоящото изменение влиза в сила в
съответствие с членове 20 и 21 от Протокола
от Киото.
Страни, които са в процес на преход към пазарна икономика.
Всички бележки под линия по-долу, с изключение
на бележки под линия 1, 2 и 5, са предоставени
чрез съобщения от съответните страни.
(2)
Референ т ната година може да се използва
като незадължителна от дадена страна за нейни
собствени цели с оглед изразяване на нейното
количествено задължение за ограничаване или
намаляване на емисиите (QELRC) като процент
(1)
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от емисиите спрямо посочената година, който не
е правно обвързващ в международен план по Протокола от Киото, в допълнение към посочването
на нейното(ите) QELRC спрямо базовата година
във втората и третата колона на тази таблица,
които са правно обвързващи в международен план.
(3)
Допълнителна информация относно тези ангажименти може да бъде намерена в документи
FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 и FCCC/KP/AWG/2012/
MISC.1, Add.1 и Add.2.
(4)
QELRC на А встралия в рамките на втория
период на задължения по Протокола от Киото
е в съответствие с постигането от Австралия на
нейната безусловна цел до 2020 г., възлизаща на
5 процента под равнищата от 2000 г. Австралия
си запазва възможността на по-късен етап, ако
бъдат изпълнени определени условия, да премине
в рамките на целта си за 2020 г. от 5 на 15 или 25
процента под равнищата от 2000 г. Тази референция запазва статута на посочените ангажименти,
поети в рамките на споразуменията от Канкун, и
не представлява ново правно обвързващо задължение по настоящия Протокол или правилата,
реда и условията, свързани с него.
(5)
QEL RC на Евр опейск и я с ъю з и нег ови т е
държави членки в рамките на втори период на
задължения по Протокола от Киото се основават
на разбирането, че ще бъдат изпълнени съвместно
от Европейския съюз и неговите държави членки,
в съответствие с член 4 от Протокола от Киото.
QELRC не засягат последващото уведомяване от
Европейския съюз и неговите държави членки за
споразумение за съвместно изпълнение на техните задължения в съответствие с разпоредбите
на Протокола от Киото.
(6)
Добавена в приложение Б чрез изменение,
прието по силата на Решение 10/CMP.2. Това
изменение все още не е влязло в сила.
(7)
QELRC на Хърватия в рамките на втори период
на задължения по Протокола от Киото се основава
на разбирането, че тя ще изпълни своето QELRC
съвместно с Европейския съюз и неговите държави
членки, в съответствие с член 4 от Протокола
от Киото. Вследствие на това присъединяването
на Хървати я към Европейск и я съюз н яма да
засегне нейното участие в такова споразумение
за съвместно изпълнение съгласно член 4, нито
нейното QELRC.
(8)
Като част от глобално и всеобхватно споразумение за периода след 2012 г. Европейският съюз
изтъква отново своето предложение да постигне
до 2020 г. 30-процентно намаление спрямо равнищата от 1990 г., при условие че други развити
страни поемат задължение за подобни намаления
на емисиите и развиващите се страни допринасят
по подходящ начин съобразно своите отговорности
и съответни възможности.
(9)
QELRC на Исландия в рамките на втори период
на задължения по Протокола от Киото се основава на разбирането, че нейното задължение ще
бъде изпълнено съвместно с Европейския съюз
и неговите държави членки, в съответствие с
член 4 от Протокола от Киото.
(10)
QELRC, представено в т ретата колона, се
отнася до цел за намаляване на емисии с 20 %
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до 2020 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.
Л и х т ен ща й н ще ра згледа въ змож нос т за по значително намаляване на емисиите до 30 % до
2020 г. в сравнение с равнищата от 1990 г., при
условие че други развити страни поемат задължение за подобни намаления на емисиите и понапредналите развиващи се страни допринасят по
подходящ начин съобразно своите отговорности
и съответни възможности.
(11)
QELRC на Норвегия от 84 е в съответствие
с нейната цел за 30-процентно намаляване на
емисиите до 2020 г. в сравнение с 1990 г. Ако
може да допринесе за глобално и всеобхватно
споразумение, с което държави, които са с големи
емисии, постигнат споразумение за намаляване
на емисиите, съответстващо на целта от 2 °C,
Норвегия ще премине към равнище на намаление от 40 процента за 2020 г. спрямо равнищата
от 1990 г. Тази референция запазва статута на
посочените ангажименти, поети в рамките на
споразуменията от Канкун, и не представлява
ново правно обвързващо задължение по настоящия Протокол.
(12)
QELRC, представено в третата колона от тази
таблица, се отнася до цел за намаляване на емисии с 20 % до 2020 г. в сравнение с равнищата от
1990 г. Швейцария ще разгледа възможностите за
по-значително намаляване на емисиите до 30 %
до 2020 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.,
при условие че други развити страни поемат задължение за подобни намаления на емисиите и
развиващите се страни допринасят по подходящ
начин съобразно свои те от говорност и и въ зможности в съответствие с целта от 2 °C. Тази
референция запазва статута на ангажимента, поет
в рамките на споразуменията от Канкун, и не
представлява ново правно обвързващо задължение
по настоящия Протокол или правилата, реда и
условията, свързани с него.
(13)
Следва да е пълно пренасяне и не се приема
никакво анулиране или ограничение на използването на тази законно при доби та су веренна
собственост.
(14)
На 15 декември 2011 г. депозитарят получи
писмено уведомление за оттеглянето на Канада
от Протокола от Киото. Това поражда действие
за Канада на 15 декември 2012 г.
(15)
В съобщение от 10 декември 2010 г. Япония
посочи, че не възнамерява да поема задължения
по втория период на задължения по Протокола
от Киото след 2012 г.
(16)
Нова Зеландия остава страна по Протокола
от Киото. Тя ще си постави количествена цел за
намаляване на емисиите от всички отрасли на
икономиката по Рамковата конвенция на ООН по
изменение на климата в периода от 2013 до 2020 г.
(17)
В съобщение от 8 декември 2010 г., получено
от Секретариата на 9 декември 2010 г., Руската
федерация посочи, че не възнамерява да поема
количествено задължение за ограничаване или
намаляване на емисиите за втория период на
задължения.
(18)
Прилага се само от началото на втория период
на задължения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Уведомление относно условията на споразумението за съвместно изпълнение на
задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия съгласно
член 3 от Протокола от Киото, приети на
Конференцията на страните по Рамковата
конвенция на ООН по изменение на климата, служеща като заседание на страните
по Протокола от Киото в Доха, с Решение
1/СМР.8, в съответствие с член 4 от Протокола от Киото
1. Членове на споразумението
Европейск и ят съюз, неговите държави
членки и Република Исландия, всички от
които са страни по Протокола от Киото, са
членове на настоящото споразумение („членовете“). Следните държави понастоящем
са държави – членки на Европейския съюз:
Кралство Белгия, Република България,
Чешка република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония,
Ирла н д и я, Реп у бл и к а Г ърц и я, К ра лс т во
Испани я, Френска реп ублика, Реп ублика
Хърватия, Италианска република, Република
Кипър, Република Латвия, Република Литва,
Велико херцогство Люксембу рг, Унгари я,
Република Малта, Кралство Нидерландия,
Република Австрия, Република Полша, Порт у галска република, Ру мъни я, Република
Словения, Словашка република, Република
Финландия, Кралство Швеция, Обединено
кралство Великобритания и Северна Ирландия.
Исландия е член на настоящото споразумение по силата на Споразумението между
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга
страна, относно участието на Исландия в
съвместното изпълнение на задълженията на
Европейския съюз, неговите държави членки
и Исландия за втория период на задължения
по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.
2. Съвместно изпълнение на задълженията по член 3 от Протокола от Киото ЗА
ВТОРИЯ ПЕРИОД НА ЗА ДЪЛЖЕНИЯ по
Протокола от Киото
В съответствие с член 4, параграф 1 от
Протокола от Киото членовете ще изпълняват задълженията си по член 3 от него,
както следва:
– В съответствие с член 4, параграфи 5 и
6 от Протокола от Киото членовете ще гарантират, че в държавите членки и в Исландия
общата сума от изразените в еквивалент на
въглероден диоксид съвкупни антропогенни
емисии на парниковите газове, изброени в
приложение А към Протокола от К иото,
не надвишава съвместното им предписано
количество.
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– Прилагането на член 3, параграф 1
о т Про т окола о т К ио т о за емисии те на
парникови газове от въздушния и морския
транспорт за държавите членки и Исландия
се основава на подхода на Конвенцията за
включване само на емисиите от вътрешни
поле т и и вът решен морск и т ра нспор т в
целите на страните. Подходът на Европейския съюз по отношение на втория период
на задължения по Протокола от Киото ще
остане същият като този по отношение на
първия период на задължения, като се има
предвид, че след Решение 2/CP.3 не беше
постигнат напредък при разпределението на
посочените емисии в целите на страните.
Това не засяга строгостта на задълженията
на Европейския съюз съгласно пакета от
документи за климата и енергетиката, които
остават непроменени. Това не засяга също
така необходимост та да се вземат мерки
относно емисиите на такива газове от авиационно и корабно гориво.
– Всеки член може да увеличи своето
равнище на амбиция чрез прехвърляне на
предписани емисионни единици, единици
р ед у ц и ра н и ем иси и и л и с ер т ифи ц и ра н и
единици редуцирани емисии към партида за
анулирани квоти, установена в националния
му регистър. Членовете ще представят съвместно информацията, която се изисква по
параграф 9 от Решение 1/CMP.8, и съвместно
ще правят предложения за целите на член 3,
параграфи 1б и 1в от Протокола от Киото.
– Членовете ще продължават да прилагат индивидуално разпоредбите на член 3,
параграфи 3 и 4 от Протокола от Киото и
договорените в съответствие с тях решения.
– Общите емисии на членовете от базовата година ще са равни на сумата от емисиите
в съответните базови години, приложими за
всяка държава членка и за Исландия.
– А ко з емепо л зв а не т о, п р омен и т е в
земеползването и горското стопанство са
представлявали нетен източник на емисии на
парникови газове през 1990 г. за която и да е
държава членка или Исландия, съответният
член, в съответствие с член 3, параграф 7а от
Протокола от Киото, включва в своята базова
година или период на емисии изразените в
еквивалент на въглероден диоксид съвкупни
антропогенни емисии по източници минус
отст ранените количества от поглътители
през базовата година или период, причинени
от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, за целите на
изчисляването на съвместното предписано
количество на членовете, определено в съответствие с член 3, параграфи 7а, 8 и 8а от
Протокола от Киото.
– Изчислението съгласно член 3, параграф 7б от Протокола от Киото се прилага
по отношение на съвместното предписано
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количество за втория период на задължения
за членовете, определено в съответствие с
член 3, параграфи 7а, 8 и 8а от Протокола
от Киото, и сумата от средните годишни
емисии, предизвикани от членовете през
първите три години от първия период на
задължения, умножена по осем.
– В съответствие с Решение 1/CMP.8
единици от количествата от резерва за излишък от предходен период на даден член
могат да бъдат използвани за изтегляне по
време на допълнителния период за изпълнение на задълженията за втория период на
задължения до степента, до която емисиите
на този член по време на втория период на
задължения надвишават съответните предписани количества за този период в настоящото
уведомление.
3. Съответни равнища на емисии, разпределени на членовете на споразумението
Задълженията за количествено ограничаване и намаляване на емисиите за членовете,
посочено в третата колона от приложение Б
към Протокола от Киото, е 80 %. Съвместното предписано количество за членовете
за втория период на задължения ще бъде
определено в съответствие с член 3, параграфи 7а, 8 и 8а от Протокола от Киото и
неговото изчисление ще бъде улеснено от
доклада, представен от Европейския съюз
съгласно параграф 2 от Решение 2/CMP.8.
Съответните равнища на емисии на членовете са, както следва:
– Равнището на емисии на Европейския
съюз е разликата между съвместното предписано количество на членовете и сумата от
равнищата на емисии на държавите членки
и Исландия. Неговото изчисляване ще бъде
улеснено от доклада, представен съгласно
параграф 2 от Решение 2/CMP.8.
– Съответните равнища на емисии на
държавите членки и Исландия в съответствие с член 4, параграфи 1 и 5 от Протокола
от Киото са сборът от съответните суми,
посочени в таблица 1 по-долу, и всички резултати от прилагането на член 3, параграф
7а, второ изречение от Протокола от Киото
за дадената държава членка или Исландия.
Предписаните количества на членовете
са равни на техните съответни равнища на
емисиите.
Предписаното количество на Европейския
съюз ще се приспада от емисиите на парникови газове от източници съгласно схемата
на Европейския съюз за търговия с емисии, в
която неговите държави членки и Исландия
участват, доколкото тези емисии са обхванати
по Протокола от Киото. Съответните предписани количества на държавите членки и
Исландия обхващат емисиите на парникови
газове по източници и по отстраняване от
поглътители във всяка държава членка или
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Исландия от източници и поглътители, които
не са обхванати от Директива 2009/29/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед
подобряване и разширяване на схемата на
Общността за търговия с квоти за емисии
на парникови газове. Това включва всички
емисии от източници и отст ран яване от
поглътители, обхванати от член 3, параграфи 3 и 4 от Протокола от Киото, както и
всички емисии на азотен трифлуорид (NF 3)
в рамките на Протокола от Киото.
Всеки член по това споразумение докладва отделно за емисиите, обхванати от
съответното му предписано количество, по
източници и по отстраняване от поглътители.
Таблица 1. Равнища на емисиите на държавите членки и Исландия (преди прилагането
на член 3, параграф 7а) в тонове еквивалент
на въглероден диоксид за втория период на
задължения по Протокола от Киото
Белгия

584 228 513

България

222 945 983

Чешка република

520 515 203

Дания

269 321 526

Германия
Естония
Ирландия
Гърция

3 592 699 888
51 056 976
343 467 221
480 791 166

Испания

1 766 877 232

Франция

3 014 714 832

Хърватия

162 271 086

Италия

2 410 291 421

Кипър

47 450 128

Латвия

76 633 439

Литва

113 600 821

Люксембург
Унгария
Малта

70 736 832
434 486 280
9 299 769

Нидерландия

919 963 374

Австрия

405 712 317

Полша

1 583 938 824

Португалия

402 210 711

Румъния

656 059 490

Словения

99 425 782

Словакия

202 268 939

Финландия

240 544 599

Швеция
Обединено кралство
Исландия

315 554 578
2 743 362 625
15 327 217
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Декларация на Европейския съюз, направена в съответствие с член 24, параграф 3
от Протокола от Киото
Следните държави са понастоящем държави – членки на Европейския съюз: Кралство
Белгия, Република България, Чешка република,
Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република
Гърция, Кралство Испания, Френска република,
Република Хърватия, Италианска република,
Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Велико херцогство Люксембург,
Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша,
Португалска република, Румъния, Република
Словения, Словашка република, Република
Финландия, Кралство Швеция и Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия.
Европейският съюз декларира, че съгласно
Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 192, параграф 1 и
член 191 от него, той разполага с компетентност
за сключване на международни споразумения
и за изпълнение на задълженията, произтичащи от тях, с което допринася за постигане на
следните цели:
– опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда;
– защита на здравето на хората;
– разумно и рационално използване на
природните ресурси;
– насърчаване на международно равнище на
мерки за справяне с регионални или световни
проблеми на околната среда, и по-специално
борбата с изменението на климата.
Европейският съюз декларира, че неговото
количeствено задължение за намаляване на
емисиите за втория период на задължения по
Протокола от Киото (2013 – 2020 г.) ще бъде
изпълнено чрез действия на Европейския
съюз и неговите държави членки в рамките
на съответната им компетентност. Правно обвързващите актове за изпълнение на неговото
задължение, които обхващат въпросите, уредени
с Протокола от Киото, изменен с изменението
от Доха, вече са в сила.
Европейският съюз ще продължи да предоставя редовно информация относно релевантните
правни инструменти на Европейския съюз
в рамките на допълнителната информация,
включена в националното му съобщение, представяно съгласно член 12 от Конвенцията, за
да докаже спазването на задълженията си по
Протокола от Киото, в съответствие с член 7,
параграф 2 от него и с насоките съгласно него.
Важна правна бележка. Съгласно Регламент
(ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на
Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната
версия на Официален вестник на Европейския
съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита
за автентично и има правна сила.
279
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Наредба за изменение на Наредба № 8121з773 от 1 юли 2015 г. за условията и реда за
осигуряване на храна или левовата є равностойност на служителите на Министерството
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 52 от
2015 г.; изм., бр. 9 от 2016 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на храна или
левовата є равностойност на служителите на
Министерството на вътрешните работи (МВР)
по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1, т. 2 думите „Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ)“
се заменят с „дирекция „Специални операции
и борба с тероризма“ при Главна дирекция
„Жандармерия, специални операции и борба
с тероризма“.
§ 3. В чл. 7 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. ползване на отпуск поради бременност
и раждане, предоставен за ползване със заявление;
2. ползване на отпуск за отглеждане на дете
до 2-годишна възраст или при осиновяване
на дете до 5-годишна възраст;“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Терзийски
392

Наредба за изменение на Наредба № 8121з-862
от 24 юли 2018 г. за условията и реда за подпомагане с парични средства на служителите
и членовете на семействата на загиналите
при изпълнение на служебните си задължения държавни служители в Министерството
на вътрешните работи, изпаднали в тежко
материално положение (ДВ, бр. 65 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „дирекция „Координация и административно обслужване“
(ДК АО)“ се заменят с „дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“
(ДКИАД)“.
2. В ал. 3 съкращението „ДК АО“ се заменя
с „ДКИАД“.
§ 2. В чл. 10, ал. 1 съкращението „ДК АО“
се заменя с „ДКИАД“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Терзийски
393

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 2
от 20 януари 2021 г.

за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани
в детските заведения, училищните столове и
обектите за търговия на дребно на територията
на училищата и на детските заведения, както
и към храни, предлагани при организирани
мероприятия за деца и ученици
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските
заведения, училищните столове и обектите за
търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения.
(2) Изискванията на наредбата се прилагат
и към храни, предлагани при организирани
мероприятия за деца и ученици, както и за
храни, предлагани в извънучилищни педагогически заведения за деца.
Чл. 2. Храните, предлагани в обекти по
чл. 1, трябва да отговарят на изискванията
за безопасност и качество, регламентирани в
европейското и националното законодателство.
Чл. 3. Храните, предлагани в местата по
чл. 1, се доставят от обекти, регистрирани по
чл. 26 или одобрени по чл. 31 от Закона за
храните.
Чл. 4. Всяка партида храни се придружава от
документ, удостоверяващ произхода на храната
и нейната безопасност.
Чл. 5. При транспортирането на храните се
спазват изискванията на Приложение ІІ, глава
ІV на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно хигиената на храните (ОВ, специално
българско издание, 2007 г., глава 13, том 44) и на
наредбата по чл. 7, ал. 5 от Закона за храните.
Чл. 6. (1) Предварително опакованите храни,
предлагани в обекти по чл. 1, трябва да са в
опаковка, която предпазва храната от външно
замърсяване и не променя органолептичните
є характеристики.
(2) Пакетираните храни, предлагани в
обекти по чл. 1, трябва да са етикетирани и
маркирани съгласно наредбата по чл. 19 от
Закона за храните.
(3) В обектите по чл. 1 не се допускат храни
с нарушена цялост на опаковката.
Чл. 7. (1) В обектите по чл. 1 не се допускат
храни, които са с признаци на развала, както
и храни с изтекъл срок на трайност.
(2) Храните се съхраняват при условията,
определени от производителя, и се предлагат
в срока на трайност.

ВЕСТНИК
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Чл. 8. В обектите по чл. 1 не се допускат
пресни плодове и зеленчуци, съдържащи
остатъчни количества пестициди и химични
замърсители над максимално допустимите
стойности.
Чл. 9. В обектите по чл. 1 не се допускат
храни, съдържащи, съставени или произведени
от генетично модифицирани организми, и храни,
обработени с йонизиращи лъчения.
Чл. 10. В обекти по чл. 1 освен бутилирани
натурални минерални, изворни и трапезни води
съгласно Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години
в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно
хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.) се
предлагат и „ароматизирани води“, съдържащи
освен вода само „естествени ароматични вещества“ и/или „естествени ароматични препарати“
и „обогатени води“, съдържащи освен вода
добавени „витамини и минерали“, съгласно
Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.
относно хранителни и здравни претенции за
храните (ОВ, специално българско издание,
2007 г., глава 15, том 18).
Чл. 11. В обекти по чл. 1 се предлагат само
храни, отговарящи на специфичните изисквания на тази наредба, както и храни, произведени съгласно изискванията на Регламент на
Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември
2008 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета относно биологичното производство
и етикетирането на биологични продукти по
отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (OB, L 250, 18.09.2008 г.)
(Регламент (ЕО) № 889/2008).
Г л а в а

в т о р а

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРУПИТЕ ХРАНИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ В
ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ
СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА
ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА И НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Раздел I
Специфични изисквания към месото и месните
продукти
Чл. 12. Месото от свине, едри преживни
животни, дребни преживни животни, което се
предлага в обектите по чл. 1, трябва да е добито
от здрави животни в одобрени предприятия
съгласно изискванията на Приложение ІІІ на
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно определяне на специфични хигиенни
правила за храните от животински произход
(ОВ, специално българско издание, 2007 г.,
глава 03, том 56) (Регламент (ЕО) № 853/2004)
или да е добито от здрави животни в кланични
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пунктове съгласно изискванията на наредбата
по чл. 7, ал. 1 от Закона за храните, с която се
определят национални мерки в съответствие с
чл. 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 853/2004.
Чл. 13. (1) Мляното месо, месните заготовки и месните продукти, които се предлагат в
обектите по чл. 1, трябва да са произведени
по утвърдени стандарти.
(2) Месните продукти по ал. 1, за които няма
утвърден стандарт, трябва да са произведени
по технологична документация и да отговарят
на показателите в Наредба № 2 от 2013 г. за
здравословно хранене на децата на възраст от
0 до 3 години в детските заведения и детските
кухни (ДВ, бр. 28 от 2013 г.), Наредба № 6 от
2011 г. за здравословно хранене на децата на
възраст от 3 до 7 години в детски заведения
и Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно
хранене на учениците.
Чл. 14. (1) Месото от птици и лагоморфни
(зайцевидни), което се предлага в обектите по
чл. 1, трябва да е добито от здрави птици и
лагоморфни в одобрени предприятия съгласно
изискванията на Приложение ІІІ на Регламент
(ЕО) № 853/2004.
(2) Месото от птици и птичи разфасовки,
които се предлагат в обектите по чл. 1, трябва
да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО)
№ 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г.
относно въвеждането на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на
Съвета по отношение на определени стандарти
за предлагането на пазара на месо от домашни
птици (ОВ, L 157, 17.06.2008 г.).

съобразена с изискванията за здравословно
хранене, посочени в Наредба № 2 от 2013 г. за
здравословно хранене на децата на възраст от
0 до 3 години в детските заведения и детските
кухни, Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години
в детски заведения и Наредба № 37 от 2009 г.
за здравословно хранене на учениците.
Чл. 17. Айрянът, който се предлага в обектите
по чл. 1, трябва да е получен при хомогенизацията на българско кисело мляко по чл. 16, ал. 1
и питейна вода без добавяне на готварска сол.

Раздел II
Специфични изисквания към млякото и млечните продукти

Раздел IV
Специфични изисквания към яйца

Чл. 15. (1) Прясното пастьоризирано мляко,
което се предлага в обектите по чл. 1, трябва
да е произведено от сурово краве мляко, което
отговаря на изискванията на Приложение ІІІ,
раздел ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент (ЕО)
№ 853/2004.
(2) Млечните продукти, които се предлагат
в обектите по чл. 1, трябва да са произведени
от сурово краве, козе мляко и/или смес между
тях, което отговаря на изискванията на Приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на
Регламент (ЕО) № 853/2004.
Чл. 16. (1) Киселото мляко, което се предлага
в обектите по чл. 1, трябва да е произведено в
съответствие със стандарт БДС 12:2010.
(2) Сиренето, което се предлага в обектите
по чл. 1, трябва да е произведено в съответствие
със стандарт БДС 15:2010.
(3) Кашкавалът, който се предлага в обектите
по чл. 1, трябва да е произведен в съответствие
със стандарт БДС 14:2010.
(4) Млечните продукти, за които няма
български държавен стандарт, трябва да са
произведени по технологична документация,

Раздел III
Специфични изисквания към риба, рибни
продукти и други морски храни
Чл. 18. Рибата и рибните продукти, които
се предлагат в обектите по чл. 1, трябва да
са получени в регламентирани обекти за добив и преработка на риба и рибни продукти,
отговарящи на изискванията на Приложение
ІІІ, раздел VІІІ на Регламент (ЕО) № 853/2004.
Чл. 19. В обектите по чл. 1 трябва да се
предлагат охладена сладководна и/или морска
риба, по изключение замразена, рибни продукти и други морски храни, които отговарят
на изискванията за здравословно хранене,
посочени в Наредба № 2 от 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0
до 3 години в детските заведения и детските
кухни, Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години
в детски заведения и Наредба № 37 от 2009 г.
за здравословно хранене на учениците.

Чл. 20. (1) Яйцата, които се предлагат в
обектите по чл. 1, трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца (ДВ, бр. 7 от 2008 г.),
Регламент (ЕС) № 589/2008 на Комисията от 23
юни 2008 г. за определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007
на Съвета относно стандартите за търговия с
яйца (ОВ, L 163, 24.06.2008 г.) и на Приложение
ІІІ, раздел Х на Регламент (ЕО) № 853/2004.
(2) Яйцата, които се предлагат в обектите
по чл. 1, трябва да са клас „А“.
Чл. 21. Яйцата трябва да се транспортират
и съхраняват при температура, гарантираща
безопасността им (от +5 °C до +18 °C), и да се
консумират не по-късно от 28 дни след датата
на снасяне.
Раздел V
Специфични изисквания към масла и мазнини
Чл. 22. (1) В обектите по чл. 1 се предлагат
само краве масло, слънчогледово, рапично,
царевично масло и зехтин.
(2) Не се разрешава предлагането на храни,
съдържащи:
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1. мазнини извън посочените в ал. 1;
2. хидрогенирани и частично хидрогенирани
растителни мазнини;
3. растителни мазнини, за които на етикета
не е посочен видът на преработката им.
Чл. 23. (1) Кравето масло, което се предлага
в обектите по чл. 1, трябва да е произведено от
сурово мляко, което отговаря на изискванията
на Приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, т. ІІІ (3)
на Регламент (ЕО) № 853/2004, и да отговаря на
изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. за установяване на обща
организация на пазарите на селскостопански
продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001
и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.).
(2) Слънчогледовото масло, което се предлага
в обектите по чл. 1, трябва да е произведено
по браншови стандарт.
(3) Зехтинът, който се предлага в обектите
по чл. 1, трябва да бъде Extra Virgin или Virgin
съгласно изискванията на Регламент (ЕИО)
№ 2568/91 на Комисията от 11 юли 1991 г. относно характеристиките на маслиновото масло
и маслиновото масло от остатъчен материал и
съответните методи за анализ (ОВ, специално
българско издание, 2007 г., глава 03, том 10)
и Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на
Комисията от 13 януари 2012 г. относно стандартите за търговия с маслиново масло (ОВ,
L 12, 14.01.2012 г.).
Раздел VI
Специфични изисквания към зърнени храни
и храни на зърнена основа
Чл. 24. Брашното, което се влага в храни,
предлагани в обектите по чл. 1, е „Бяло“, „Добруджа“, „Типово“, „Пшенично – пълнозърнесто“
или „Ръжено“, произведено по утвърден стандарт, съобразен с изискванията за здравословно
хранене, посочени в Наредба № 2 от 2013 г. за
здравословно хранене на децата на възраст от
0 до 3 години в детските заведения и детските
кухни, Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години
в детски заведения и Наредба № 37 от 21 юли
2009 г. за здравословно хранене на учениците.
Чл. 25. Хлябът, който се предлага в обектите
по чл. 1, трябва да бъде тип „Бял“, „Добруджа“,
„Типов“, „Пълнозърнест – пшеничен“, „Ръжен“
или „Ръжено-пшеничен“, произведен по утвърден стандарт, съобразен с изискванията за
здравословно хранене, посочени в Наредба № 2
от 2013 г. за здравословно хранене на децата на
възраст от 0 до 3 години в детските заведения
и детските кухни, Наредба № 6 от 2011 г. за
здравословно хранене на децата на възраст от
3 до 7 години в детски заведения и Наредба
№ 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене
на учениците.
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Чл. 26. В обектите по чл. 1 могат да се
предлагат и пълнозърнести продукти (хлебни,
макаронени и тестени изделия, овесени ядки
и др.) без оцветители.
Чл. 27. В обектите по чл. 1 не се предлагат
зърнени храни и храни на зърнена основа с
признаци на видимо плесенясване, с наличие
на складови вредители и/или следи от тяхната
дейност.
Чл. 28. Храните на зърнена основа, които се
предлагат в детските заведения за консумация от
децата на възраст до 3 години, по отношение на
състава им трябва да отговарят на изискванията
на наредбата по чл. 5 от Закона за храните, с
която се въвеждат изискванията на Директива 2006/125/ЕО на Комисията от 5 декември
2006 г. относно преработени храни на зърнена
основа и детски храни за кърмачета и малки
деца (ОВ, специално българско издание, 2007 г.,
глава 15, том 18) и на приложимите изисквания
на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно
храните, предназначени за кърмачета и малки
деца, храните за специални медицински цели
и заместителите на целодневния хранителен
прием за регулиране на телесното тегло и за
отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета,
директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и
2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета и
регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009
на Комисията (ОВ, L 181 от 29 юни 2013 г.).
Раздел VII
Специфични изисквания към картофи, кореноплодни и варива
Чл. 29. (1) Картофите, които се предлагат в
обектите по чл. 1, трябва да са цели, здрави, без
замърсяване от почвата и други примеси, без
повреди от вредители, без повишена повърхностна влажност, да издържат на транспортиране,
товарене и разтоварване. Да бъдат опаковани
в чисти опаковки и да бъдат етикетирани
съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1169/2011 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето
на информация за храните на потребителите,
за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006
и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент
и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/
ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО
на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО
и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент
(ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 304 от
22.11.2011 г.).
(2) Не се допуска предлагането на гнили
картофи и с лошо качество, което ги прави
негодни за консумация.
Чл. 30. Кореноплодните зеленчукови култури (морков, ряпа, салатно цвекло, репички
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и др.), които се предлагат в обектите по чл. 1,
трябва да отговарят на изискванията на общия
стандарт за предлагане на пазара на пресни
плодове и зеленчуци по Приложение І, част А
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на
Комисията от 7 юни 2011 г. за определянето на
подробни правила за прилагането на Регламент
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение
на секторите на плодовете и зеленчуците и
на преработените плодове и зеленчуци (ОВ,
L 157, 15.06.2011 г.) (Регламент за изпълнение
(ЕС) № 543/2011) или да са биологично произведени съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 889/2008.
Чл. 31. (1) Варивата, които се предлагат
в обектите по чл. 1, трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да са цели и здрави;
2. да са чисти, без видими чужди примеси;
3. да са без вредители;
4. да нямат увреждания от вредители;
5. да нямат неспецифичен мирис и/или вкус;
6. да са с цвят, характерен за продукта.
(2) Не се допуска предлагането на храни
по ал. 1, засегнати от гниене или други увреждания, които биха ги направили негодни
за консумация.
Раздел VIII
Специфични изисквания към плодове, зеленчуци и продукти от тях (зеленчуци – сурови,
сготвени, консервирани, замразени, изсушени,
ферментирали, зеленчукови сокове и плодове – пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове,
конфитюри, мармалади, желета и компоти)
Чл. 32. Пресните плодове и зеленчуци, които се предлагат в обектите по чл. 1, трябва
да отговарят на изискванията за качество в
съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане
на пазара, определени в Приложение І, част
А и част Б от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 543/2011.
Чл. 33. (1) Стерилизираните продукти от плодове и зеленчуци, които се предлагат в обектите
по чл. 1, не трябва да съдържат консерванти,
оцветители, ароматизанти и подсладители.
(2) В обектите по чл. 1 не се предлагат стерилизирани продукти с нарушена херметичност
и признаци на бомбаж.
(3) В обектите по чл. 1 трябва да се предлага доматено пюре с не по-малко от 22 % сухо
вещество (като минимално 80 % от сухото
вещество се формира от домати).
(4) Лютеницата, която се предлага в обектите
по чл. 1, трябва да е произведена по браншови
стандарт.
Чл. 34. Плодовите конфитюри, желета,
мармалади и желе-мармалади, които се предлагат в обектите по чл. 1, трябва да отговарят
на наредбата по чл. 5 от Закона за храните,
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с която се въвеждат изискванията на Директива 2001/113/ЕО на Съвета от 20 декември
2001 г. относно плодови конфитюри, желета
и мармалади и подсладено пюре от кестени,
предназначени за консумация от човека (ОВ,
специално българско издание, 2007 г., глава 13,
том 33).
Чл. 35. (1) В обектите по чл. 1 се предлагат само плодови и/или зеленчукови сокове,
плодови и плодово-зеленчукови нектари, в
които съдържанието на моно- и дизахариди не
превишава 20 % от общата маса на продукта,
и напитки от пасирани плодове и/или зеленчуци поотделно или в смес с прясно/кисело
мляко и др.
(2) Плодовите напитки трябва да са етикетирани в съответствие с наредбата по чл. 5 от
Закона за храните, с която се въвеждат изискванията на Директива 2001/112/ЕО на Съвета
от 20 декември 2001 г. относно соковете от
плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (ОВ, специално
българско издание, 2007 г., глава 03, том 40).
(3) При производството на продукти, производни на плодовете и зеленчуците в замразен и
изсушен вид, предназначени за обекти по чл. 1,
се предлагат разрешени добавки в количества,
допустими в Регламент (ЕО) № 1333/2008 на
Европейския парламент и на Съвета от 16
декември 2008 г. относно добавките в храните
(ОВ, L 354, 31.12.2008 г.).
Раздел IX
Специфични изисквания към ядки и маслодайни семена, захар, захарни и шоколадови
изделия, пчелен мед
Чл. 36. (1) Ядките, които се предлагат в
училищните столове и обектите за търговия
на дребно на територията на училищата и на
детските заведения, трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да са цели, здрави, чисти, нормално
развити;
2. да имат цвят, характерен за продукта;
3. да имат вкус и мирис, характерни за
продукта, без специфичен мирис и привкус;
4. да нямат странични примеси;
5. да не са повредени от насекоми или
гризачи;
6. да няма наличие на живи вредители.
(2) Не се разрешава предлагане на ядки в
детските ясли. В детските градини се допуска
използване на смлени ядки.
Чл. 37. В училищните столове и обектите
за търговия на дребно на територията на училищата не се предлагат:
1. плесенясали и загнили ядки;
2. пържени ядки.
Чл. 38. (1) В обектите по чл. 1 се предлага
само „Рафинирана бяла захар“ или „Екстра
бяла захар“ при спазване на изискванията на
наредбата по чл. 5 от Закона за храните, с ко-
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ято се въвеждат изискванията на Директива
2001/111/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г.
относно някои захари, предназначени за консумация от човека (ОВ, специално българско
издание, 2007 г., глава 13, том 33).
(2) В училищните столове и обектите за
търговия на дребно на територията на училищата се предлага само шоколад, отговарящ
на наредбата по чл. 5 от Закона за храните, с
която се въвеждат изискванията на Директива
2000/36/EO на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юни 2000 г. относно какаовите
и шоколадовите продукти, предназначени за
консумация от човека (ОВ, специално българско
издание, 2007 г., глава 13, том 30).
Чл. 39. Пчелният мед, който се предлага
в обектите по чл. 1, трябва да отговаря на
изискванията на наредбата по чл. 5 от Закона
за храните, с която се въвеждат изискванията
на Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда (ОВ, специално
българско издание, 2007 г., глава 13, том 33).
Чл. 40. Пчелният мед се съхранява в плътно затворени опаковки (тенекии, пластмасови
кофи, варели, стъклени буркани). Опаковките за
съхранение трябва да отговарят на изискванията
на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври
2004 г. относно материалите и предметите,
предназначени за контакт с храни, и за отмяна
на директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ,
специално българско издание, 2007 г., глава
13, том 45).
Раздел X
Специфични изисквания към други храни – плодови и билкови чайове, трапезна сол
Чл. 41. В обектите по чл. 1 се предлагат
плодови и билкови чайове без добавени оцветители и кофеин.
Чл. 42. В обектите по чл. 1 се предлага само
сол, йодирана с калиев йодат, в съответствие с
изискванията на наредбата по чл. 5 от Закона
за храните относно състава и характеристиките
на солта за хранителни цели.
Чл. 43. В обектите по чл. 1 не се допуска
предлагането на екструдирани храни.
Раздел XI
Специфични изисквания към бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
Чл. 44. В обектите по чл. 1 се предлагат само
бутилирани натурални минерални, изворни и
трапезни води, отговарящи на изискванията
на наредбата по чл. 5 от Закона за храните, с
която се въвеждат изискванията на Директива
2003/40/ЕО на Комисията от 16 май 2003 г. за
установяване на списъка, границите на концентрация и изискванията към етикетирането за
съставките на натуралните минерални води и
условията за употреба на обогатен с озон въздух
за обработката на натурални минерални води
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и на изворни води (ОВ, специално българско
издание, 2007 г., глава 13, том 39) и Директива
2009/54/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални
минерални води (ОВ, L 164, 26.06.2009 г.).
Чл. 45. В обектите по чл. 1 не се предлагат
бутилирани натурални минерални води, съдържащи флуориди над 1,5 мг/л.
Чл. 46. В обектите по чл. 1 се предлагат само
бутилирани изворни и трапезни води, които
по физикохимични, химични и радиологични
показатели съответстват на изискванията на
Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели (ДВ,
бр. 30 от 2001 г.).
ДОПЪЛНИТЕЛНA РАЗПОРЕДБA
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Детски заведения“ са детски ясли, детски
градини, обединени детски заведения, детски
кухни, домове за медико-социални грижи за
деца на възраст 0 – 3 години, домове за деца,
лишени от родителска грижа, от 3 до 18 години, домове за деца с умствена изостаналост
и домове за деца с физически увреждания,
центрове за настаняване от семеен тип, социално-педагогически интернати, възпитателни
училища – интернати, преходно жилище за
деца от 14 до 18 години, звена „Майка и бебе“,
дневни центрове за деца на улицата, дневни
центрове за деца с увреждания, звена „Спешен
прием“ към центрове за обществена подкрепа,
кризисни центрове.
2. „Организирани мероприятия за деца и
ученици“ са мероприятия, организирани от
детски заведения и училища.
3. „Предлагане на храни“ е доставяне,
съхраняване, приготвяне и предлагане на
храни на територията на детските заведения,
училищните столове и обектите за търговия
на дребно на територията на училищата и на
детските заведения.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 7,
ал. 3 от Закона за храните и отменя Наредба
№ 8 от 2018 г. за специфичните изисквания
към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно на
територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при
организирани мероприятия за деца и ученици
(ДВ, бр. 104 от 2018 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
§ 4. Храните, които са доставени и се съхраняват в детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно
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на територията на училищата и на детските
заведения, и храните, предлагани в извънучилищни педагогически заведения за деца, преди
влизането в сила на тази наредба, могат да се
предлагат до изчерпване на количествата.
§ 5. Сключените преди влизането в сила на
тази наредба договори за доставка на храни
в детските заведения, училищните столове и
обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения се
привеждат в съответствие с изискванията на
тази наредба в едногодишен срок от влизането
є в сила.
§ 6. Наредбата влиза в сила в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
391

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
НАРЕДБА № Т-РД-04-1
от 22 януари 2021 г.

за реда за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и
туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния
взрив от COVID-19
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя редът
за предоставяне на безвъзмездни средства на
лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, съгласно чл. 26а от
Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г. и
за преодоляване на последиците.
Чл. 2. Безвъзмездните средства се предоставят като държавна помощ под формата на преки
безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от
Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията
на сегашния епидемичен взрив от COVID-19,
приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и
нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020)
3156, приети съответно на 3 април 2020 г., 8
май 2020 г. и 29 юни 2020 г., и C (2020) 7127 от
13 октомври 2020 г. Помощта се предоставя на
туроператорите и туристическите агенти съобразно решение на Европейската комисия по
схема за държавна помощ SA.59990 (2020/N) от
18.12.2020 С (2020) под № 9511, с което помощта
е обявена за съвместима с вътрешния пазар
въз основа на член 107, параграф 3, буква б)
от ДФЕС, до не по-късно от 30 юни 2021 г.
Чл. 3. Държавата предоставя на лица,
извършващи туроператорска и туристическа
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агентска дейност, безвъзмездни средства в
размер на 4 на сто от оборота им без ДДС
през 2019 г., оповестен във финансовия отчет
съгласно Закона за счетоводството.
Чл. 4. Администратор на държавната помощ съгласно чл. 9 от Закона за държавните
помощи е министърът на туризма.
Г л а в а

в т о р а

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ СРЕДСТВА
Раздел I
Обхват на дейностите
Чл. 5. (1) Безвъзмездните средства по чл. 2
се предоставят еднократно за компенсиране
на загуби на туроператорите и туристическите
агенти за периода от 1.03.2020 г. до 31.12.2020 г.
(2) Туроператорът/туристическият агент
следва да разполага с доказателства, че разходите, подлежащи на компенсиране, не са
възстановени към датата на получаването на
помощта, и въз основа на които може да се
направи обосновано предположение, че няма
да бъдат възстановени на по-късен етап, както
и че не са покрити от застраховка.
(3) В случай че разходите бъдат възстановени от доставчиците на услугите в петгодишен
срок считано от датата на плащане на услугата
на доставчика или получени като обезщетение по застрахователно събитие, получената
компенсация за тези разходи трябва да бъде
възстановена на Министерството на туризма.
Чл. 6. Безвъзмездните средства по чл. 2
се използват приоритетно за компенсиране
на разходи, произтичащи от отказали се от
ваучери клиенти, които не са възстановени
от доставчиците на услуги към датата на
получаване на държавната помощ, както и
за покриване на извършените през периода
разходи за основната дейност на съответния
туроператор или туристически агент.
Раздел II
Изисквания към кандидатите
Чл. 7. (1) Допустими кандидати по схемата са:
1. туроператори и/или туристически агенти,
които са регистрирани съгласно раздел I, глава
седма от Закона за туризма и са вписани в
Националния туристически регистър;
2. туроператори, които имат сключена
застраховка „Отговорност на туроператора“
съгласно чл. 97 от Закона за туризма;
3. туроператори и туристически агенти, които към 31 декември 2019 г. не са в затруднено
положение (по смисъла на Общия регламент
за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от
Регламент (ЕС) № 651/2014 г.).
(2) Недопустими кандидати по схемата са:
1. предприятия, които извършват дейност
в селскостопанския сектор, секторите на ри-
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барството и аквакултурите, изложени в т. 23
от Временната рамка за мерки за държавна
помощ в подкрепа на икономиката в условията
на сегашния епидемичен взрив от COVID-19;
2. предприятие, което е в производство по
несъстоятелност или ликвидация, както и е
обявено в несъстоятелност;
3. предприятие, което е получавало помощ,
която е обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар или не е изпълнено
разпореждане за възстановяването є;
4. предприятие, което има задължения по
влезли в сила актове и/или има разсрочени,
отсрочени или необезпечени задължения към
държавата.
(3) Максималният размер на помощта по
настоящата схема е 4 на сто от оборота без
ДДС през 2019 г., но не повече от общия размер
на помощта по раздел 3.1, т. 22 от Временната
рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния
епидемичен взрив от COVID-19.
(4) Ако туроператорът или туристическият
агент, кандидатстващ за държавна помощ, получава няколко пъти или в няколко форми по
мярката или помощта по други мерки, одобрени
от Европейската комисия съгласно раздел 3.1
от Временната рамка, общата максимална
граница на предприятие, както е посочено в
т. 22 а) от тази рамка, ще се спазва. В тази
връзка туроператорите и туристическите агенти
трябва да декларират размера на получените
средства, периода, за които се отнасят, и схемата, по която е получена помощта.
(5) Помощта по чл. 2 може да се кумулира
с помощи в съответствие с регламентите за
помощ de minimis – 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, 24.12.2013 г., стр.
1), Регламент (ЕС) № 1408/2013 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 в селскостопанския сектор (OВ, L 352,
24.12.2013 г., стр. 9), Регламент (ЕС) № 717/2014
на Комисията от 27 юни 2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към
помощта de minimis в сектора на рибарството и
аквакултурите (ОВ, L 190, 28.06.2014 г., стр. 45)
и Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от
25 април 2012 г. относно прилагането на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към минималната помощ
(de minimis) за предприятия, предоставящи
услуги от общ икономически интерес (ОВ, L
114, 26.04.2012 г., стр. 8).
(6) Помощта по чл. 2 може да се кумулира с
помощи в съответствие с Общия регламент за
групово освобождаване, при условие че се спаз-
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ват разпоредбите и правилата за кумулиране
от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от
17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории
помощи за съвместими с вътрешния пазар в
приложение на членове 107 и 108 от Договора
(Общ регламент за групово освобождаване).
Раздел III
Общи изисквания към документите и реда за
кандидатстване
Чл. 8. (1) Кандидатите за предоставяне на
безвъзмездни средства по чл. 2 попълват и подават по електронен път уеббазиран формуляр
за кандидатстване и придружителни документи
в Системата за управление на националните
инвестиции (СУНИ) в срок от пет дни след
влизането в сила на наредбата, но не по-късно
от 31.05.2021 г.
(2) Формулярът следва да бъде подписан с
квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни
удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3,
параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014, от
лицето, което към датата на кандидатстването
представлява кандидата, или от упълномощено
от него лице.
(3) В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически
лица, формулярът се подписва с КЕП от всяко
от тях.
(4) Във формуляра за кандидатстване по
ал. 1 се попълват следните обстоятелства:
1. данни за търговската регистрация на
туроператора и/или туристическия агент и
уникалният регистрационен номер, с които
са вписани съгласно раздел I, глава седма от
Закона за туризма в Националния туристически регистър;
2. туроператорите – данни за сключената
застраховка „Отговорност на туроператора“
съгласно чл. 97 от Закона за туризма към
момента на подаване на заявлението;
3. декларираният оборот на дружеството в
годишния финансов отчет за 2019 г.;
4. общият размер на заявената безвъзмездна
помощ, по-ниска или равна на 4 % от оборота, реализиран от предприятието кандидат
за 2019 г., но ненадхвърлящ левовата равностойност на 800 000 евро от общия размер на
заявената безвъзмездна помощ от кандидата
на равнище едно и също предприятие съгласно
чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 от
18 декември 2013 г. заедно с другите получени
минимални помощи;
5. стойността на дължимите суми към
клиенти, чиито туристически пътувания не
са били осъществени;
6. фирмена банкова сметка на кандидата.
(5) Към формуляра се прилагат/подават
изцяло електронно следните документи:
1. изрично пълномощно за подаване на
формуляра за кандидатстване по образец (ако
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е приложимо), с което се упълномощава титуляр на КЕП, с който ще се подаде формулярът
за кандидатстване; когато туроператорът или
туристическият агент се представлява от двама управители заедно, упълномощаването се
извършва и от двамата управители;
2. декларация по образец от законния представител на туроператора или туристическия
агент за изпълнени условия по Временната
рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния
епидемичен взрив от COVID-19;
3. декларация по образец от законния представител на туроператора или туристическия
агент за липса на задължения към държавата
към датата на подаване на заявлението;
4. декларации за съгласие по образец от
законния представител на туроператора или
туристическия агент данните на кандидата да
бъдат предоставени от Националния статистически институт на Министерството на туризма
по служебен път.
(6) Документите по ал. 5 се подписват,
както следва:
1. документите по т. 1 до 4 се подписват с
КЕП от лицата, официално представляващи
кандидата (вписани в търговския регистър и
регистъра на ЮЛНЦ, а не упълномощени) и се
прикачват в СУНИ; декларациите се подписват
с валиден КЕП на локалния компютър, като е
препоръчително подписването да е чрез attached
signature – файл и подпис в един документ;
2. в случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически
лица, декларациите се попълват и подписват
от всяко от тях;
3. декларацията по ал. 4, т. 3 се подписва
от всички лица с право да представляват
кандидата, независимо дали се представляват
заедно и/или поотделно;
4. квалифицираният електронен подпис,
с който се подписва формулярът за кандидатстване, следва да бъде с титуляр и автор
упълномощеното физическо лице, а в случай на
упълномощаване на юридическо лице – КЕП
следва да бъде с титуляр упълномощеното
юридическо лице и автор – официални ят
представляващ (вписан в търговски регистър
и регистъра на ЮЛНЦ) на упълномощеното
юридическо лице;
5. кандидатът може изрично да упълномощи
лице, което не е официален представител на
предприятието, да подаде формуляра за кандидатстване с КЕП; пълномощното се подписва
от представляващия кандидата в зависимост
от начина на представляване – заедно и/или
поотделно; в случаите, когато кандидатът се
представлява заедно от няколко физически
лица, се попълват данните и пълномощното се
подписва с КЕП от всяко от тях; след подписването пълномощното се прикачва в СУНИ.
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Раздел IV
Процедура за разглеждане на формуляра за
кандидатстване
Чл. 9. (1) Подадените формуляри се разглеждат в 20-дневен срок от получаването им
по реда на тяхното постъпване от длъжностни
лица и/или външни експерти, определени със
заповед на министъра на туризма.
(2) В случай на нередовност и/или непълнота на представените документи кандидатът
се уведомява чрез СУНИ. В уведомлението се
дава срок за отстраняване на нередовностите
и/или непълнотите не по-дълъг от 10 дни.
(3) В случаите по ал. 2 срокът за разглеждане на подадения формуляр спира да тече.
(4) Министърът на туризма утвърждава със
заповед насоките за кандидатстване, правилата
за разглеждане на формулярите за помощта
и за събиране на служебна информация от
компетентните институции.
(5) В срок до 14 дни от разглеждането на
формуляра министърът на туризма се произнася със заповед за одобрение или отказ
от предоставяне на безвъзмездните средства,
която се връчва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Със заповедта на министъра на туризма
по ал. 5 се предоставят средствата по схемата
за държавна помощ в съответствие с чл. 11 и
16 от Закона за държавните помощи.
(7) Заповедта за отказ за предоставяне на
безвъзмездните средства подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 10. Министерството на туризма води
регистър на отпуснатите средства по чл. 2 по
образец, утвърден със заповед на министъра
на туризма. Регистърът се публикува на институционалната страница на Министерството
на туризма.
Чл. 11. (1) Предварителният контрол по
схемата за държавна помощ се извършва от
министъра на туризма.
(2) Последващият контрол се извършва
по реда на Закона за държавната финансова
инспекция.
Чл. 12. (1) Възстановяването на неправомерно предоставена държавна помощ се
извършва съгласно Закона за държавните
помощи и Правилника за прилагане на Закона
за държавните помощи.
(2) Неправомерно предоставената държавна
помощ подлежи на принудително изпълнение
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Туроператор“ е търговец, който комбинира и продава или предлага за продажба
туристически пакети, било то пряко, било то
чрез друг търговец или заедно с друг търговец,
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регистриран е за упражняване на дейност
съгласно раздел I, глава седма от Закона за
туризма и е вписан в Националния туристически регистър.
2. „Туристически агент“ е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма и вписано
в Националния туристически регистър за осъществяване на туристическа агентска дейност,
различно от туроператор, което продава или
предлага за продажба туристически пакети,
изготвени от туроператор.
3. „Оборот без ДДС“ по смисъла на чл. 3
са нетните приходи от продажби, оповестени
в годишния финансов отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
4. „Предприятие в затруднено положение“ – съгласно дефиницията на чл. 2, т. 18
от Регламент (ЕС) № 651/2014.
5. „Свързани п редп ри я т и я“ – съгласно
дефиницията на чл. 3, т. 3 от Приложение 1
на Регламент (ЕС) № 651/2014.
6. „Микро-, малки и средни предприятия
(МСП)“ – съгласно дефиницията на чл. 2 от
Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 651/2014.
7. „Отказали се от ваучери клиенти“ са
пътуващи, чието туристическо пътуване е
било отменено до 31 декември 2020 г. поради разпространението на COVID-19 и не
са приели ваучер по смисъла на чл. 25 от
Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г., и
за преодоляване на последиците.
8. „К ва л ифи ц и ра н елек т ронен под п ис
(КЕП)“ към датата на кандидатстване е КЕП
с титуляр и автор физическото лице, което е
официален представител на кандидата, или
КЕП с титуляр юридическото лице кандидат,
като автор на подписа в този случай следва
да е официалният представител на предприятието кандидат.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 26а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание
от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.
§ 3. Компенсации се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта
по чл. 107 от Договора за функционирането
на Европейския съюз.
§ 4. Указания по прилагане на наредбата
дава министърът на туризма.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Марияна Николова
447
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за
извърш ва не на дей нос т к ат о рег ул и ра н
пазар, пазарен оператор, за организиране
на многостранна система за търговия, за
извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество,
у п ра в л я в а що д ру жес т во, д ру жес т во с ъс
специа лна инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, у правляващо алтернативен инвестиционен фонд
(обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 84 от 2005 г.; изм., бр. 104 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.;
попр., бр. 87 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 28 от
2009 г., бр. 53 от 2015 г. и бр. 63 от 2016 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се
изменя така:
„Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите
за извършване на дейност като регулиран
пазар, пазарен оператор, за организиране на
многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване
на дейност като инвестиционен посредник,
и н вес т и ц ион но д ру жес т во, у п ра в л я ва що
дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен
фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за
докладване на данни“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и
редът за издаване на лицензи за извършване
на дейност като регулиран пазар, пазарен
оператор, за организиране на многостранна
система за търговия (МСТ) и организирана
система за търговия (ОСТ), за извършване
на дейност като инвестиционен посредник,
доставчик на услуги за докладване на данни,
дру жество със специа лна инвестиционна
цел, инвестиционно дружество, управляващо дружество, национално инвестиционно
дружество и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, за издаване на
разрешение за организиране и управление
на договорен фонд и национален договорен
фонд, за регистриране на лице, управляващо
алтернативен инвестиционен фонд, от Комисията за финансов надзор („комисията“) и за
издаваните от нея, съответно от заместникпредседателя, ръководещ управление „Надзор
на инвестиционната дейност“ на комисията („заместник-председателя“), одобрения,
разрешения, регистрации и разглеждане на
уведомления, за които не са предвидени изрични условия и ред в друг нормативен акт.“
§ 3. Член 2 се отменя.
§ 4. В чл. 3 думите „чл. 75, ал. 1 ЗПФИ“
се заменят с „чл. 156, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ)“.
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§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“
се заменят с „чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията може да издаде лиценз за
извършване на услуги и дейности по чл. 6,
ал. 2 и 3 ЗПФИ на територията на Република
България чрез клон на инвестиционен посредник от трета държава, който отговаря
на условията по чл. 49, ал. 2 ЗПФИ.“
§ 6. В чл. 6, ал. 1 думата „ЗДКИСДПКИ“
се заменя с „от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
п редп ри я т и я за колек т ивно инвест и ране
(ЗДКИСДПКИ)“.
§ 7. В чл. 8 думата „ЗДСИЦ“ се заменя
с „от Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел (ЗДСИЦ)“.
§ 8. Заглавието на глава трета се изменя
така: „Процедури относно лиценз, разрешение, одобрение, уведомление и вписване в
регистрите на комисията“.
§ 9. Заглавието на раздел I на глава трета
се изменя така: „Подаване на заявление за
издаване на лиценз, разрешение и одобрение,
подаване на уведомление и искане за вписване в регистъра“.
§ 10. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Заявленията и уведомленията по
тази наредба се подават по образец и формат,
установени от съответния приложим регламент или утвърдени от комисията, съответно
от заместник-председателя. Заявленията и
уведомленията могат да бъдат подадени в
свободна форма при спазване на изискванията
на ал. 2, ако регламент на Европейския съюз
(ЕС) не предвижда образец за подаването им.
(2) Заявленията и уведомленията по ал. 1
се подават на място в сградата на комисията или по електронен път и задължително
съдържат за юридическо лице – наименованието, седалището и адреса на управление,
ЕИК, адреса за кореспонденция, телефон и
адрес на електронна поща за контакт, а за
физическо лице – името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер
(ЕГН), адресната регистрация, телефон и
адрес на електронна поща за контакт, съответно аналогични данни за чуждестранните
лица, изчерпателно посочване на дейностите
(сделките), които заявителят възнамерява да
извършва, съответно исканото разрешение,
одобрение или естеството на уведомлението
и подпис на лицето/ата, разполагащо/и с
представителна власт, или на физическото
лице заявител.“
§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думата „заявлението“ се добавя „по чл. 160, ал. 1 ЗПФИ“.
2. Точка 1 се изменя така:
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„1. проект на устава, който ще бъде приложим след издаване на лиценз на дружеството;“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. данни за внесения капитал и доказателства относно източниците на капитала:
a) подробни данни относно използването
на частни финансови ресурси, включително
произход и наличност на тези средства;
б) всички споразумения и договори относно
набрания капитал;
в) банков документ, удостоверяващ:
аа) размера на внесения капитал, но не
по-малко от 25 на сто от записания капитал;
бб) направените вноски от лицата, записали акции;
вв) движението на средствата от сметките на лицата, притежаващи участие, към
дружеството заявител, съответно оборот по
сметките, от които са преведени парите за
вноските, за период от време, подходящ с
оглед установяване на произхода им;“.
4. В т. 11 се правят следните допълнения:
а) в буква „а“ накрая се поставя запетая
и се добавят думите „включително програма за началните операции през следващите
3 години“;
б) в буква „б“ накрая се добавят думите „и
описание на ресурсите (по-специално човешките и техническите ресурси), разпределени
по различните планирани дейности“;
в) създават се букви „г“ и „д“:
„г) списък на функциите, услугите или
дейностите, възложени на външни изпълнители, съответно на тези, за които има
намерение да бъдат възложени на външни
изпълнители, и списък на сключените или
планираните договори с външни доставчици,
както и на ресурсите (по-специално, човешки
и технически, както и системата за вътрешен
контрол), които са под контрола на възложените на външни изпълнители функции,
услуги или дейности;
д) информация за системите за клиринг
и/или сетълмент, до които има намерение
да иска достъп с оглед плануваната дейност
през следващите 3 години;“.
5. В т. 12 накрая се добавят думите „и документи, удостоверяващи тези обстоятелства“.
6. В т. 15 думите „регулиран пазар или
МСТ“ се заменят с „регулиран пазар, МСТ
или ОСТ“.
7. В т. 18 думите „и техните служители,
както“ се заличават.
8. В т. 19 думите „всеки договор за пок у пко-прода жба на“ се замен ят с „всяка
сделка с“, а думите „съществените условия
по всеки договор и действията на страните
при неговото сключване, потвърждение и
изпълнение“ се заменят с „данни за сделката
и действията на страните“.
9. Създават се нови т. 21 и 22:
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„21. данни и документи, удостоверяващи,
че регулираният пазар, който предоставя пряк
електронен достъп до търговската си система,
разполага с ефективни системи, процедури
и правила по чл. 175 ЗПФИ;
22. тарифа за таксите на регулирания пазар
за предоставяните от него услуги, включително и информация по чл. 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2017/573 на Комисията от
6 юни 2016 г. за допълване на Директива
2014/65/ЕС на Европейск и я парламент и
на Съвета относно пазарите на финансови
инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията за гарантиране на справедливи и
недискриминационни услуги за съвместно
ползване на инфраструктура и справедлива
и недискриминационна структура на таксите
(OB, L 87/145 от 31 март 2017 г.) (Делегиран
регламент (ЕС) 2017/573);“.
10. Създават се т. 23 – 25:
„23. информация относно намерението за
предоставяне на услуги за съвместно ползване на инфраструктура съгласно чл. 2 от
Делегиран регламент (ЕС) 2017/573;
24. политика относно функциите и отговорностите на управителния орган, съответно
контролния орган, посочваща за всяка позиция цялостната длъжностна характеристика
и времето, което се очаква да отделя бъдещият член на управителния орган, съответно
контролния орган;
25. политика за въвеждане в работата и
обучение на членовете на управителния орган,
съответно контролния орган, и политика за
назначаване на персонал и насърчаване на
многообразието;“.
11. Досегашните т. 21 и 22 стават съответно
т. 26 и 27 и се изменят така:
„26. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 от Закона
за Комисията за финансов надзор (ЗКФН),
ако таксата не е платена по електронен път;
27. декларация от всяко дружество, което
е акционер в заявителя, притежаващ пряко
и/или непряко квалифицирано участие, че
не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или
кон т ролирано от такова лице дру жест во
по смисъла на Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) или данни и доказателства, че попада в някое от изключенията
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.“
§ 12. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) основният текст се изменя така: „За
всяко от лицата, избрани за членове на съвета на директорите или на управителния и
надзорния съвет на пазарния оператор или
които управляват дейността му, към заявлението по чл. 160, ал. 1 ЗПФИ се прилагат:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. декларация дали към датата на подаване на заявлението спрямо тях е образувано
наказателно производство и удостоверения,
издадени въз основа на единните информационни системи на прокуратурата и следствените служби за наличие на неприключили
наказателни производства, а за ч у ж дите
граждани – аналогични документи, както и
документи, удостоверяващи, че лицето не е
осъждано, а когато съответната юрисдикция
не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на съответните
обстоятелства, както и изрично декларира,
че в съответната юрисдикция не се издават
такива документи;“
в) точка 2 се изменя така:
„2. данни и документи, удостоверяващи
квалификацията и професионалния опит на
лицата:
а) автобиография за всяко от лицата, в
която се посочва съответното образование
и професионално обучение, професионален
опит, включително имената на всички организации, за които лицето е работило, и естеството и продължителността на упражняваните
функции, по-специално за всички дейности,
попадащи в обхвата на желаната длъжност; за
позиции, заемани през последните 10 години,
при описанието на съответните дейности се
посочват подробно всички правомощия на
лицето и областта на операциите под негов
контрол;
б) данни за серията и номера на притежаваната диплома за висше образование; за
диплома за завършено висше образование в
Република България, която е издадена преди
1.01.2012 г., се представя нотариално заверен
препис от нея; за диплома, която не е издадена от висше училище в Република България,
се посочва и номер на удостоверението за
признаване на придобитото висше образование, вписано в регистъра за академично
признаване, воден от Националния център за
информация и документация, или се прилага
заверено копие от удостоверението;
в) други документи, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит в областта на икономиката, правото, финансите,
банковото дело или информатиката;“
г) точка 8 се изменя така:
„8. декларация относно наложени на лицето
или на всяко едно дружество, по отношение на
което лицето е упражнявало функции по управление или контрол, административни наказания за нарушения на ЗПФИ, Закона за публич-
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ното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),
ЗДСИЦ, Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти (ЗПMПЗФИ), ЗДКИСДПКИ,
Закона за кредитните институции (ЗКИ),
Кодекса за застраховането (КЗ), Кодекса за
социално осигуряване (КСО) и актовете по
прилагането им, приложимите към дейността
на регулирания пазар регламенти или на съответното законодателство на друга държава;“
д) в т. 9 думите „ЗПЗФИ, ЗДКИСДПКИ,
ЗК И , К З “ с е з а мен я т с ъ с „ЗП М ПЗФИ ,
ЗДКИСДПКИ, ЗКИ, КЗ, КСО“;
е) точка 11 се изменя така:
„11. декларация, че лицето може да отдели предвиденото в политиката на пазарния
оператор време за изпълнение на функциите,
за които е избрано, с конкретно посочване
на продължителността на това време;“
ж) създават се т. 12, 13 и 14:
„12. информация и документи, доказващи
спазването на изискването на чл. 14, ал. 1
ЗПФИ, а когато пазарният оператор е значим – и на разпоредбите на чл. 14, ал. 2 – 5
ЗПФИ, включително данни за:
а) директорск и длъж ности, заемани в
други финансови и нефинансови дружества,
вк лючително и от името на юридическо
лице или като заместник, посочен от член
на ръководния орган за участие в заседания;
б) директорск и длъж ности, заемани в
организации, които не преследват основно
търговски цели;
в) други функции и професионални дейности в рамките на финансовия сектор и
извън него, имащи значение от гледна точка
на времето, което се очаква да се отделя за
тях; и
г) естеството на неговите отговорности
по букви „а“ – „в“;
13. декларация дали:
а) спрямо лицето са постановявани неблагоприятни решения по производства за
дисциплинарни нарушения от страна на регулаторен орган или държавен орган и дали
спрямо него има открити такива производства, които още не са приключили;
б) спрямо лицето са постановявани неблагоприятни решения по граждански съдебни
производства във връзка с предоставянето на
финансови или информационни услуги или
за неправомерно поведение или измама във
връзка с управлението на дружество;
в) лицето е било част от ръководния орган на дружество, по отношение на което е
постановено неблагоприятно решение или
наказание от страна на регулаторен орган
или чиято регистрация или лиценз са били
отнети от регулаторен орган;
г) на лицето е било отказвано правото да
извършва дейности, за които е необходима
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регистрация или разрешение от регулаторен
орган;
д) лицето е било част от ръководни я
орган на дружество, което е било обявено
в несъстоятелност или ликвидация по времето, когато съответното лице е заемало
позиция в ръководния орган или в рамките
на една година, след като е престанало да
заема позиция в него;
е) на лицето са налагани глоби, временна забрана да упражнява професията или
дейността си, е било лишавано от правото
да упражнява професията или дейността си
или са му били налагани други наказания от
страна на компетентните органи за измама,
злоупотреба или във връзка с предоставянето
на финансови или информационни услуги;
ж) лицето е било лишавано от правото
да заема директорска длъжност или други
управленски длъжности, е било освобождавано от заеманата длъжност в дружество
в резултат на неправомерно поведение или
злоупотреба;
з) спрямо лицето не са налице обстоятелства, които биха могли да доведат до
конфликти на интереси, възпрепятстващи
способността му да изпълнява задълженията
си независимо и обективно и подлагащи го
на неправомерно въздействие поради:
аа) лични, професионални или икономически взаимоотношения с други лица,
включително акционери на съответния пазарен оператор или на конкурентен пазарен
оператор;
бб) позиции, заемани в миналото или в
момента;
вв) лични, професионални или икономически взаимоотношения с други членове на
ръководния орган или висшето ръководство
(или с дру ги предпри яти я в рамк ите на
групата);
гг) други икономически интереси, или
дд) други интереси, включително семеен
интерес, които могат да създадат действителен
конфликт на интереси;
и) лицето е или е било акционер, чието
участие достига или надхвърля 5 на сто от
правата на глас в пазарен оператор, или служител на акционер, чието участие достига
или надхвърля 5 на сто от правата на глас
в пазарен оператор, или лице, което по друг
начин е пряко свързано с такъв акционер;
к) лицето заема или в последните 18 месеца
е заемало длъжност с изпълнителни функции
в пазарен оператор или друго предприятие
в рамките на групата на пазарен оператор;
л) лицето е или в последните 18 месеца е
било на ръководен пост в ключов професионален съветник или ключов консултант на
пазарен оператор или друго предприятие в
групата на пазарен оператор, или служител,
съществено свързан с предоставяната услуга;
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м) лицето е или в последните 18 месеца
е би ло ак ционер, чието у част ие дост ига
или надхвърля 5 на сто от правата на глас,
или член на ръководния орган на публично
дружество, чиито акции се търгуват на конкретния регулиран пазар;
н) лицето е или е било съществен доставчик или клиент на пазарен оператор или
друго предприятие в рамките на групата на
пазарен оператор, служител на съществен
доставчик или клиент или лице, което по
друг начин е пряко или косвено свързано с
такъв доставчик или клиент;
о) лицето има или е имало други съществени договорни взаимоотношения с пазарен
оператор или друго предприятие в рамките
на групата на пазарен оператор, но не е било
член на ръководния орган;
14. данните и документите по ал. 5.“
2. В ал. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в основния текст след думите „се прилагат“ се добавя „данните и документите по
ал. 1, т. 3 – 5, 7 – 9, т. 13, букви „б“ – „е“ и“;
б) в т. 3 д у м и т е „свърза но с“ с е зам е н я т с „ к о н т р о л и р а н о о т “, а д у м а т а
„ЗИФОД РЮП Д РС Л ТДС “ с е з а мен я с ъ с
„ЗИФОДРЮПДРКЛТДС“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Пазарният оператор представя във
връзка с избора на лицето за член на управителен орган, съответно на контролен орган:
1. документация, отразяваща подробно
направената оценка от компетентния орган на
дружеството с оглед обезпечаване спазването
на изискването за разнообразна квалификация и опит на членовете на управителния
и контролния орган на пазарния оператор
с конкретно посочване на изискванията на
вът решната поли т ика за назначаване на
персонала, които са спазени, включително
постигната ли е целта за представителство
на по-слабо представения пол и всички допълнителни документи, на които се основава
оценката, извън предвидените в ал. 1, т. 1 – 13;
2. данни за обученията, които са предвидени за въвеждане на лицето в работата
на дружеството с посочване на отделените
човешки и финансови ресурси, и графика на
обучението;
3. за значимите пазарни оператори – документация, отразяваща решенията на комитета
за подбор на кандидати на пазарния оператор
във връзка с избора на лицето за член на
управителния орган, съответно контролния
орган, в съответствие с изискванията на
чл. 63 ЗПФИ.“
§ 13. В чл. 12 думите „чл. 80, ал. 5 ЗПФИ“
се заменят с „чл. 160, ал. 6 ЗПФИ“.
§ 14. В чл. 12а след думата „заявлението“
се добавя „по чл. 160, ал. 1 ЗПФИ“, а думите
„чл. 20, ал. 1 и 2 и данни за квалификацията
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и професионалния опит на лицата“ се заменят с „чл. 20“.
§ 15. В чл. 12б се правят следните изменения:
1. В основния текст след думата „заявлението“ се добавя „по чл. 160, ал. 1 ЗПФИ“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. проект на устава, който ще бъде приложим след издаване на лиценз на дружеството;“.
§ 16. В чл. 12в думите „чл. 18, т. 22“ се
заменят с „чл. 18, ал. 7“.
§ 17. Създава се чл. 12г:
„Чл. 12г. За издаване на лиценз на пазарен
оператор за организиране на организирана
система за търговия към заявлението се прилагат данните и документите по чл. 18, ал. 8.“
§ 18. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 85, ал. 1, т. 3 ЗПФИ“
се заменят с „чл. 167, ал. 3 ЗПФИ“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „чл. 85, ал. 1,
т. 1 ЗПФИ“ се заменят с „чл. 158, ал. 3 във
връзка с чл. 15 ЗПФИ“, а след думата „управителния“ се добавя „и контролния“;
б) в т. 2 след думата „управителния“ се
добавя „и надзорния“.
3. В ал. 3 думите „чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 ЗПФИ“ се заменят с
„чл. 158, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 2 ЗПФИ“,
а след думата „управителния“ се добавя „и
контролния“.
§ 19. В чл. 13а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „За издаване на одобрение
по чл. 85, ал. 1, т. 2 ЗПФИ към заявлението“
се заменят с „Към уведомлението по чл. 157
във връзка с чл. 53 ЗПФИ“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към уведомлението по чл. 156, ал. 4
във връзка с чл. 157 във връзка с чл. 53 ЗПФИ
за придобиване от едно лице на квалифицирано участие в регулиран пазар, както и за
последващо увеличаване на квалифицираното
участие от това лице се прилагат данните и
документите по чл. 12а.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Към уведомлението по чл. 157 във
връзка с чл. 54 ЗПФИ се прилагат документите по чл. 25б.
(4) Към уведомлението по чл. 156, ал. 4 във
връзка с чл. 157 във връзка с чл. 54 ЗПФИ
се прилагат документите по чл. 25б.“
§ 20. В чл. 13б се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „чл. 100, ал. 2,
т. 2 ЗПФИ“ се заменят с „чл. 187, ал. 2, т. 2
ЗПФИ“.
2. В т. 3 думите „с други системи и способи“ се заличават.
3. Точка 5 се изменя така:
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„5. данни и документи за условията, на
които трябва да отговарят участниците в
системата;“.
4. Създава се т. 6:
„6. актуално удостоверение за вписването
в съответния регистър, ако дружеството не
е регистрирано в Република България, или
предоставяне на информация за осигурен
достъп по интернет до този регистър.“
§ 21. В чл. 13в се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
думите „чл. 101, ал. 2 ЗПФИ“ се заменят с
„чл. 188, ал. 2 ЗПФИ“ и се създава т. 4:
„4. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) За издаване на разрешение на място
за търговия за възлагане на критични оперативни функции, необходими за осигуряване
на непрекъснатост на дейността съгласно
чл. 6, параграф 5, буква „б“ от Делегиран
регламент (ЕС) 2017/584 на Комисията от
14 юли 2016 г. за допълване на Директива
2014/65/ЕС на Европейск и я парламент и
на Съвета по отношение на регулаторните
технически стандарти, с които се уточняват
организационните изисквания към местата
на търговия (OB, L 87/350 от 31 март 2017 г.)
(Делегиран регламент (ЕС) 2017/584), към
заявлението се прилагат:
1. копие от споразумението за възлагане,
сключено с лицето, на което се възлагат функции с минимално съдържание в съответствие
с чл. 6, параграф 4 от Делегиран регламент
(ЕС) 2017/584, обезпечаващо спазване на изискванията за възлагане по чл. 6, параграф 3
от Делегиран регламент (ЕС) 2017/584;
2. документ, доказващ, че третото лице
отговаря на изискването на чл. 6, параграф 1,
бу к ва „а“ о т Делег и ра н регла мен т (ЕС)
2017/584, ако мястото за търговия допуска
или създава възможност за алгоритмична
търговия;
3. информация за лицето/лицата, които
ще осъществяват контрола на възложените
функции, включително за техния експертен
опит, както и информация как ще бъдат управлявани рисковете, свързани с изпълнението
на споразумението за възлагане;
4. описание на действията, които мястото за
търговия ще предприема, ако доставчикът на
услугата не изпълнява функциите ефективно
и в съответствие с приложимите закони и
регулаторните изисквания и данни за лицето,
което ще носи отговорност за своевременно
предприемане на такива действия;
5. декларация от лицето, на което се възлага функция, че ще оказва пълно съдействие
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на комисията във връзка с осъществяваната
от нея надзорна дейност;
6. одобрен от страните по споразумението
за възлагане план за действие при извънредни ситуации за възстановяване след срив и
периодични тестове на резервните мощности, когато това е необходимо, като се взема
предвид възложената оперативна функция;
7. декларация, че сключването на споразумението за възлагане няма да създаде пречки
за ефективното упражняване на надзорните
функции на комисията или на заместникпредседателя и няма да възпрепятства функционирането на мястото за търговия; ако се
предвижда възникване на такива пречки, се
представя подробно описание на естеството
им, приложимата нормативна уредба, ако е
необходимо и предприетите мерки за преодоляването им;
8. декларация, че не е налице конфликт
на интереси, свързан с възлагането;
9. обосновка на избора на конкретното
трето лице, включително данни за отхвърлени други оферти за изпълнение на същата
функция, ако има такива;
10. информация за техническите и организационните възможности и квалифицирани
служители, с които третото лице разполага,
за да изпълнява възложените функции и
действия, включително автобиографии на
посочените служители, както и копия от
лицензи и разрешения, издадени на третото
лице във връзка с възложената му функция.
(3) Към заявлението за издаване на разрешение за предвиждане на отложено публикуване на данни за сделките в зависимост от
техния вид или размер по чл. 7, параграф 1
и ч л. 11, пара г раф 1 о т Регла мен т (ЕС)
№ 600/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на
финансови инструменти и за изменение на
Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 173/84 от
12 юни 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 600/2014)
се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган, с което се предвижда отложено публикуване;
2. обосновка и док у мен т и, доказващи
наличието на основание за прилагане на
о тложено т о оповес тя ва не в кон к ре т ната
хипотеза на чл. 7, параграф 1, изр. второ и
чл. 11, параграф 1, изр. второ от Регламент
(ЕС) № 600/2014.
(4) Към заявлението по чл. 35, параграф 4
от Регламент (ЕС) № 600/2014 за предоставяне
на достъп на място за търговия до централен
контрагент се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган за искане на достъп до съответния
централен контрагент;
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2. документи, доказващи наличието на
условията по чл. 35, параграф 4 от Регламент
(ЕС) № 600/2014.“
§ 22. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ, към заявлението
съгласно Приложение I и Приложение II на
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1945 на
Комисията от 19 юни 2017 г. за определяне
на технически стандарти за изпълнение по
отношение на уведомленията от и до подали
заявление за лицензиране и лицензирани инвестиционни посредници съгласно Директива
2014/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета (ОВ, L 276/22 от 26 октомври 2017 г.)
(Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1945)
прилага всички документи и информация
съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943
на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване
на Директива 2014/65/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
регулаторните технически стандарти за информацията и изискванията за издаване на
лиценз на инвестиционни посредници (ОВ,
L 276/4 от 26 октомври 2017 г.) (Делегиран
регламент (ЕС) 2017/1943) и документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса
по тарифата, определена в приложението към
чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена
по електронен път.
(2) Информацията по чл. 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2017/1943 се предоставя, като:
1. по чл. 2, буква „г“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 се предоставят и договор
или други документи, въз основа на които
е възникнало правоотношението с лицето,
предоставило заема;
2. по чл. 2, буква „д“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 се предоставят данни и
документи, доказващи начина, по който са
платени дяловете/акциите на инвестиционния посредник, включително документ за
движението по банковите сметки, от които
са преведени паричните средства за период,
който съответства на периода на придобиване
на средствата и обхваща поне шест месеца
преди датата на превода.
(3) В информацията по чл. 3, буква „а“
от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 се
посочва и дали спрямо някое от лицата в
списъка е налице някоя от хипотезите по
чл. 146 от ЗППЦК.
(4) Информацията по чл. 3, букви „б“ и
„г“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943
се предоставя при спазване на изискванията на чл. 20 за съответните документи и
информация.
(5) Информацията по чл. 6 от Делегиран
регламен т (ЕС) 2017/1943 се п редоставя,
както следва:
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1. информацията за клиентите в програмата
по чл. 6, буква „а“ от Делегиран регламент
(ЕС) 2017/1943 включва и данни за техния
правен, социален статус и склонност към риск;
2. информацията за планираните дейности
в програмата по чл. 6, буква „а“ от Делегиран
регламент (ЕС) 2017/1943 включва и изрично
посочване дали заявителят ще извършва дейност като систематичен участник, дали ще
сключва сделки за собствена сметка, дали ще
предлага и/или осъществява алгоритмична
търговия, дали има намерение да осъществява дейност в други държави членки и/или
в трети държави, дали има намерение да
създава финансови инструменти, съответно
да пласира финансови инструменти, издадени
от трето лице, дали има намерение да възлага
дейности на трети лица;
3. информацията по чл. 6, буква „в“, т. „i“
и „ii“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943
включва:
а) данни и документи за конкретни служители, разпределени по отдели с оглед различните планирани от заявителя дейности;
б) длъжностно щатно разписание и схема
за разпределение на функциите и правомощията между изпълнителните директори и
другите ръководни длъжности;
в) описание на всички технически ресурси, които дружеството има намерение да
използва в рамките на първата година от
дейността си, включително програмни продукти с данни за доставчика на отделните
услуги и копия от договори с доставчици,
ако има сключени такива;
г) данни и документи, доказващи, че заявителят разполага с офис, в който ще осъществява дейност, включително сертификат
за противопожарна безопасност на помещенията и информация къде ще се съхраняват
основният и резервният сървър на заявителя;
4. информацията по чл. 6, буква „д“ от
Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 за лицето, на което се възлагат функции, включва:
а) данни, идентифициращи лицето;
б) в случаите, когато лицето, на което се
възлага изпълнението, е установено в трета
държава, се прилагат данни и документи,
удостоверяващи, че лицето е получило необходимото разрешение за изпълнение на
съответните функции, услуги или дейности
в държавата си по произход, ако такива се
изискват съгласно националното му законодателство;
в) данни и документи, удостоверяващи, че
лицето, на което се възлага изпълнението,
разполага с необходимите ресурси и възможности за надеждното и професионалното им
изпълнение;
г) информаци я да ли инвестиционни ят
посредник и лицето, на което се възлага из-
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пълнението, принадлежат към една и съща
група по смисъла на § 1, т. 26 ЗПФИ;
5. информацията по чл. 6, букви „е“, „ж“, „з“
и „к“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943
се предоставя под формата на отделни вътреш н и п ра ви ла, пол и т и к и и п роцед у ри,
предвидени съгласно ЗПФИ и Делегиран
регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от
25 април 2016 г. за допълване на Директива
2014/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на организационните
изисквания и условията за извършване на
дейност от инвестиционните посредници
и за даването на определения за целите на
посочената директива (OB, L 87/1 от 31 март
2017 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2017/565),
които заявителят ще спазва при осъществяване на дейността си;
6. процедурният правилник по чл. 6, буква „л“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943
съдържа правилата за вътрешната организация
на заявителя в съответствие с чл. 65 от ЗПФИ
и чл. 21 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565
и с минимално съдържание съгласно чл. 40
от Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните
посредници (ДВ, бр. 51 от 2020 г.) (Наредба
№ 38) и политиката за изпълнение на клиентски нареждания по чл. 86, ал. 1 ЗПФИ.
(6) Към заявлението по ал. 1 се прилага
и декларация от всяко дружество, което е
акционер в заявителя, притежаващ пряко
и/или непряко квалифицирано участие, че не
е дружество, регистрирано в юрисдикции с
преференциален данъчен режим или контролирано от такова лице дружество по смисъла
на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, или данни и доказателства, че попада в някое от изключенията
по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
(7) В случаите, когато инвестиционният
посредник ще организира многостранна система за търговия съгласно чл. 6, ал. 2, т. 8
ЗПФИ, към заявлението се прилагат данните
и документите по чл. 111, ал. 1 ЗПФИ и по
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/824 на
Комисията от 25 май 2016 г. за определяне
на техническите стандарти за изпълнение
за съдържанието и формата на описанието
на фу нк ц иони ранет о на м ног ос т ра нни т е
системи за търговия и организираните системи за търговия, както и за уведомяването
на Европейския орган за ценни книжа и
пазари в съответствие с Директива 2014/65/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
относно пазарите на финансови инструменти
(OB, L 137/10 от 26 май 2016 г.) (Регламент
за изпълнение (ЕС) 2016/824).
(8) В случаите, когато инвестиционният
по с р ед н и к ще орга н изи ра орга н изи ра на
система за търговия съгласно чл. 6, ал. 2,
т. 9 ЗПФИ, към заявлението се прилагат
данните и документите по чл. 111, ал. 1 и
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чл. 116 ЗПФИ и по Регламент за изпълнение
(ЕС) 2016/824.
(9) В случаите, когато инвестиционният
посредник иска да му бъде издаден лиценз да
извършва дейност по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ, към
заявлението се прилагат данни и документи по чл. 17, ал. 2 ЗПФИ, както и следните
документи:
1. заверен препис от взетото решение за
извършване на дейност по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ
на компетентния съгласно устройствените
актове орган;
2. данни и док у менти за капитала по
чл. 10, ал. 6 ЗПФИ;
3. програма за дейността, която дружеството предвижда да извършва по чл. 9, ал. 2
ЗПФИ, вк лючи телно п редставяне в подробности на дейността, която възнамерява
да извършва по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ, с какви
финансови инструменти, на кои пазари и за
какъв вид клиенти ще търгува;
4. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), ЕГН и адресната регистрация на
лицата, отговорни за извършване на дейността
по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ;
5. доказателства за наличието на служители
с подходяща квалификация и професионален
опит по отношение на извършване на дейността по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ;
6. копия от други документи, различни
от тези по т. 3 и 4, приети от посредника и
предвиждащи правилата, въз основа на които ще се осъществява дейността по чл. 9,
ал. 2 ЗПФИ;
7. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
§ 23. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Към заявлението за лицата, избрани
за членове на управителния и контролния
орган или които управляват дейността на
инвестиционния посредник, се прилагат данните и документите по чл. 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2017/1943, както следва:
1. координатите за връзка по чл. 4, буква „а“, т. „i“ от Делегиран регламент (ЕС)
2017/1943, които включват електронна поща
и/и л и т елефон на л ицет о, ч рез кои т о в
рамките на производството може да бъде
установен контакт с него;
2 . и нф орма ц и я т а по ч л. 4, бу к ва „а“,
т. „v“ – „ix“ от Делегиран регламент (ЕС)
2017/1943, която се представя под формата на
декларация, подписана от всяко лице, което е
член на ръководния орган или действително
ръководи стопанската дейност на заявителя, а за чуждестранните лица – документи,
удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а
когато съответната юрисдикция не издава та-
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кива документи, лицето декларира наличието
или липсата на съответните обстоятелства,
както и изрично декларира, че в съответната
юрисдикция не се издават такива документи;
3. информацията по чл. 4, буква „а“, т. „x“
от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943, която представлява резултатите от направената
оценка на пригодността на лицата в съответствие с Наредба № 38.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Към заявлението по ал. 1 във връзка с изискванията на ЗПФИ се прилагат и
следните данни и документи:
1. удостоверения, издадени въз основа на
единните информационни системи на прокуратурата и следствените служби за наличие
на неприключили наказателни производства,
а за чуждестранните лица – аналогични документи, както и документи, удостоверяващи, че
лицето не е осъждано, а когато съответната
юрисдикция не издава такива документи,
лицето декларира наличието или липсата на
съответните обстоятелства, както и изрично
декларира, че в съответната юрисдикция не
се издават такива документи;
2. декларация, че лицето не е било член
на управителен или контролен орган или
неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по
несъстоятелност, или в прекратено поради
несъстоятелност дружество, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
3. декларация, че лицето не е обявявано в
несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. декларация, че лицето не е съпруг или
роднина по права или по съребрена линия до
трета степен включително или по сватовство
до трета степен с друг член на управителния
или на контролния орган на инвестиционния
посредник и не се намира във фактическо
съпружеско съжителство с такъв член;
5. декларация, че лицето не е лишено
от правото да заема материалноотговорна
длъжност или да извършва професионална
дейност;
6. заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и
опит, необходими за управление на дейността
на инвестиционни я посредник съобразно
заявените по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги
и дейности и изискванията на чл. 13, ал. 3
ЗПФИ – трудова книжка, длъжностна характеристика и други относими документи;
7. дек лараци я да ли лицето е ч лен на
управителен или контролен орган, или по
друг начин участва в управлението на или
е лице с к ва лифици рано у част ие в д ру г
и н вес т и ц ионен пос ред н и к , у п ра в л я ва що
дружество, лице, управляващо алтернативен
инвестиционен фонд, кредитна институция
или застраховател от държава членка, както
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и данни за това участие и за регулаторния
орган, осъществяващ надзор;
8. декларация, че лицето не е било през
последните 2 години преди акта на съответния компетентен орган член на управителен
или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на
дейност, подлежаща на лицензионен режим
от комисията или от Българската народна
банка, или от съответен орган на дру га
държава, освен в случаите, когато лицензът
е бил отнет по искане на дружеството, ако
актът за отнемане на издадения лиценз е бил
отменен по надлежния ред, лицето декларира
за наличието на това обстоятелство;
9. декларация, че на лицето не са му налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през
последните 5 години за извършени груби или
системни нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби
с финансови инструменти (ЗПЗФИ), ЗДСИЦ,
ЗДКИСДПКИ, ЗПМПЗФИ, ЗКИ, КЗ, КСО,
Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския
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
(OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.) (Регламент
(ЕС) № 596/2014), Регламент (ЕС) № 575/2013,
Регламент (ЕС) № 600/2014 или актовете
по прилагането им, или съответното законодателство на друга държава, както и на
други приложими регламенти на ЕС освен
изброените;
10. декларация, че не е освобождавано от
длъжност в управителен или контролен орган на
дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ,
ЗДСИЦ, КЗ, КСО, или съответното законодателство на друга държава въз основа на
приложена принудителна административна
мярка освен в случаите, когато актът на
комисията е бил отменен по надлежния ред,
като лицето изрично декларира за наличието
на това обстоятелство;
11. декларация за наличие на извършено
вече оценяване на репутацията на лицето
в качеството му на лице, придобиващо или
увеличаващо квалифицираното си участие
или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция,
застраховател, презастраховател, лице, упра в л я ва що а л т ернат и вен и н вес т и ц ионен
фонд, или управляващо дружество; данни за
компетентния орган, извършил оценяването,
и за резултата от него; в случаите, когато
лицето разполага с мотивирано писмено
решение на компетентния орган, извършил
оценяването, вместо декларация се прилага
копие от решението;
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12. данни и документи, удостоверяващи
завършено висше образование съгласно чл. 11,
ал. 1, т. 2, буква „б“;
13. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „пазарния оператор“ се заменят с
„инвестиционния посредник“.
4. В ал. 4 думите „ал. 1 и 2“ се заменят
с „ал. 1 – 3“.
5. В ал. 5 думите „ал. 1 и 2“ се заменят
с „ал. 1 – 3“.
6. В ал. 6, т. 3 думите „свързано с“ се
за мен я т с „кон т рол и ра но о т“, а д у мата
„ЗИФОД РЮП Д РС Л ТДС “ с е з а мен я с ъ с
„ЗИФОДРЮПДРКЛТДС“.
§ 24. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Към заявлението за вписване
в регистъра на обвързаните агенти по чл. 36
ЗПФИ за физическите лица, които са членове на управителния орган на обвързания
агент – търговско дружество, както и всяко
дру го лице, оправомощено да у правл ява
или да представлява обвързания агент и за
физическо лице обвързан агент, се прилагат:
1. удостоверения, издадени въз основа на
единните информационни системи на прокуратурата и следствените служби за наличие
на неприключили наказателни производства,
а за чуждестранните лица – аналогични документи, както и документи, удостоверяващи, че
лицето не е осъждано, а когато съответната
юрисдикция не издава такива документи,
лицето декларира наличието или липсата на
съответните обстоятелства, както и изрично
декларира, че в съответната юрисдикция не
се издават такива документи;
2. декларация, че лицето не е лишено
от правото да заема материалноотговорна
длъжност;
3. декларация, че лицето не е било през
последните 3 години преди определената от
съда начална дата на неплатежоспособността
член на управителен или контролен орган
или неограничено отговорен съдружник в
дружество, за което е открито производство
по несъстоятелност, или в прекратено поради
несъстоятелност дружество, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
4. декларация, че лицето не е обявявано
в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори, и не се намира в производство по несъстоятелност;
5. декларация, че на лицето не са налагани
с влезли в сила наказателни постановления
административни наказания през последните
3 години за извършени груби или системни
нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗПМПЗФИ,
ЗДС И Ц , ЗД К ИСД П К И, Регла мен т (ЕС)
№ 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014 и на
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актовете по прилагането им или съответното
законодателство на друга държава членка;
6. данни и документи, удостоверяващи завършено висше образование съгласно чл. 11,
ал. 1, т. 2, буква „б“;
7. автобиография, съдържаща описание на
заеманите от лицето длъжности през последните 10 години с подробно описание на изпълняваните задължения за всяка длъжност;
8. копия от документи, удостоверяващи
професионалната квалификация и опит, необходими за упражняване на дейност като
обвързан аген т – т рудова к ни ж ка, дл ъжностна характеристика и други аналогични
документи;
9. копие от договор с инвестиционния
посредник, от чието име ще действа обвързаният агент, ако вече е подписан такъв,
съответно проект на договор;
10. декларация дали лицето е член на управителен или контролен орган, или по друг
начин участва в управлението на или е лице
с квалифицирано участие в инвестиционен
посредник, управляващо дружество, лице,
управляващо алтернативен инвестиционен
фонд, кредитна институция или застраховател
от държава членка, както и данни за това
участие и за регулаторния орган, осъществяващ надзор;
11. декларация за наличие на извършено
вече оценяване на репутацията на лицето
в качеството му на лице, придобиващо или
увеличаващо квалифицираното си участие
или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция,
застраховател, презастраховател, лице, упра в л я ва що а л т ернат и вен и н вес т и ц ионен
фонд, или управляващо дружество; данни за
компетентния орган, извършил оценяването,
и за резултата от него; в случаите, когато
лицето разполага с мотивирано писмено
решение на компетентния орган, извършил
оценяването, вместо декларация се прилага
копие от решението;
12. данни за лицата, с които е свързано
лице, и за отношенията на свързаност.
(2) За физическите лица, които притежават
или са взели решение да придобият пряко или
непряко квалифицирано участие в обвързан
агент – търговско дружество, се прилагат
документите по ал. 1, т. 1 – 5, 7, 10, 11 и 12.
(3) За юридическите лица, които притежават или са взели решение да придобият
пряко или непряко квалифицирано участие
в обвързан агент – търговско дружество, се
прилагат документите по ал. 1, т. 3 – 5, 10,
11 и 12. За членовете на управителните и
контролните органи на лицето по изр. първо,
както и за всяко друго лице, оправомощено
да го управлява или представлява, се представят документите по ал. 2.“
§ 25. Член 20 се изменя така:
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„Чл. 20. (1) Към за явлението за лицата, които притежават пряко или непряко
квалифицирано участие в инвестиционния
посредник, определено при прилагане на
Съвместните насоки за пруденциална оценка
на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор на
Европейските надзорни органи, се прилагат
документи и информация съгласно чл. 3 от
Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 във
връзка с чл. 3 – 5 от Делегиран регламент
(ЕС) 2017/1946 на Комисията от 11 юли 2017 г.
за допълнение на директиви 2004/39/ЕО и
2014/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изготвяне на изчерпателен списък на сведенията, които да бъдат
вк лючвани от кан ди дат-п риобретатели те
в уведомлението за предложено придобиване на квалифицирано дялово участие в
инвестиционен посредник (OB, L 276/32 от
26 октомври 2017 г.) (Делегиран регламент
(ЕС) 2017/1946).
(2) Информацията по чл. 3, параграф 2,
бу к ва „в“ о т Делег и ра н регла мен т (ЕС)
2017/1946 относно предприемаческата дейност
на юридическото лице включва подробно
описание на действително осъществяваната
от дру жеството дейност през последната
една година преди подаване на заявлението,
включително посочване на дейностите, които
са основни източници на приходи и разходи,
настъпили промени в дейността, прехвърлени
и придобити активи на стойност над 10 на
сто от общата стойност на активите съгласно
последния годишен финансов отчет на дружеството, възникнали и погасени задължения, които са съществени с оглед дейността
на дружеството, поети ангажименти за или
осъществени инвестиции и други данни по
преценка на заявителя.
(3) Информацията по чл. 4, параграф 1,
бу к ва „а“ о т Делег и ра н регла мен т (ЕС)
2017/1946 се представя под формата на декларация от лицето по ал. 1 за наличие на
обстоятелствата по т. 1 – 4 на чл. 4, параграф 1, буква „а“ от Делегиран регламент (ЕС)
2017/1946 спрямо него и всяко предприятие,
ръководено или контролирано от лицето през
последните 10 години. Представят се и удостоверения, издадени въз основа на единните
информационни системи на прокуратурата
и следствените служби за наличие на неприключили наказателни производства, а за
чуждестранните лица – аналогични документи, както и документи, удостоверяващи, че
лицето не е осъждано. Когато съответната
юрисдикция не издава такива документи,
лицето декларира наличието или липсата на
съответните обстоятелства, както и изрично
декларира, че в съответната юрисдикция не
се издават такива документи.
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(4) Информацията по чл. 4, параграф 1,
бу к ва „б“ о т Делег и ра н регла мен т (ЕС)
2017/1946 се представя под формата на декларация от всяко лице по ал. 1.
(5) По чл. 4, параграф 1, бу к ва „в“ от
Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставя информация за:
1. стойност и източник на приходите;
2. ви дове ак тиви, стойност и дата на
придобиване;
3. видове задължения, размер и произход
на задълженията;
4. видове ангажименти, естество и лица,
спрямо които са поети;
5. видове предоставени или получени гаранции, лицата, на които са предоставени,
съответно от които са получени, и основание
за предоставяне, съответно получаване на
гаранцията;
6. за чуждестранни лица – документ, удостоверяващ наличие или липса на данъчни
задължения, от който да е видно дали лицето
по ал. 1 има неизплатени данъчни задължения, или декларация, че в съответната
юрисдикция не се издава такъв документ.
(6) По чл. 4, параграф 1, буква „г“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставят конкретни данни за всички дейности
въз основа на договор, които лицето по ал. 1
осъществява към датата на подаване на заявлението и е осъществявало в период от
една година преди подаване на заявлението.
(7) Финансовата информация по чл. 4, параграф 1, буква „д“ от Делегиран регламент
(ЕС) 2017/1946 включва годишни финансови
отчети на предприятията, които лицето по
ал. 1 контролира за последните 3 финансови години, и годишен счетоводен баланс на
предприятията, управлявани от лицето по
ал. 1 за периода, в който лицето е участвало
в управлението им, представени в съответствие с чл. 51.
(8) Описанието по чл. 4, параграф 1, буква „е“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946
и информацията по чл. 4, параграф 1, буква „ж“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946
се представят под формата на декларация от
лицето по ал. 1.
(9) Информацията по чл. 5, параграф 1,
буква „а“ – „д“, „ж“, „з“ и „й“ от Делегиран
регламент (ЕС) 2017/1946 се представя под
формата на декларация от лицето по ал. 1 и
официален сертификат по чл. 5, параграф 1,
буква „а“, т. 1 от Делегиран регламент (ЕС)
2017/1946.
(10) Информацията по чл. 5, параграф 1,
бу к ва „е“ о т Делег и ра н регла мен т (ЕС)
2017/1946 се представя под формата на организационна схема и декларация от лицето
по ал. 1, съдържаща изискуемата съгласно
регламента информация.
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(11) По чл. 5, параграф 1, буква „и“, т. 3
от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 за
чуждестранни лица се представя документ,
удостоверяващ наличие или липса на данъчни
задължения, от който да е видно дали лицето
по ал. 1 има неизплатени данъчни задължения, или декларация, когато в съответната
юрисдикция не се издава такъв документ.
(12) Информацията по чл. 5, параграф 2,
бу к ва „в“ о т Делег и ра н регла мен т (ЕС)
2017/1946 включва данни за приложимите
нормативни актове към дейността на лицето
по ал. 1 и за конкретни разпоредби, които
имат отношение към правото на лицето да
придобива и притежава у части я в дру ги
предприятия, финансовата му стабилност,
изискванията към репутацията на лицето по
ал. 1 и лицата, които управляват дейността
му, и действителните му собственици, изискванията, насочени срещу изпиране на пари
и финансиране на тероризма.
(13) За всяко лице по ал. 1 в съответствие
с вида и размера на квалифицираното си
участие се представят заверени документи,
удостоверяващи п рофесиона лната к ва лификация и опит, относими към дейността
на инвестиционни я посредник съобразно
заявените по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги
и дейности в съответствие с изискванията
на Съвместните насок и за пруденциална
оценка на придобивания и увеличения на
к ва лифиц и рани у част и я във финансови я
сектор на Европейските надзорни органи
и чл. 9, буква „б“ от Делегиран регламент
(ЕС) 2017/1943.
(14) Към заявлението за всяко лице по
ал. 1 се прилагат данни за лицата, с които
се явява свързано, и за отношени ята на
свързаност с оглед преценка на критерия
по чл. 9, буква „б“ от Делегиран регламент
(ЕС) 2017/1943.
(15) Когато лице по ал. 1 попада в някоя
от хипотезите по чл. 262 ЗПФИ, се прилагат
данни за приложимата хипотеза и за съответния компетентен орган от друга държава
членка или се декларира, че лицето не попада
в хипотезите по чл. 262 ЗПФИ.
(16) Към заявлението се представя декларация от лицето по ал. 1, че не е дружество,
регист рирано в юрисдик ции с преференциален данъчен режим или контролирано
от такова дружество лице по смисъла на
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, съответно данни и
доказателства, че попада в някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
(17) Към заявлението с оглед преценка на
критерия по чл. 9, буква „в“ от Делегиран
регламент (ЕС) 2017/1943 за всяко лице по
ал. 1, което притежава пряко квалифицирано
участие, се представя декларация по определен от заместник-председателя образец за
произхода на средствата, от които са напра-
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вени вноските срещу записаните акции или
дялове, включително дали средствата са заемни, както и за платените от лицето данъци
през последните 5 години, като към декларацията се прилагат документи, доказващи
посочените в декларацията обстоятелства.“
§ 26. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „чл. 14, ал. 4“
се заменят с „чл. 18, ал. 10“.
2. В т. 1 думите „в ценни книжа“ се заличават.
§ 27. Член 22 се отменя.
§ 28. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се
изменя така:
„(1) Инвестиционен посредник от трета
държава, който иска да му бъде издаден
лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ чрез клон
на територията на Република България, към
заявлението прилага всички документи и
информация съгласно Делегиран регламент
(ЕС) 2017/1943 и чл. 18, както и документите
и информацията по чл. 49, ал. 3 от ЗПФИ в
съответствие с ал. 2.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага и:
1. мотивирано посочване на причините
за създаване на клон в Република България,
както и подробно представяне на услугите и
дейностите, които възнамерява да извършва, с какви финансови инструменти, на кои
пазари и за какъв вид клиенти ще търгува
и с какви други дейности ще се занимава;
2. заверен препис от акта за регистрация на
чуждестранното юридическо лице с актуални
данни за седалището, адреса на управление,
предмета на дейност, размера на капитала,
системата на управление и лицата, които го
представляват и управляват;
3. заверен препис от разрешението за извършване на услугите и дейностите, съответни
на тези по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ, издадено
от органа, контролиращ капиталовия пазар
в държавата, к ъдето юри дическото лице
е регистрирано, включващ и описание на
разрешените услуги и дейности;
4. писмено становище, издадено от органа,
контролиращ капиталовия пазар в държавата,
където юридическото лице е регистрирано,
относно репутацията на заявителя и лицата,
които управляват дейността му или притежават повече от 10 % от капитала му;
5. писмено изявление на органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата,
където юридическото лице е регистрирано,
което съдържа:
а) декларация, че спазва препоръките на
Специалната група за финансови действия
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(FATF) относно мерките срещу изпирането на
пари и срещу финансирането на тероризма;
б) декларация, че върху лицето, включително върху клона му на територията на
Република България, се упражнява надзор
на консолидирана основа;
в) посочване на размера на собствения
му капитал и отношенията на капиталова
адекватност, включително и на консолидирана основа;
6. поемане на задължение от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата,
където юридическото лице е регистрирано, за
своевременно уведомяване на комисията за:
а) надзорните мерки, които са наложени на
юридическото лице, както и за други санкции
или ограничения върху дейността му;
б) промени в капиталовата адекватност,
ликвидността или други показатели, чиито
изменения биха могли да имат негативен
ефект върху стабилността на юридическото
лице и клона му в Република България;
в) промени в изискванията за надзор и
други условия, които биха могли да повлияят
съществено върху дейността на юридическото
лице, съответно на клона му в Република
България;
г) внезапно настъпила неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост на юридическото
лице, както и отнемане или друго аналогично
действие на разрешението за извършване на
услугите и дейностите, съответни на тези по
чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ, от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където
е регистрирано юридическото лице;
д) възникване на други обстоятелства,
които могат сериозно да застрашат клиентите на клона;
е) поемане на задължение за сътрудничество с органите за надзор в Република
България при извършването на проверки на
място в клона, както и за предоставяне на
информация при поискване;
7. заверен препис от решението на компетентния орган на управление на юридическото
лице за откриване на клон на територията
на Република България;
8. заверен препис от акта на компетентния орган на управление за избор или назначаване на лицата, които ще управляват и
представляват клона на юридическото лице
в Република България;
9. одитирани годишни финансови отчети
на юридическото лице за последните 3 години
в съответствие с чл. 51;
10. нормативните актове, които определят
изискванията за капиталова адекватност и
ликвидност на инвестиционните посредници в страната, където юридическото лице е
регистрирано;
11. документи от органа, регулиращ капиталовия пазар в страната, където юридическото
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лице е регистрирано, които удостоверяват,
че заявителят не е нарушавал и не нарушава
към момента на подаване на заявлението
изискванията за капиталова адекватност и
ликвидност съгласно националното си законодателство;
12. док у мен т за внес ена вс т ъп и т ел на
вноска по чл. 77н, ал. 1 ЗППЦК във Фонда
за компенсиране на инвеститорите, ако са
налице условията по чл. 77а, ал. 4 ЗППЦК,
или документи, доказващи, че тези условия
не са налице;
13. данните и документите по чл. 19 за
лицата, които ще управляват и представляват
клона, както и за всички други лица, които
могат съвместно с друго лице да управляват
дейността на клона или да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки
за сметка на клона, съответно аналогични
данни за чуждестранните лица;
14. данни за спазване на изискванията по
чл. 49, ал. 2, т. 3 и 7 ЗПФИ;
15. декларация, че лицето не е дружество,
регист рирано в юрисдик ции с преференциален данъчен режим или контролирано
от такова дружество лице по смисъла на
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС или данни и доказателства, че попада в някое от изключенията
по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
16. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
§ 29. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „чл. 25, ал. 1
ЗПФИ“ се заменят с „чл. 135 ЗПФИ“;
б) в т. 7 след думите „финансови отчети“
се добавя „в съответствие с чл. 51“;
в) създава се т. 10:
„10. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
2. В ал. 2 навсякъде думите „чл. 5, ал. 2
и 3 ЗПФИ“ се заменят с „чл. 6, ал. 2 и 3
ЗПФИ“, а думите „чл. 18 – 23“ се заменят с
„чл. 18 – 21“.
3. Алинеи 3 – 7 се отменят.
§ 30. Създават се чл. 25а – 25п:
„Чл. 25а. (1) За извършване на уведомяване
по чл. 53, ал. 1 и 2 ЗПФИ за придобиване от
едно лице на квалифицирано участие в инвестиционен посредник, както и за последващо
увеличаване на квалифицираното участие
от това лице към заявлението се прилагат
документи и информация съгласно Делегиран
регламент (ЕС) 2017/1946. Информацията
и документите по чл. 3 – 5 от Делегиран
регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставя в
съответствие с чл. 20.
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(2) Информацията по чл. 6, параграф 1,
бу к ви „г“ – „е“ о т Делег и ра н регла мен т
(ЕС) 2017/1946 се представя под формата на
декларация от всяко от лицата, които ефективно ще управляват стопанската дейност
на инвестиционния посредник и официален
сертификат по чл. 6, параграф 1, буква „г“,
т. 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946
за всяко от тях.
(3) А ко д яловете/ак циите на инвестиционния посредник нямат пазарна цена по
чл. 7, буква „е“ от Делегиран регламент (ЕС)
2017/1946, се предоставя обяснение за разликата между балансовата стойност на дяловете/акциите на инвестиционния посредник и
предложената цена на придобиване.
(4) Информацията по чл. 9 от Делегиран
регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставя, като:
1. по чл. 9, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставят данни и
документи, доказващи начина, по който са
платени дяловете/акциите на инвестиционния посредник, включително документ за
движението по банковите сметки, от които
са преведени паричните средства за период,
който съответства на периода на придобиване
на средствата и обхваща поне шест месеца
преди датата на превода;
2. по чл. 9, буква „г“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставят и договор
или други документи, въз основа на които
е възникнало правоотношението с лицето,
предоставило заема;
3. по чл. 9, буква „e“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставят документи,
доказващи собствеността на активите, които
ще се продават, включително дата и начин
на придобиване и предварителен договор
за прехвърлянето им, ако е приложимо и е
подписан такъв.
Чл. 25б. За извършване на уведомяване
по чл. 54, ал. 1 и 2 ЗПФИ за прехвърляне на
дялово участие към заявлението се прилагат:
1. данни за притежаваното от лицето участие към датата на подаване на заявлението;
2. данни за размера на участието, което
лицето възнамерява да прехвърли, както и
данни за сделката или действието, в резултат
на което лицето ще престане да притежава
квалифицирано участие, съответно ще намали
участието си – вида на сделката или действието, срокове, условия и страни по сделката,
цена на придобиване, когато е приложимо;
3. данни за участието, което лицето ще
притежава след прехвърлянето;
4. данни за лицата, с които е свързано
лицето, и за отношенията на свързаност.
Чл. 25в. За издаване на одобрение по
чл. 15, ал. 1 ЗПФИ за промяна в състава на
лицата, които са членове на управителния
или контролния орган на инвестиционния
посредник или които управляват дейност-
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та му, както и на лицата, които могат да
сключват самостоятелно или съвместно с
друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник, към заявлението съгласно
Приложение III на Регламент за изпълнение
(ЕС) 2017/1945 се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган за промяната;
2. данните и документите по чл. 19.
Чл. 25г. Към заявлението за освобождаване
на пазарните оператори и инвестиционните
посредници, организиращи място на търговия,
от задължението да оповестяват публично
информацията по чл. 3, параграф 1 и чл. 8,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014,
се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния орган съгласно устройствените
актове на пазарния оператор за подаване на
заявление за освобождаване;
2. обосновка и док у мен т и, доказващи
наличието на основание за освобождаване в
съответствие с конкретната хипотеза на чл. 4,
параграф 1 и чл. 9, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 600/2014 и съобразени с Делегиран
регламент (ЕС) 2017/587 на Комисията от
14 юли 2016 г. за допълване на Регламент
(ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент
и на Съвета относно пазарите на финансови
инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията
за прозрачност към местата на търговия и
инвестиционните посредници по отношение
на акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите
и другите подобни финансови инструменти,
както и за задълженията за изпълнение на
сделките при някои търгувани на място на
търговия акции или от страна на систематичен участник (OB, L 87/387 от 31 март 2017 г.)
(Делегиран регламент (ЕС) 2017/587) и Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията
от 14 юли 2016 г. за допълване на Регламент
(ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент
и на Съвета относно пазарите на финансови
инструменти по отношение на регулаторните
технически стандарти за изискванията за
прозрачност, засягащи местата на търговия
и инвестиционните посредници, във връзка
с облигациите, структурираните финансови
продукти, квотите за емисии и дериватите
(OB, L 87/229 от 31 март 2017 г.) (Делегиран
регламент (ЕС) 2017/583).
Чл. 25д. За издаване на одобрение по
чл. 112, ал. 4 ЗПФИ инвестиционният посредник, съответно пазарният оператор, който
организира МСТ, към заявлението прилага
данните и документите по чл. 13в.
Чл. 25е. (1) За издаване на разрешение по
чл. 11, ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 1 ЗПФИ
към заявлението се прилага:
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1. подробна обосновка на исканото разрешение с посочване на причините за възникването на позициите, времето, необходимо за
закриването им, и описание на неизпълнените
клиентски поръчки;
2. документи, доказващи, че позициите
са възникнали в резултат на невъзможност
инвестиционният посредник да изпълни поръчките точно;
3. отчет за капиталовата адекватност и ликвидност към датата на исканото разрешение;
4. декларация, че позициите имат случаен
и временен характер;
5. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.
(2) За издаване на разрешение по чл. 11,
ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 2 ЗПФИ към заявлението се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган за определяне на различно ниво на
съотношение;
2. информация и документи, обосноваващи приложимостта на това съотношение в
дейността на дружеството и положителните
резултати, които се очакват от промяната в
съотношението;
3. прогнозни данни за дейността на дружеството през следващите 3 финансови години и конкретно за размера и естеството
на п роменливото възнаг ра ж дение, което
дружеството има намерение да изплаща;
4. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.
Чл. 25ж. За издаване на разрешение по
чл. 61, ал. 3 ЗПФИ към заявлението се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган относно прилагане на освобождаването
от изискването за създаване на комитет по
риска и внасяне на заявление в този смисъл
в комисията;
2. информация и документи, обосноваващи наличието на условията, при които
освобож да ва нет о е п ри лож и мо с ъгласно
чл. 15, ал. 3 Наредба № 50 от 19.06.2015 г.
за капиталовата адекватност, ликвидността
на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им (ДВ,
бр. 52 от 2015 г.).
Чл. 25з. За издаване на разрешение по
ч л. 88, а л. 2 ЗПФИ к ъм за я в лен ие т о с е
прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган за прилагане на освобождаването;
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2. документи, обосноваващи размера на
нарежданията, за които се иска освобождаване при спазване на изискванията на чл. 7
от Делегиран регламент (ЕС) 2017/587.
Чл. 25и. Към заявлението за издаване на
разрешение по чл. 21, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 600/2014 се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган за прилагане на някоя от хипотезите
по чл. 21, параграф 4 от Регламент (ЕС)
№ 600/2014;
2. обосновка и документи, доказващи наличието на относимите условия по чл. 11 от
Регламент (ЕС) № 600/2014 за прилагане на
конкретната хипотеза по чл. 21, параграф 4
от Регламент (ЕС) № 600/2014.
Чл. 25к. Към заявлението на инвестиционен посредник за издаване на разрешение
за предвиждане на отложено публикуване на
данни за сделките в зависимост от техния
вид или размер по чл. 7, параграф 1 и чл. 11,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 се
прилагат данните и документите по чл. 13в,
ал. 3.
Чл. 25л. Към уведомлението по чл. 5, ал. 7
ЗПФИ лицата, които искат да се възползват
от освобож даването по чл. 5, ал. 1, т. 10
ЗПФИ, прилагат:
1. данни за обема на търговска дейност за
всеки от финансовите инструменти по чл. 2
от Делегиран регламент (ЕС) 2017/592 на Комисията от 1 декември 2016 г. за допълнение
на Директива 2014/65/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
регулаторните технически стандарти за критериите за определяне кога дадена дейност се
счита за допълнителна към основната стопанска дейност (OB, L 87/492 от 31 март 2017 г.)
(Делегиран регламент (ЕС) 2017/592), данни
за вътрешногруповите транзакции и нетна
стойност по видове финансови инструменти;
2. данни за обема на основната стопанска
дейност на групата за всяка от последните
3 години и средно за тригодишен период;
3. данни за изтъргувани обеми на съответните финансови инструменти за последните
3 години на европейските финансови пазари
и източника на информация;
4. данни за стойност та на договорите
по чл. 2, параграф 4, букви „а“, „б“ и „в“
от Директива 2014/65/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти
и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и
на Директива 2011/61/ЕС (OB, L 173/349 от
12 юни 2014 г.) (Директива 2014/65/ЕС) по
видове (договори, послужили за управление
на ликвидността, на риска и за изпълнение на
задължения за осигуряване на ликвидност на
място за търговия, когато се изисква от ре-
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гулаторен орган в съответствие с европейски
или национални нормативни документи или
от местата за търговия), както и сделки по
договори, страна по които е лице от групата,
лицензирано по Директива 2014/65/ЕС или
Директива 2013/36/ЕС съгласно изискванията
на чл. 2, параграф 2 от Делегиран регламент
(ЕС) 2017/592, или изрично да се декларира,
че няма такива;
5. декларация от представляващите дружеството прилага ли дружеството високочестотен способ за алгоритмична търговия;
6. декларация от представляващите дружеството извършва ли дружеството търговия
за собствена сметка, когато изпълнява нареждания на клиенти;
7. под робн и изч ислен и я, обяснен и я и
доказат елс т ва за на п ра вено т о иска не за
освобождаване съобразно използвания вид
на метода, използван при втория тест по
Делегиран регламент (ЕС) 2017/592.
Чл. 25м. (1) Към заявлението по чл. 123,
ал. 1 ЗПФИ за регистриране на МСТ като
пазар за растеж се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган за регистриране на МСТ като пазар
за растеж;
2. списък на емитентите, чиито финансови
инструменти са допуснати до търговия на
МСТ с отбелязване на тези, които са малки
и средни предприятия (МСП);
3. списък на МСП и справка относно изпълнение на критериите по чл. 77, параграф 1
или параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС)
2017/565, по които са определени като такива;
4. ако МСТ има предишна оперативна история – броя на всички емитенти и на МСП,
чиито финансови инструменти са допуснати
до търговия на МСТ към края на всеки месец
от предходната финансова година и изчислените съотношения по чл. 78, параграф 1 от
Делегиран регламент (ЕС) 2017/565;
5. правилата по чл. 122 ЗПФИ, съобразени
с изискванията на чл. 123 ЗПФИ и чл. 78 от
Делегиран регламент (ЕС) 2017/565;
6. тарифата, която ще бъде приложима
спрямо пазара за растеж;
7. декларация, че МСТ ще спазва изискването на чл. 78, параграф 2, буква „и“ от
Делегиран регламент (ЕС) 2017/565.
(2) Ако е заявено регистриране на отделен
сегмент от МСТ като пазар за растеж, се
представят и следните данни и документи:
1. наименование на сегмента, което ясно
го разг раничава от дру гите сегменти на
същата МСТ;
2. самостоятелни правила по ал. 1, т. 5,
които регламентират единствено функционирането на сегмента, който ще бъде регистриран като пазар за растеж;
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3. изчерпателен списък на инструментите,
които ще се търгуват на пазара за растеж;
4. присвоеният индивидуален MIC (market
identifier code) на сегмента или документи,
доказващи, че е заявен за издаване такъв код;
5. данни как ще се обезпечи оповестяване
на информация относно пазара за растеж на
МСП отделно от оповестяваната информация
за останалите сегменти на същия пазар.
Чл. 25н. Към заявлението по чл. 125, ал. 1,
т. 4 ЗПФИ за отписване на МСТ като пазар
за растеж се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган
за отписване на МСТ като пазар за растеж;
2. обосновка на искането за отписване
на МСТ като пазар за растеж, включително
причини, намерения и прогнози за развитие на МСТ, уведомяване на емитентите за
намерението за отписване и за правилата,
които ще са приложими спрямо тях след отписване, данни за разгледани през последната
една година жалби от емитенти и участници
на МСТ, прогнози как ще повлияе отписването на пазара за растеж на инвеститорите и
емитентите и какви мерки са предприети за
защита на техните интереси и за нормалното
функциониране на капиталовия пазар;
3. списък на емитентите, чиито финансови
инструменти са допуснати до търговия на
МСТ с отбелязване на тези, които са МСП,
към края на месеца, предхождащ подаването
на заявление за отписване.
Чл. 25о. (1) За издаване на лиценз за
извършване на дейност като доставчик на
услуги за докладване на данни по чл. 210,
ал. 1 от ЗПФИ заявителят подава следните
документи:
1. заявление за издаване на лиценз за
предоставяне на услуги за докладване на
данни по Приложение I от Регламент за
изпълнение (ЕС) 2017/1110 на Комисията от
22 юни 2017 г. за определяне на технически
стандарти за изпълнение по отношение на
стандартните формуляри, образците и процедурите за лицензиране на доставчиците на
услуги за докладване на данни и свързаните
с тях уведомления в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета относно пазарите на финансови
инструменти (OB, L 162/3 от 26 юни 2017 г.)
(Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1110);
2. заявление за списъка на членовете на
ръководния орган на дружеството съгласно
Приложение II от Регламент за изпълнение
(ЕС) 2017/1110;
3. документи и информация по Делегиран
регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията от
2 юни 2016 г. за допълване на Директива
2014/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането
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на доставчиците на услуги за докладване на
данни, организационните изисквания към тях
и публикуването на информация за сделките
(OB, L 87/126 от 31 март 2017 г.) (Делегиран
регламент (ЕС) 2017/571), като:
а) информацията по чл. 2, параграф 1,
бу к ва „а“ о т Делег и ра н регла мен т (ЕС)
2017/571 следва да е представена във връзка
с цялостната дейност на заявителя, включително брой на лицата, заети във всяко едно
направление от дейността;
б) информацията по чл. 2, параграф 1, буква „б“, подбуква „ii“ от Делегиран регламент
(ЕС) 2017/571 следва да включва описание на
всички средства за наблюдение и прилагане
на политиките, включително автоматизирани
процеси и физическа намеса;
в) мерките по чл. 2, параграф 1, буква „б“,
подбуква „iii“ от Делегиран регламент (ЕС)
2017/571 следва да включват незабавни действия, които следва да се предприемат, както
и по-дългосрочни процедури и мерки;
г) в случай че заявителят е част от група,
представя информацията за всички дейности в
групата в органиграмата по чл. 2, параграф 2
от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571;
д) във връзка с изискванията на чл. 3 – 5
от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представят и правилата за управление по чл. 209,
ал. 1 ЗПФИ, съобразени с изискванията на
Насоките относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за
докладване на данни;
е) ако данните за опита на съответното
лице в автобиографията по чл. 4, параграф 1,
бу к ва „в“ о т Делег и ра н регла мен т (ЕС)
2017/571 не могат да се потвърдят от публично
достъпна информация, към автобиографията
се прилагат документи (трудова книжка или
друг аналогичен документ, препоръки и др.),
доказващи посочените в автобиографията
данни;
ж) по чл. 5 от Делегиран регламент (ЕС)
2017/571 се изготвят политики и процедури
за установяване, управление и оповестяване
на конфликти на интереси със съдържанието
по параграф 1 от същия член;
з) по чл. 5, параграф 1, буква „в“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представя
тарифа за таксите, начислявани от доставчика
на услуги за докладване на данни, както и
информация относно политиката за таксите,
начислявани от предприятията, с които доставчикът на услуги е в тесни връзки;
и) по чл. 5, параграф 1, буква „г“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представя
политика за възнагражденията на членовете
на ръководния орган и висшето ръководство;
к) по чл. 7, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представя списък
с всички документи, съдържащи процедури
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относно осигуряване на непрекъснатост на
дейността, както и самите документи;
л) по чл. 7, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представя програма за периодично тестване, преглед и при
необходимост – изменение на механизмите
за непрекъснатост на дейността, включваща
информация относно организацията и провеждането на процеса на периодично тестване
и преглед, както и на процеса на вземане на
решения във връзка с непредвидени тестове/
ъпгрейди и др.;
м) по чл. 8, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представя списък с
документите и процедурите, свързани с методиките за разработване и тестване, както
и самите документи;
н) по чл. 8, параграф 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представят документи, доказващи, че доставчикът на услуги за
докладване на данни отговаря на условията
по буква „а“ и буква „б“ от същия параграф;
о) по чл. 9, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представя списък
с процедурите и мерките за физическа и
електронна сигурност, както и документите,
където са предвидени;
п) по чл. 9, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представят мерките
и механизмите за своевременно установяване
на рисковете и за тяхното управление;
р) по чл. 10 от Делегиран регламент (ЕС)
2017/571 се представят документите и информацията, удостоверяващи изпълнението на
изискванията на същия член;
с) по чл. 11 от Делегиран регламент (ЕС)
2017/571 се представят документите и информацията, удостоверяващи изпълнението на
изискванията на същия член;
т) по чл. 12 от Делегиран регламент (ЕС)
2017/571 се представят документи и информация, удостоверяващи спазването на изискванията на същия член;
у) по чл. 13 от Делегиран регламент (ЕС)
2017/571 се представя информация от доставчика на консолидирани данни във връзка с
допълнителните услуги, които възнамерява
да предоставя;
ф) по чл. 14 от Делегиран регламент (ЕС)
2017/571 се представят информация и документи, удостоверяващи спазването на изискванията на същия член, включително проект
на указанията по параграф 5 на същия член.
(2) За членовете на управителните органи
на доставчик на услуги за докладване на
данни към заявлението се прилагат освен
данните и документите по чл. 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2017/571 и:
1. декларация по чл. 11, ал. 1, т. 11;
2. данните по чл. 11, ал. 1, т. 12;
3. декларация, че спрямо лицето не са
налице обстоятелства, които биха могли да
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доведат до конфликти на интереси, възпрепятстващи способността им да изпълняват
задълженията си независимо и обективно и
подлагащи ги на неправомерно въздействие;
4. декларация дали лицето е, или е било
акционер, чието участие достига или надхвърля 5 на сто от правата на глас в доставчик
на услуги за докладване на данни, или служител на акционер, чието участие достига
или надхвърля 5 на сто от правата на глас в
такова дружество, или лице, което по друг
начин е пряко свързано с такъв акционер;
5. декларация дали лицето заема, или в
последните 18 месеца е заемало длъжност с
изпълнителни функции в доставчик на услуги
за докладване на данни или друго предприятие в рамките на групата на доставчик на
услуги за докладване на данни;
6. декларация дали лицето е, или в последните 18 месеца е било на ръководен пост в
ключов професионален съветник или ключов
консултант на доставчик на услуги за докладване на данни или друго предприятие в
групата на доставчик на услуги за докладване
на данни, или служител, съществено свързан
с предоставяната услуга;
7. декларация дали лицето е, или в последните 18 месеца е било акционер, чието
участие достига или надхвърля 5 на сто от
правата на глас, или член на ръководния
орган на дружество, чиито акции се търгуват
на конкретния регулиран пазар;
8. декларация дали лицето е, или е било
съществен доставчик или клиент на пазарен
оператор или друго предприятие в рамките
на групата на пазарен оператор, служител на
съществен доставчик или клиент или лице,
което по друг начин е пряко или косвено
свързано с такъв доставчик или клиент;
9. декларация дали лицето има, или е
има ло д ру г и същест вени договорни взаимоотношения с доставчик на услуги за докладване на данни или друго предприятие в
рамките на групата на доставчик на услуги
за докладване на данни, но не е било член
на ръководния орган.
Чл. 25п. Към заявлението по чл. 208 ЗПФИ
за лицата, избрани за членове на управителния
и контролния орган на доставчик на услуги
за докладване на данни, се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган за избор на лицето;
2. данните и документите по чл. 25о, ал. 2.“
§ 31. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. проект на устава, който ще бъде приложим след издаване на лиценз на дружеството;“.
2. В т. 9 думите „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“
се заменят с „чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ“.
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3. В т. 17 думите „чл. 27, ал. 2 ЗКФН“ се
заменят с „тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата
не е платена по електронен път“.
4. В т. 18 д у ми те „свързано с“ се зам е н я т с „ к о н т р о л и р а н о о т “, а д у м а т а
„ЗИФОД РЮП Д РС Л ТДС “ с е з а мен я с ъ с
„ЗИФОДРЮПДРКЛТДС“.
§ 32. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. удостоверения, издадени въз основа на
единните информационни системи на прокуратурата и следствените служби за наличие
на неприключили наказателни производства,
а за чуждестранните лица – аналогични документи, както и документи, удостоверяващи, че
лицето не е осъждано, а когато съответната
юрисдикция не издава такива документи,
лицето декларира наличието или липсата на
съответните обстоятелства, както и изрично
декларира, че в съответната юрисдикция не
се издават такива документи;“
б) точка 8 се заличава.
2. В ал. 4, т. 3 думите „свързано с“ се
за мен я т с „кон т рол и ра но о т“, а д у мата
„ЗИФОД РЮП Д РС Л ТДС “ с е з а мен я с ъ с
„ЗИФОДРЮПДРКЛТДС“.
§ 33. В чл. 28, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. за ч у ж дест ранни лица – док у мен т,
удостоверяващ наличие или липса на данъчни
задължения, от който да е видно дали лицето
има неизплатени данъчни задължения, или
декларация, когато в съответната юрисдикция
не се издава такъв документ;“.
2. В т. 6 думите „ЗПЗФИ, ЗДСИЦ“ се
заменят със „ЗПМПЗФИ, ЗДСИЦ, ЗКИ, КЗ,
КСО“.
3. В т. 9 думите „т. 27 ЗПФИ“ се заменят
с „т. 26 ЗПФИ“.
4. В т. 10 след думите „последните 3 години“ се добавя „в съответствие с чл. 51“.
5. Точка 11 се заличава.
§ 34. В чл. 29, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. удостоверения, издадени въз основа на
единните информационни системи на прокуратурата и следствените служби за наличие
на неприключили наказателни производства,
а за чуждестранните лица – аналогични документи, както и документи, удостоверяващи, че
лицето не е осъждано, а когато съответната
юрисдикция не издава такива документи,
лицето декларира наличието или липсата на
съответните обстоятелства, както и изрично
декларира, че в съответната юрисдикция не
се издават такива документи;“.
2. Точка 3 се изменя така:
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„3. данни и документи, удостоверяващи
завършено висше образование съгласно чл. 11,
ал. 1, т. 2, буква „б“, както и други документи,
които удостоверяват неговата професионална
квалификация и опит.“
§ 35. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
2. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
3. В ал. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в основния текст думите „Наредба № 44
от 2011 г. за изискванията към дейността
на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип
и управляващите дружества“ се заменят с
„Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията
към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата,
управляващи алтернативни инвестиционни
фондове“;
б) създава се т. 5:
„5. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
§ 36. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. проект на устава, който ще бъде приложим след издаване на лиценз на дружеството;“.
2. В т. 2 думите „ал. 1 и 3“ се заменят с
„ал. 1 – 3“.
3. Точка 3 се заличава.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. когато дружеството ще предоставя услугите по чл. 86, ал. 2, т. 2 – 4 ЗДКИСДПКИ,
се прилагат и документите по чл. 6, букви
„в“, „д“, „ж“, „з“ и „л“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 в съответствие с чл. 18,
ал. 5, букви „в“, „г“, „д“ и „е“ и:
а) програмата за дейността, която съдържа
подробно описание на начина, по който ще
бъдат предоставяни допълнителните услуги,
включително дали управляващото дружество
има намерение да осъществява дейност в
други държави членки и да възлага дейности
на трети лица, на какъв тип клиенти ще
бъдат предоставяни допълнителните услуги;
б) общите условия, приложими към договорите с клиенти, ако такива ще бъдат
прилагани;
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в) тарифа за таксите, които ще са приложими при предоставяне на допълнителни
услуги;“.
5. В т. 16 думите „чл. 27, ал. 2 ЗКФН“ се
заменят с „тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата
не е платена по електронен път“.
6. Точка 18 се изменя така:
„18. декларация, че юридическите лица,
избрани за членове на управителния и на контролния орган на управляващото дружество,
не са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или
контролирани от такова дружество лица по
смисъла на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;“.
§ 37. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Към заявлението за лицата по
чл. 93, ал. 1, 3 и 5 ЗДКИСДПКИ се прилагат:
1. удостоверения, издадени въз основа на
единните информационни системи на прокуратурата и следствените служби за наличие
на неприключили наказателни производства,
а за чуждестранните лица – аналогични документи, както и документи, удостоверяващи, че
лицето не е осъждано, а когато съответната
юрисдикция не издава такива документи,
лицето декларира наличието или липсата на
съответните обстоятелства, както и изрично
декларира, че в съответната юрисдикция не
се издават такива документи;
2. декларация, че лицето не е било член
на управителен или контролен орган или
неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по
несъстоятелност, или в прекратено поради
несъстоятелност дружество, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
3. декларация, че лицето не е обявявано в
несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. декларация, че лицето не е съпруг или
роднина по права или по съребрена линия до
трета степен включително или по сватовство
до трета степен с друг член на управителен
или контролен орган на дружеството и не
се намира във фактическо съпружеско съжителство с такъв член;
5. декларация, че лицето не е лишено
о т п раво да заема материа лноо т говорна
длъжност;
6. декларация, че лицето не е било през
последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на
което е бил отнет лицензът за извършване
на дейност, подлежаща на лицензиране от
комисията или от Българската народна банка,
или от съответен орган на друга държава,
освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако
актът за отнемане на издадения лиценз е бил
отменен по надлежния ред;
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7. декларация, че на лицето не са налагани
административни наказания през последните 3 години за извършени груби нарушения
на ЗДКИСДПКИ, ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ,
ЗПМПЗФИ, Регламент (ЕС) № 596/2014 или
на актовете по прилагането им, или на съответното законодателство на друга държава;
8. декларация, че на лицето не са налагани
административни наказания през последните
3 години за нарушения на ЗДКИСДПКИ,
ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗПФИ, ЗПМПЗФИ, Регламент (ЕС) № 596/2014 и на актовете по
прилагането им, или на съответното законодателство на друга държава, които се
квалифицират като системни;
9. декларация, че лицето не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗДКИСДПКИ,
ЗППЦК, ЗПФИ или ЗДСИЦ или по съответното законодателство на друга държава
въ з основа на п ри ложена п ри н у д и т ел на
административна мярка, освен в случаите,
когато актът на комисията е бил отменен по
надлежния ред;
10. декларация за наличие на извършено
вече оценяване на репутацията на лицето
в качеството му на лице, придобиващо или
увеличаващо квалифицираното си участие
или участващо в управлението на управлява що д ру жес т во, и н вес т и ц ионен посредник, кредитна институция, застраховател,
презастраховател или лице, у правл яващо
алтернативен инвестиционен фонд; данни за
компетентния орган, извършил оценяването,
и за резултата от него; в случаите, когато
лицето разполага с мотивирано писмено
решение на компетентния орган, извършил
оценяването, вместо декларация се прилага
копие от решението;
11. декларация дали лицето е член на
управителен, или контролен орган, или по
друг начин участва в управлението на, или
е лице с квалифицирано участие в друго
управляващо дружество, инвестиционен посредник, лице, управл яващо алтернативен
инвестиционен фонд, кредитна институция
или застраховател от държава членка, както
и данни за това участие и за регулаторния
орган, осъществяващ надзор;
12. данни и документи, удостоверяващи
завършено от лицето висше образование
съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „б“;
13. автобиография, съдържаща информация съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „а“;
14. документи, доказващи, че притежава
необходимия професионален опит по смисъла
на чл. 93, ал. 7 ЗДКИСДПКИ;
15. препоръки/референции, отнасящи се до
репутацията и опита на лицето, включително
информация за контакт с референтните лица;
16. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
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в приложението към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН,
ако таксата не е платена по електронен път.
(2) За лицата, които съгласно устава и
решенията на органите на управляващото
дружество са овластени да го представляват,
се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация. Ако лицата, овластени
да представляват дружеството, са лица, за
които се прилага Законът за чужденците в
Република България и Законът за влизането,
пребиваването и напускането на Република
България на граж даните на Европейския
съюз, които не са български граждани, и
членовете на техните семейства, се представя и заверен препис от удостоверението
за продължително пребиваване в Република
България, издадено съгласно изискванията
на съответния закон.
(3) За лицата, които са избрани за членове на контролен орган на управляващо
дружество, се прилагат документите по ал. 1,
т. 1 – 10.
(4) За физическите лица, които представл я ват юри д и ческ и т е л и ца – ч ленове на
у правителни я и на контролни я орган на
управляващото дружество, се прилагат документите по ал. 1 и 2.
(5) За всички други лица, които могат да
сключват самостоятелно или съвместно с
друго лице сделки за сметка на управляващото
дружество, се прилагат документите по ал. 1.
(6) За юридическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган
на управляващото дружество, се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписването
в съответния регистър, ако дружеството не
е регистрирано в Република България, или
предоставяне на информация за осигурен
достъп по интернет до този регистър;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията
им в управителния или в контролния орган
на управляващото дружество;
3. декларация, че лицето не е дружество,
регист рирано в юрисдик ции с преференциален данъчен режим или контролирано
от такова дружество лице по смисъла на
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.“
§ 38. В чл. 36а, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. заверен препис от решението на компетентния орган за избора на лицето;“.
2. В т. 2 думите „чл. 19“ се заменят с
„чл. 34“.
§ 39. В чл. 37а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „банка депозитар“ се заменят с „депозитар“;
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б) в т. 11 думите „чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ“
се заменят с „чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ“;
в) точка 12 се изменя така:
„12. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. за чуждестранно лице – документи,
удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а
когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието
или липсата на осъждане, както и изрично
декларира, че в съответната юрисдикция не
се издават такива документи;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. данни и документи, удостоверяващи
завършено висше образование съгласно чл. 11,
ал. 1, т. 2, буква „б“, както и други документи,
които удостоверяват неговата професионална
квалификация и опит.“
§ 40. В чл. 37б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавят думите „включително и в режим за
проследяване на промените“;
б) създава се т. 3:
„3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
2. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
3. В ал. 3 се създава т. 3:
„3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
4. В ал. 4 се създава т. 5:
„5. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
§ 41. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 26, ал. 1 – 3 ЗПФИ“
се заменят с „чл. 53, ал. 1 и 2 ЗПФИ“, а думите „чл. 25, ал. 3 и 4“ се заменят с „чл. 25а“.
2. В ал. 2, т. 2, 4 и 5 навсякъде думите
„чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ“ се заменят с
„чл. 86, ал. 2, т. 2 – 4 ЗДКИСДПКИ“.
§ 42. В чл. 38а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. проект на устава, който ще бъде приложим след издаване на лиценз на дружеството;“
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б) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавят думите „съответно аналогични данни
за чуждестранните юридически лица“;
в) в т. 9 думите „чл. 12 ЗПФИ“ се заменят
с „чл. 77, ал. 3 ЗПФИ“;
г) в т. 10 думите „чл. 12 ЗПФИ“ се заменят
с „чл. 77, ал. 3 ЗПФИ“;
д) точка 21 се изменя така:
„21. дек л ар а ц и я , че з а я ви т е л я т не е
д ру жес т во, кон т рол и ра но о т д ру жес т во,
регист рирано в юрисдик ции с преференц и а л ен д а н ъч ен р еж и м п о с м и с ъ л а н а
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;“
е) точка 22 се изменя така:
„22. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
2. В ал. 3 думите „чл. 19“ се заменят с
„чл. 34“.
3. Алинея 6 се отменя.
4. В ал. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в основния текст думите „чл. 12 ЗПФИ“
се заменят с „чл. 77, ал. 2 ЗПФИ“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. за чуждестранно лице – документи,
удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а
когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието
или липсата на осъждане, както и изрично
декларира, че в съответната юрисдикция не
се издават такива документи;“
в) точка 4 се изменя така:
„4. данни и документи, удостоверяващи
завършено висше образование съгласно чл. 11,
ал. 1, т. 2, буква „б“, както и други документи,
които удостоверяват неговата професионална
квалификация и опит.“
§ 43. В чл. 38б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 12 се изменя така:
„12. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. за чуждестранно лице – документи,
удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а
когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието
или липсата на осъждане, както и изрично
декларира, че в съответната юрисдикция не
се издават такива документи;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. данни и документи, удостоверяващи
завършено висше образование съгласно чл. 11,
ал. 1, т. 2, буква „б“, както и други документи,
които удостоверяват неговата професионална
квалификация и опит.“
3. Алинея 3 се отменя.
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§ 44. В чл. 38г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавят думите „включително и в режим за
проследяване на промените“;
б) създава се т. 3:
„3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
2. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
3. В ал. 3 се създава т. 3:
„3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
4. В ал. 4 се създава т. 5:
„5. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
5. В ал. 5 се създава т. 3:
„3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
6. В ал. 6 се създава т. 4:
„4. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
§ 45. В чл. 38д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. проект на устава, който ще бъде приложим след издаване на лиценз на дружеството;“
б) в т. 10 думите „чл. 25, ал. 3“ се заменят
с „чл. 25а“;
в) в т. 11 думите „чл. 25, ал. 3“ се заменят
с „чл. 25а“;
г) в т. 16 д у м и т е „свърза но с“ се зам е н я т с „ ко н т р о л и р а н о о т “, а д у м и т и
„ЗИФОДРЮП ДРС Л ТДС“ се замен я т със
„ЗИФОДРЮПДРКЛТДС“;
д) точка 17 се изменя така:
„17. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
2. В ал. 2:
а) в т. 4 думата „устава“ и запетаята след
нея се заличават, а накрая се поставя запетая
и се добавя „съответно устава на алтернативен инвестиционен фонд, чието седалище не
е в Република България;“
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б) в т. 14 след думата „АИФ“ се добавя
„в съответствие с чл. 51“.
3. В ал. 3 се създава т. 3:
„3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
4. В ал. 4 се правят следните допълнения:
а) в основния текст след думата „разширяване“ се добавя „на обхвата“;
б) в т. 1 след думата „разширяване“ се
добавя „на обхвата“;
в) създава се т. 4:
„4. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
5. В ал. 5:
а) в т. 2 думите „чл. 19“ се заменят с
„чл. 34“;
б) създава се т. 3:
„3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
§ 46. В чл. 38е, ал. 1 се създава т. 7:
„7. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
§ 47. В чл. 38ж се създава т. 7:
„7. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
§ 48. В чл. 38з се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 9:
„9. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
2. В ал. 3 думите „чл. 26 ЗПФИ“ се заменят
с „чл. 53 ЗПФИ“, а думите „чл. 25, ал. 3“ се
заменят с „чл. 25а, ал. 1“.
3. В ал. 4 се създава т. 4:
„4. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
4. В ал. 5:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително и в режим на проследяване на промените“;
б) създава се т. 3:
„3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
5. В ал. 6 се създава т. 8:
„8. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
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в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
6. В ал. 8 се създава т. 3:
„3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
§ 49. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. проект на устава с изискуемото съгласно чл. 7 ЗДСИЦ съдържание, който ще
бъде приложим след издаване на лиценз на
дружеството, и заверен препис от договора
или учредителния акт;“.
2. Създава се нова т. 12:
„12. правила за управление на рисковете,
които се предвиждат в устава на дружеството
със специална инвестиционна цел, в случай
че дружеството участва в учредяването или
в придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а ЗДСИЦ;“.
3. Досегашната т. 12 става т. 13 и се изменя така:
„13. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
§ 50. В чл. 40, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. за чу ж дите г ра ж дани – док у менти,
удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а
когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието
или липсата на съответните обстоятелства,
както и изрично декларира, че в съответната
юрисдикция не се издават такива документи;“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. данни и документи, удостоверяващи
завършено висше образование съгласно чл. 11,
ал. 1, т. 2, буква „б“, както и други документи,
които удостоверяват неговата професионална
квалификация и опит.“
§ 51. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. за ч у ж дест ранни лица – док у мен т,
удостоверяващ наличие или липса на данъчни
задължения, от който да е видно дали лицето
има неизплатени данъчни задължения, или
декларация, когато в съответната юрисдикция
не се издава такъв документ;“.
2. В т. 2 след думата „дек ларация“ се
добавя „по определен от заместник-председателя образец“.
3. В т. 3 думите „дружество, прекратено
поради несъстоятелност“ се заменят с „дружество, за което е открито производство по
несъстоятелност, или в прекратено поради
несъстоятелност дружество“.
4. В т. 6 накрая се добавя „в съответствие
с чл. 51“.
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§ 52. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата „обслужване“ се
добавя „и поддържане на придобитите недвижими имоти, извършването на строежи
и подобрения, съответно обслужването на
придобитите вземания“.
2. Създава се нова т. 3:
„3. документи, удостоверяващи наличието
на необходимите организация и ресурси за
осъществяване на дейността по чл. 18, ал. 3
ЗДСИЦ за водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция,
както и извършването на други дейности на
обслужващо дружество – в случаите, когато
дружеството със специална инвестиционна
цел възлож и дейностите по чл. 18, а л. 3
ЗДСИЦ на обслужващо дружество;“.
3. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 53. В чл. 43а се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „съдържащ мотиви за извършване на
измененията, които ще бъдат предложени за
гласуване на общото събрание“.
2. Създава се т. 3:
„3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
§ 54. В чл. 43б се създава т. 4:
„4. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
§ 55. В чл. 43в, ал. 1 се създава т. 3:
„3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
§ 56. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думите „чл. 26, ал. 1“ се заменят
с „чл. 29“.
2. Създава се т. 9:
„9. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
§ 57. В чл. 47, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „чл. 26, ал. 1“ се заменят
с „чл. 29“.
2. В т. 4 буква „а“ се изменя така:
„а) за чу ж дите гра ж дани – документи,
удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а
когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието
или липсата на съответните обстоятелства,
както и изрично декларира, че в съответната
юрисдикция не се издават такива документи;“.
§ 58. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

1. В ал. 3 думите „чл. 101, ал. 2“ се заменят
с „чл. 187, ал. 1“.
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 9 след думите „адрес за кореспонденция“ се добавя „или електронен адрес“,
а след думите „място в сградата на комисията“ се добавя „или от оповестяването му на
интернет страницата на комисията“.
§ 59. В чл. 49, ал. 1 след думите „инвестиционен посредник“ се поставя запетая и се
добавя „доставчик на услуги за докладване
на данни“.
§ 60. Създава се чл. 51:
„Чл. 51. Изискуемите по наредбата годишни
финансови отчети за дружества със седалище
в Република България се представят само ако
отчетите не са оповестени в цялост, съгласно
изискванията на приложимите счетоводни
стан дарт и, по парт и дата на съот вет ното
дружество в търговския регистър, воден от
Агенцията по вписванията.“
§ 61. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „лицензи“ се добавя
„регистрации“ и се поставя запетая, а след
думата „разрешения“ се поставя запетая и
се добавя „както и уведомленията“.
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 62. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „§ 16, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби във връзка
с глави трета, четвърта, пета, четиринадесета, шестнадесета, седемнадесета и осемнадесета от ЗППЦК“ се заменят с „чл. 11,
ал. 5, чл. 15, ал. 2, чл. 17, ал. 2, чл. 24, ал. 1,
чл. 36, ал. 2, т. 2, чл. 49, ал. 2, т. 4 и ал. 3,
т. 7, чл. 54, ал. 3, чл. 57, ал. 5, чл. 88, ал. 3,
чл. 112, ал. 5, чл. 124, ал. 1, чл. 125, ал. 2,
чл. 130, ал. 1, т. 5, чл. 135, ал. 2 и чл. 160,
ал. 1, т. 8, буква „в“ от ЗПФИ, чл. 12, ал. 1,
т. 9 и ал. 2, т. 7, чл. 93, ал. 7, чл. 95, ал. 2,
т. 10, чл. 96, ал. 1, чл. 102, ал. 3, чл. 106, ал. 4,
чл. 177, ал. 1, т. 9 и ал. 2, чл. 201, ал. 2, т. 1,
буква „л“ и ал. 4, чл. 214, ал. 2, т. 5, чл. 222,
ал. 4, чл. 223, ал. 2, чл. 225, чл. 229, ал. 5 и
чл. 233, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 63. По отношение на заварените към
датата на влизане в сила на тази наредба производства за издаване на лиценз, разрешение,
одобрение или за извършване на уведомяване
комисията, съответно заместник-председателят, определя срок, в който заинтересованите
лица да представят изискуемите съгласно
тази наредба данни и документи.
§ 64. Наредбата е приета с Решение № 214-Н
от 7.01.2021 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Бойко Атанасов
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Задължителни правила за изменение и допълнение на Задължителните правила за морските
пристанища на Република България (обн., ДВ,
бр. 50 от 2009 г.; доп., бр. 55 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 57 от 2012 г. и бр. 42 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Буква „б“ се изменя така:
„б) използване на пилотски услуги и спазване указанията на операторите от системата
за управление на трафика и информационно
обслужване на корабоплаването за движение
на корабите в районите на пристанищата,
рейдовете и подходните канали;“.
2. Създава се буква „з“:
„з) снабдяване на корабите с гориво-смазочни материали.“
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Забранява се стоенето на повече от
един кораб на борд на друг, освен в случаите
на снабдяване на кораба с гориво или сдаване
на отпадъци, след съгласуване с оператора на
системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването. За
всички останали случаи, разрешение се дава от
директора на съответната дирекция „Морска
администрация“.“
§ 3. Заглавието на глава трета се изменя така:
„ Г л а в а

т р е т а

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПИЛОТСКИ УСЛУГИ И
СПАЗВАНЕ УКАЗАНИЯТА НА ОПЕРАТОРИТЕ ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО ЗА
ДВИЖЕНИЕ НА КОРАБИТЕ В РАЙОНИТЕ
НА ПРИСТАНИЩАТА, РЕЙДОВЕТЕ И ПОДХОДНИТЕ КАНАЛИ“.
§ 4. В чл. 10, ал. 1 думите „Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море (SOLAS 74/88) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.)“
се заменят с „Международната конвенция за
безопасност на човешкия живот на море от
1974 г. (SOLAS), както е изменена с Протокола
от 1988 г., изготвена в Лондон на 1 ноември
1974 г. (ратифицирана с указ – ДВ, бр. 61 от
1983 г.) (обн., ДВ, бр. 12 от 2005 г.)“.
§ 5. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявки за пилотаж се подават чрез
Система за информационно осигуряване на
планирането на маневрите в морските пристанища (ИС „MOVER“) най-малко 4 часа преди
началото на маневрата за въвеждане и 2 часа
за извеждане, като задължително се упоменава
наличие на опасен товар и свидетелство „gas
free“ за танкерите.“

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

§ 6. В чл. 17, ал. 2, т. 1, буква „а“ след думите „за кораби с газене до 13,50 m“ се добавя
„включително“.
§ 7. В чл. 21 се създава т. 5:
„5. потвърждение, че навигационното оборудване, главни и спомагателни двигатели,
котвени и рулеви устройства са в изправно
състояние; в слу чай на констатирана неизправност в оборудването маневрата се
извършва след разрешение на директора на
съответната дирек ци я „Морска администрация“, с изключение на случаите, когато
маневрата се извършва изцяло в акваторията
на специализирано пристанище по чл. 109
от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България, където разрешение се
дава от дежурния оператор на системата за
управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.“
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „с помощта на
влекачи“ се поставя запетая и се добавя
„определени с разпореждане на директора
на съответната дирекция „Морска администрация“.
2. В ал. 6 думите „или не по-малко от два
при условията по чл. 25“ се заличават.
3. В ал. 8 след думите „броя на влекачите“ се
поставя запетая и се добавя „с изключение на
случаите, когато маневрата се извършва изцяло
в акваторията на специализирано пристанище
по чл.109 от Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България, където разрешение
се дава от дежурния оператор на системата
за управление на трафика и информационно
обслужване на корабоплаването“.
§ 9. В чл. 26 се създава ал. 3:
„(3) Планът за морска буксировка трябва
да съдържа следната минимална информация:
1. данни за устойчивостта на кораба;
2. данни за водонепроницаемост на корпуса;
3. системи за сигнализация при постъпване
на вода в корпуса;
4. процедури по отводняване;
5. състояние на валолинии, винтове и рулеви
устройства (застопорени/демонтирани);
6. газене, крен и диферент;
7. екипаж и аварийно оборудване на борда
(захранване, светлини и др.);
8. данни за буксирите, които ще извършват
буксировката;
9. план на прехода;
10. буксирно оборудване (разчет за буксирната линия, вид/дължина);
11. метеорологична прогноза за периода на
буксировката;
12. оборудване и процедури за аварийно
заставане на котва.“
§ 10. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Преместване по кея на кораби
се извършва след съгласуване с пристанищ-
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ния оператор и получаване на разрешение
от оператора на системата за управление на
трафика и информационно обслужване на
корабоплаването.
(2) Преместване по кея на кораби с дължина
над 150 m на разстояние по-голямо от една
корабна дължина се извършва с участието на
пилот при условия, определени от директора
на съответната дирекция „Морска администрация“.
(3) Осигуряването на маневрата от брега се
извършва от регистриран оператор на пристанищна услуга „швартоване“.
(4) При преместването корабът е задължен
да обере котвата си, ако има отдадена такава.“
§ 11. В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „качването на лица на
борда“ се заменя с „качването/слизането на
лица на/от борда“.
2. В т. 5 в края на текста се добавя „от
оператора на системата за управление на
трафика и информационно обслужване на
корабоплаването“.
3. В т. 6 в края на текста се добавя „от
директора на съответната дирекция „Морска
администрация“;
4. Точка 8 се отменя.
5. Точка 9 се отменя.
6. В т. 10 в края на текста се добавя „от
директора на съответната дирекция „Морска
администрация“.
§ 12. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Корабите могат да застават на котва
само в обявените в раздели II и III на тези
правила котвени стоянки. Заставане на котва
извън посочените в раздели II и III райони се
разрешава от директора на съответната дирекция „Морска администрация“. Последното не
се прилага в случаи на спешност и аварийност,
където разрешение се дава от оператора на
системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.“
§ 13. В чл. 34, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. район № 3 – във Варненското езеро с
две котвени места, ограничени от линиите на
окръжности с радиуси от 270 m всяка и център
с географски координати по WGS84, както
следва: Котвена стоянка № 1 – Ш = 43°11,21ꞌ С /
Д = 027°48,62ꞌ И, Котвена стоянка № 2 – Ш =
43°11,22ꞌ С / Д = 027°49,02ꞌ И;“.
§ 14. В чл. 35, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думите „до 150 m“ се добавя
„включително“.
2. В т. 2 след думите „до 5000 t“ се добавя
„включително“.
§ 15. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 38. Обработката на кораби с опасни
товари, посочени в IMDG кодекса и „Група Б“
на Международния кодекс за превоз на незърнени насипни товари по море (IMSBC кодекса),
започва след изпълнение на следните условия:“.
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2. В т. 1 думата „предварително одобрен“
се заменя с „проверен“.
§ 16. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. Товаренето на зърно насипно, товари, които трябва да отговарят на критериите
за превоз на зърно съгласно Международния
кодекс за превоз на незърнени насипни товари по море (IMSBC кодекс), товари от „Група
A“ от IMSBC кодекса, имащи свойството да
се втечняват при превоз в насипно състояние, живи животни, тежки колети с тегло
над 10 t на палубата или дървен материал на
палубата започва след проверен от съответната
дирекция „Морска администрация“ товарен
план.“
§ 17. В чл. 42, т. 1 думите „3 дни“ се заменят
с „24 часа“.
§ 18. В чл. 44 след думите „нефто-водни
смеси“ се добавя „извършването на огневи
дейности“.
§ 19. Член 45 се отменя.
§ 20. Заглавието на глава седма се изменя
така:
„ Г л а в а

с е д м а

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ“.
§ 21. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думата „корабите“ се добавя „на котва или на кей“ и думата
„операции“ се заменя с „дейности“.
2. В т. 1 в края на текста в скоби се добавя
„външните бордове и надстройки“.
3. В т. 2 думата „перилни“ се заменя с
„почистващи“ и в скобите думите „бордовете
и надстройките“ се заменят с „бордовете, надстройките и палубите“.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. изхвърляне във водата, изливане или
оставяне на пристанищните кейове на каквито и да било твърди или течни корабни отпадъци и остатъци от товари;“.
5. Създава се т. 6:
„6. използване на корабни горива или на
алтернативни методи за намаляване на емисиите от кораби, които не съответстват на
изискванията на Наредбата за изискванията
за качеството на течните горива, условията,
реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм., бр. 69 и
78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 76 от 2007 г.,
бр. 93 от 2009 г. и бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 55 от 2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 88 от 2014 г.; изм., бр. 4 от 2018 г.;
изм. и доп., бр. 63 от 2018 г. и бр. 75 от 2020 г).“
§ 22. Създава се чл. 47а:
„Чл. 47а. Забранява се изхвърлянето в морската среда на остатъци от бластиране на кораби
или друг вид ремонтни дейности, извършвани
на плаващи докове.“
§ 23. Член 48 се изменя така:
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„Чл. 48. Изхвърлянето на баластни води
от кораби на котвените стоянки и на кей в
пристанищата се допуска само при спазване
на следните условия:
1. преди навлизането на кораба в териториалното море на Република България е
подадена информация за управлението на
корабните баластни води съгласно чл. 33 и
приложение № 7 от Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен,
митнически, здравен, ветеринарномедицински
и фитосанитарен контрол, както и контрол на
транспортните средства в пристанищата на
Република България, обслужващи кораби от
международно плаване, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2012 г.
(обн., ДВ, бр. 67 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 37 от
2014 г., бр. 12 от 2017 г.; изм., бр. 55 от 2017 г.;
изм. и доп., бр. 69 от 2020 г.);
2. управлението на баластните води е извършено съгласно изискванията на Международната конвенция за контрол и управление на
корабните баластни води и седименти, съставена
в Лондон на 13 февруари 2004 г., ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 28 от 2018 г.;
3. изхвърлянето на корабните баластни води
не води до замърсяване на морската вода,
включително до промяна на цвета є.“
§ 24. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. (1) Преди навлизане на кораб в български териториални води неговият капитан е
длъжен да осигури затварянето и пломбирането
с пломби с индивидуални номера на всички
кранове за изхвърляне зад борд на нефтоводни
смеси и необработени отпадъчни води.
(2) А ко корабът разполага с работеща
одобрена система за обработка на отпадъчни
води, не се изисква пломбиране на съответните
задбордни кранове.
(3) За пломбирането на задбордните кранове
се прави запис в корабния дневник и/или в
машинния дневник, който се предоставя при
поискване на инспекторите на съответната дирекция „Морска администрация“ за проверка.“
§ 25. Член 50 се отменя.
§ 26. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) Всички длъжностни лица в системата на морския транспорт, като капитани
на кораби и членове на корабни екипажи, пилоти, оперативни диспечери и други, са длъжни
незабавно да уведомят директора на съответната дирекция „Морска администрация“ чрез
дежурния оператор на системата за управление
на трафика и информационно обслужване на
корабоплаването за всеки случай на замърсяване на морската среда или въздуха от кораб
в морско пристанище на Република България,
когато те са видели или узнали това по повод
изпълнение на служебните си задължения.
(2) Капитанът на кораб, допуснал замърсяване (разлив, потопяване или изхвърляне
на отпадъци, остатъци от товари или други
вредни вещества) в морско пристанище в район
под юрисдикцията на съответната дирекция

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

„Морска администрация“, е длъжен незабавно
да уведоми за това директора на дирекцията
чрез оператор на системата за управление на
трафика и информационно обслужване на корабоплаването и да направи запис в корабния
дневник.“
§ 27. Създава се чл. 51а:
„Чл. 51а. Забранява се на капитан на кораб,
допуснал нефтен или химичен разлив в българско морско пристанище, да осъществява
противодействие за ликвидиране на разлива
с дисперсанти и/или с каквито и да било химикали.“
§ 28. В чл. 55, ал. 2 след думата „разрешение“ се добавя „от директора на съответната
дирекция „Морска администрация“ и се поставя запетая.
§ 29. Създава се глава девета с чл. 63 – 67:
„ Г л а в а

д е в е т а

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ОПЕРАЦИИ
ПО СНАБДЯВАНЕ НА КОРАБИ С ГОРИВО
И/ИЛИ СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ (БУНКЕРОВАНЕ)
Чл. 63. (1) Извършването на операции по
снабдяване на кораби в българските морски
пристанища с гориво и/или смазочни материали (бункероване) трябва да се осъществява
съгласно разпоредбите на тази глава и при
спазване на ограниченията по чл. 44.
(2) Бункероване може да се извършва с
всички видове корабни горива и масла на кей
в пристанище, кораборемонтен или корабостроителен завод или на котвена стоянка по схема
„кораб – кораб“ или „автоцистерна – кораб“
само от надлежно регистрирани за съответното
пристанище оператори с право да предоставят
морско-техническата услуга снабдяване с гориво
и смазочни материали.
(3) Горивата, с които се бункероват кораби
в българските морски пристанища, трябва да
съответстват на изискванията за качество на
течните горива, определени в Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива,
условията, реда и начина за техния контрол.
Чл. 64. (1) Бункероване на гориво и смазочни материали на кораб се осъществява само
след предварително известие за предстоящата
операция, подадено по електронна поща от
капитана на подлежащия на снабдяване кораб
или корабния агент, до директора на съответната дирекция „Морска администрация“ наймалко 24 часа преди началото на планираната
операция.
(2) Известието по ал. 1 трябва да съдържа
най-малко следните данни:
1. име и IMO номер на снабдявания кораб;
2. пристанище и № на кейовото място или
котвената стоянка;
3. вид и количество на горивото и/или
смазочния материал;
4. очаквано време на започване на бункеровката;
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5. приблизителна продължителност на бункеровката;
6. регистрационния номер на автоцистерната
или данни за кораба бункеровчик и пълно наименование на пристанищния оператор – доставчик на услугата.
(3) Капитанът на снабдявания кораб е длъжен да информира чрез УКВ канал 11 или 16
дежурния оператор на системата за управление
на трафика и информационно обслужване на
корабоплаването за следното:
1. името на кораба и часа на начало на
бункеровката;
2. името на кораба и часа на приключване
на бункеровката;
3. в случай на инцидент по време на операцията по снабдяване на кораба с гориво
и/или смазочни материали – името на кораба,
часа и естеството на инцидента.
(4) Дежурният оператор от системата за
управление на трафика и информационно
обслужване на корабоплаването води записи
за данните по ал. 3 и при получаване на информация за аварийна ситуация, незабавно
уведомява директора на съответната дирекция
„Морска администрация“.
Чл. 65. (1) Капитанът на кораба, снабдяван
с гориво и/или смазочни материали, разрешава
започване на бункеровката, след като се увери,
че са изпълнени следните условия:
1. осветлението на кораба, бреговия терминал и автоцистерната/кораба бункеровчик
осигурява достатъчна видимост за непрекъснато наблюдение и контрол на бункероването
и повърхността на водата около кораба;
2. използват се само взривобезопасни осветителни тела съгласно противопожарните
изисквания;
3. осигурени са средства за комуникация
(телефон или преносна УКВ радиостанция)
между поста за управление на бункеровката
на кораба в МКО и бункероващия кораб или
автоцистерната;
4. корабът е вдигнал червен флаг „БРАВО“
от Международния кодекс на сигналите през
деня или показва червена кръгова светлина
през нощта;
5. на видно място до трапа на снабдявания
кораб са поставени предупредителни надписи на
английски език: „NO ADMITTANCE EXCEPT
ON BUSINESS“ и „SMOKING AND NAKED
LIGHTS STRICTLY PROHIBITED“; на борда
на български кораби надписите могат да бъдат
и на български език;
6. корабът е заземен с меден проводник със
сечение не по-малко от 16 мм 2;
7. фланцевите съединения на корабния тръбопровод и тези на бункероващия кораб или
автоцистерна са с уплътнителни гарнитури от
маслоустойчив материал;
8. шланговете, по които се прехвърля горивото и/или смазочният материал, са ежегодно
освидетелствани, имат свидетелство и маркирана датата на последното им изпитване под
налягане;

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

9. манифолдите са снабдени с изправни
манометри, с отбелязан срок на годност, като
манометрите са монтирани към съответната
система с два последователно монтирани спирателни крана;
10. на видно място на кораба е поставена
инструкция за действие на екипажа при разлив на гориво или смазочен материал, където
задължително да са указани: способите за
аварийно спиране на бункероването, списък на
членовете на екипажа и отговорният офицер;
11. включени са всички устройства, обезпечаващи контрол на нивото на горивото
и/или смазочния материал в танковете, ако
има такива;
12. всички шпигати на палубата на снабдявания кораб са затапени (циментирани);
13. всички гърловини на танковете за гориво
и/или масло са затворени;
14. отворите за измерване и вземане на
проби остават отворени възможно най-кратко
време – само когато се извършва измерване
на количеството на горивото и/или маслото.
(2) Бункеровъчната линия трябва да отговаря
на следните изисквания:
1. да няма течове по цялото протежение;
2. фланците, свързващи гъвкавите шлангове,
да са свързани със всички болтове;
3. неизползваемите връзки да са затворени
и заглушени, като заглушките са задържани с
всички болтове;
4. арматурата по тръбопроводите е в изправно
техническо състояние;
5. под съединенията с гъвкавите шлангове
на снабдявания кораб и бункероващия кораб
или позиционираната на брега автоцистерна
са поставени контейнери/тави с вместимост,
съобразена да поеме остатъка на горивото и/
или смазочния материал в шланга, като се
осигурява наблюдение за незабавно спиране
на операцията при течове.
(3) Преди началото на бункеровката капитанът на снабдявания кораб и капитанът
на кораба бункеровчик или операторът на
автоцистерната попълват и подписват проверовъчен чеклист – Bunkering checklist съгласно
приложение № 8.
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(4) Бункеровъчната операция може да
започне само след като капитанът на кораба,
подлежащ на снабдяване, получи от капитана
на бункероващия кораб или оператора на автоцистерната разписка за доставеното гориво
(Bunker Delivery Note) съгласно чл. 16б, ал. 6
и приложение № 10 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива,
условията, реда и начина за техния контрол,
придружена от декларация за съответствие
на горивото с изискванията за качество съгласно чл. 16б, ал. 3 и приложение № 9 от същата
наредба и представителна проба от горивото
(MARPOL проба).
Чл. 66. По време на бункеровъчна операция
са забранени следните дейности:
1. заставане на други плавателни съдове на
борд на бункерования кораб;
2. работа с преносими електрически инструменти и използване на преносими кабели
или осветителни тела без свидетелство, че са
взривобезопасни;
3. извършване на ремонтни работи;
4. извеждане от строя на елементи от противопожарното оборудване;
5. снабдяване на бункерования кораб.
Чл. 67. Капитанът на снабдявания кораб е
длъжен незабавно да преустанови бункеровъчната операция в следните случаи:
1. при гръмотевична буря, като всички
палубни и вентилационни отвори се затварят;
2. при съмнение за възникване на каквато и
да аварийна ситуация по време на бункероването
(теч от съединенията, разкъсване на шлангове,
пръски от отдушните тръби на танковете, пожар на борда и др.); при нарушение в процеса
на бункероване на някое от изискванията на
тази глава;
3. при получаване на разпореждане от дежурния оператор на системата за управление
на трафика и информационно обслужване на
корабоплаването.“
§ 30. Приложение № 1 към чл. 7, ал. 4 се
отменя.
§ 31. Приложение № 2 към чл. 9, ал. 3 се
изменя така:

Разпределение на УКВ каналите
в обхвата на Морската подвижна служба на Република България
Забележка

Канал

01
02
03
04
05
06

60
61
62
63
64
65

m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)
f)

Честота на предаване
(MHz)
Корабна
радиостанция
156.025
156.050
156.075
156.100
156.125
156.150
156.175
156.200
156.225
156.250
156.275
156.300

Корабкораб

Брегова
радиостанция
160.625
160.650
160.675
160.700
160.725
160.750
160.775
160.800
160.825
160.850
160.875

x

Портови операции и
движение на корабите
Една честота
(симплекс)

Две честоти
(дуплекс)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

„Приложение № 2
към чл. 9, ал. 3

Публична
кореспонденция

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Организация за
ползване

МСКЦ,
кораб –
самолет,

60

01

61

02
03 4 6
С Т Р.
04
05
06

07
08

62
63
64
65

2006
66
67

m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)
f)

156.025
156.050
156.075
156.100
156.125
156.150
156.175
156.200
156.225
156.250
156.275
156.300

r)
m)
m)
h)

160.900
156.325
156.350
156.375
156.400

160.900
160.925
160.950
156.375

156.425

156.425

i)

156.450

156.450

h), q)
f), J)
q)

156.475
156.500
156.525
156.550

156.475
156.500
156.525
156.550

156.575

156.575

x

156.600

156.600

x

68

09
10
11

69
70
71

12

13

160.625
160.650
160.675
160.700
160.725
160.750
ДЪ
РЖАВЕН
160.775
160.800
160.825
160.850
160.875

x

x
x

x
x
x
x
x
xИК
ВЕСТН
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
Digital selective calling for distress, safety and calling
x

i)
k)

156.625
156.650

156.650

x
x

x

73

h), i)

156.675

156.675

x

x

156.700

156.700

x

156.725

156.725

x

74

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

72

14

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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МСКЦ,
кораб –
самолет,
вертолет

МСКЦ
За връзка
между
рибарски
кораби
Пилотска
служба
Бургас за
маневри с
влекачи и
брегови
моряци
Пилотска
служба
Варна за
маневри с
влекачи и
брегови
моряци
VTS Варна,
VTS Бургас
МСКЦ
VTS Варна,
VTS Бургас
VTS Варна,
VTS Бургас
Пилотска
служба –
Варна
Пилотска
служба
Бургас
Влекачи и
брегови
моряци
Пилотска
служба –
Варна
Пилотска
служба
Бургас
Влекачи и
брегови
моряци
Провеждане
на
ветроходни
регати
Пилотска
служба –
Варна
Пилотска
служба
Бургас
Влекачи и
брегови
моряци
Пилотска
служба
Бургас за
маневри с
влекачи и
брегови
моряци

БРОЙ 8
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74

15

16
17

18
1078
19
1019

1079
20
1020
21
22
23
24

75
76

77
78

156.725

156.725

g)

156.750

156.750

n), s)
f)
n), s)
g)

156.775
156.800
156.825
156.850

156.775
156.800
156.825
156.850

m)

156.875
156.900

161.500

m)

2078

mm)
t), u), v)

2019
79

mm)
m)

2079

mm)
m)

2020
80

mm)
y),wa)
y),wa)
y),wa)
y),wa)
x), y), wa)
x), y), wa)
x), y), wa)

81
82
83

w), x)

1024

w)
2024
84

1084

w)
w), x)
w)

2084
25
1025

w)
w), x)
w)

2025
85
1085

w)
w), x)
w)

2085
26

w)
w), x)

1026

w)
2026

156.925
156.925

157.025
157.050
157.075
157.100
157.125
157.150
157.175
157.200

161.525
156.925
161.525
161.550
156.950
161.550
161.575
156.975
161.575
161.600
157.000
161.600
161.625
161.650
161.675
161.700
161.725
161.750
161.775
161.800

157.200

157.200

161.800

161.800

157.225
157.225

161.825
157.225

161.825

161.825

157.250
157.250

161.850
157.250

161.850

161.850

157.275
157.275

161.875
161.875

157.275

161.875

157.300

161.900

156.950
156.950

156.975
156.975
157.000
157.000

157.300
161.900

служба –
Варна
Пилотска
служба
Бургас
Влекачи и
брегови
С Т Р. 4 7
моряци
Пилотска
служба
Бургас за
маневри с
влекачи и
брегови
моряци
Пилотска
служба
Варна за
маневри с
влекачи и
брегови
моряци
Кораб –
вътрешни
комуникации
и кораб –
кораб на
борд

ВЕСТНИК
x

x

x

x

x(digital
only)
x(digital
only)
x(digital
only)
x(digital
only)
x(digital
only)
x(digital
only)
x(digital
only)
x(digital
only)
x(digital
only
x(digital

x

x
DISTRESS, SAFETY AND CALLING
x
x

Кораб –
вътрешни
комуникации
и кораб –
кораб на
борд

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x(digital
only)
x(digital
only)
x
x(digital
only)
x(digital
only)
x
x(digital
only)
x(digital
only)
x
x(digital
only)
x(digital
only)
x
x(digital
only)
x(digital

Варна
радио

Варна
радио

Варна
Радио

1025

w)
2025
85

С Т 1085
Р. 4 8

w)
w), x)
w)

2085
26

w)
w), x)

1026

w)
2026
86

157.250

x(digital
only)
161.850
x(digital
only)
161.875
x
x(digital
Д161.875
Ъ Р Ж А В Еx(digital
Н ВЕС
ТНИК
only)
only)
161.875
x(digital
x(digital
only)
only)
161.900
x

161.850
157.275
157.275
157.275
157.300
157.300

161.900

w)

w), x), y)
w)
2086
w)
1027
zz)
ASM1
z)
87
z)
1028
zz)
ASM2
z)
88
zz)
AIS 1
f), l), p)
AIS 2
f), l), p)
1086

157.250

157.325
157.325

161.925

x(digital
only)
x(digital
only)

x(digital
only
x(digital
only

161.925
157.350
161.950
157.375
157.400
162.000
157.425
161.975
162.025

157.350
161.950
157.375
157.400
162.000
157.425
161.975
162.025

x(digital
only)
x(digital
only)
x

x

x

БРОЙ 8

x

x

x

x

Варна
Радио

x
x
x
x

“
§ 32. Приложение № 6 към чл. 48 се отменя.
§ 33. Приложение № 7 към чл. 49, ал. 2 се отменя.
§ 34. Създава се приложение № 8 към чл. 65, ал. 3:
„Приложение № 8
към чл. 65, ал. 3

BUNKERING CHECKLIST

This checklist should be filled-in before a ship receives bunkers from a bunker ship
Date of bunkering:
Place of bunkering:
Estimated time of start:
Item

Check

Name of receiving ship (RS) :
Name of bunker ship/truck plate number (Bunker Facility, BF):
Estimated time of completion:
CHECKS AFTER MOORING
Status
Remarks
RS
BF

1

Bunker plan is exchanged

2

Fenders are effective

3

Mooring is effective

4

Access between ship and facility is safe

Item
5
6
7
8
9
10

Item
11
12

� Yes

� Yes

� Yes

� Yes

� Yes

� Yes

� Yes
� Yes
PRE-TRANSFER CONFERENCE
Status
Check
RS
BF
Effective communications are established
� Yes
� Yes
Bunker watch is established
� Yes
� Yes
Smoking restrictions and designated smoking
� Yes
� Yes
areas are established
Naked light restrictions are established

� Yes

Remarks

� Yes

Safety data sheets are available

� Yes
� Yes
Hazardous properties of the product to be
� Yes
� Yes
transferred identified in the safety data sheet
are discussed
TECHNICAL CHECKS BEFORE BUNKERING
Status
Check
RS
BF
Electrical insulation is effective
� Yes
� Yes

13

Bunker transfer equipment:
• is in good condition
• is appropriate
• line up is checked
• is properly rigged
• is secured to manifolds
• is fully bolted
Firefighting equipment is ready for use

14

� Yes

� Yes

Scuppers and save-alls are plugged

15

� Yes

� Yes

Portable drip trays are correctly positioned

� Yes

� Yes

� Yes

� Yes

Remarks

11

Electrical insulation is effective

12

� Yes

� Yes

� Yes

� Yes

13

Bunker transfer equipment:
• is in good condition
• is appropriate
• line up is checked
ДЪРЖАВЕН
• is properly rigged
• is secured to manifolds
• is fully bolted
Firefighting equipment is ready for use

14

� Yes

� Yes

Scuppers and save-alls are plugged

15

� Yes

� Yes

Portable drip trays are correctly positioned
and empty

� Yes

� Yes

Unused bunker connections are blanked
and fully bolted

� Yes

� Yes

High level and overfill alarm units
are operational

� Yes

� Yes

Bunker operation emergency stop is
operational

� Yes

� Yes

БРОЙ 8

16
17
18
19

ВЕСТНИК
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Bunker tank openings are closed

20

� Yes

� Yes

Oil spill clean-up material is available

21

� Yes

� Yes

Medium frequency/high
radio antennae are isolated

� Yes

� Yes

� Yes

� Yes

22

frequency

Very high frequency and ultra high frequency
transceivers are set to low power mode

For the bunkering ship/truck
I have checked all the items of the checklist and have
satisfied myself that the entries, to the best of my
knowledge, are correct. I have also taken measures for
repeated checks whenever necessary

For the receiving ship
I have checked all the items of the checklist and
have satisfied myself that the entries, to the best of
my knowledge, are correct. I have also taken
measures for repeated checks whenever necessary.

Date: ……………………….………….

Date: ……………………….………….

Signature:………………………………

Signature:………………………………

“
§ 35. В § 4 от заключителните разпоредби думите „по корабоплаване“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 36. Задължителните правила влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен
вестник“.
Изпълнителен директор:
Живко Петров
154

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1954-НС
от 26 януари 2021 г.

относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни
представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.
На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. с номера от 1-НС до 96-НС, приложени към
настоящото решение.
Решението се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател:
Александър Андреев
Секретар:
Севинч Солакова

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

Приложение
№ 1-НС
Приложение
№ 1-НС
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5 и чл. 243, чл. 251 и чл. 252 от Изборния кодекс)
№

Собствено, бащино,
фамилно име

1

2

ЕГН

(попълва
СИК)

3

Документ за
самоличност –

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

Забележки
7

Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Избирателните списъци се съставят от органите по чл. 23, ал. 1 ИК на български
език. Всеки избирател се вписва в един избирателен списък.
Списъците се съставят поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес
на избирателите и включват българските граждани, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат постоянен адрес в района на съответната избирателна секция или
- имат настоящ адрес в района на съответната избирателна секция и постоянен
адрес в района на друга избирателна секция, но са поискали вписване по реда и в срока по чл.
36, ал. 1 ИК в избирателния списък на секцията, в чийто район е настоящият им адрес. За
тези лица в графа „Забележки“ се вписва текст „н.а.“.
Избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на §9а
от ПЗР на Закона за българските лични документи, се включват в избирателния списък по
адреса, отразен в зеления им паспорт.
От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до
изборния ден са изгубили правото си да избират или са починали, както и имената на
лицата, за които това изрично е предвидено в Изборния кодекс.
В избирателния списък в отделни графи се вписват:
В графа „№“ – поредният номер на избирателя в списъка;
В графа „Собствено, бащино, фамилно име“ – имената на избирателите по азбучен
ред (подреждането започва според буквите в собственото им име);
В графа „ЕГН“ – единният граждански номер (ЕГН) на избирателя; при
отпечатването тази графа се оставя празна и се попълва в деня на изборите от СИК при
гласуването на избирателя]

1
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В графа 4 „Документ за самоличност“ – видът и номерът на документа за
самоличност на избирателя; при отпечатването тази графа се оставя празна и се попълва в
деня на изборите от СИК при гласуването на избирателя;
В графа 5 „Адрес“ - постоянният адрес, а в случаите по чл. 36, ал. 1 ИК –
настоящият адрес;
Графа 6 „Подпис на избирателя“ се оставя празна, за да може избирателят да се
подпише в нея срещу името си, след като пусне бюлетината в избирателната кутия;
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в
изборния ден.
Избирателните списъци се отпечатват въз основа на националния регистър на
населението от ГД „ГРАО“ в МРРБ. След последното име на избирателя, органите по
чл. 23, ал. 1 ИК поставят черта и полагат подпис и печат под чертата.
До предаването на списъците на СИК вписването на избирателите, които имат
право да гласуват, но са пропуснати, както и на тези, за които е отпаднало основанието,
въз основа на което са били заличени, се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 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;
- членовете на СИК и охраната на съответната секция, които обслужват секция,
различна от тази по постоянния им адрес – ако имат право да гласуват и след като
представят декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;
- избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, които гласуват в
избрана от тях секция или в секция по чл. 10, ал. 1 ИК след попълване на декларация по
образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;
- избиратели с удостоверение за гласуване на друго място, които гласуват в
секцията по местопребиваването им в деня на изборите и след представяне на
удостоверение за гласуване на друго място;
- ученици или студенти - редовно обучение (включително докторанти редовно
обучение), се дописват в секция по техен избор в населеното място, където се обучават,
когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след представяне на
документ за самоличност и:
1. надлежно заверена за съответната учебна година ученическа книжка или за
съответния семестър студентска книжка от учебното заведение със седалище в
населеното място, в което се обучава ученикът/студентът;
2. декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място:
- лицата, които са включени в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2,
т. 1, 2 и 3 ИК, но са представили удостоверение по чл. 40, ал. 1 ИК, че основанието за
включването им в списъка е отпаднало или не е налице;
- лицата, включени в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2, т. 4 и 6
ИК, които са се явили в секцията по постоянния си адрес и са поискали да бъдат дописани в
списъка – след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не са
гласували и няма да гласуват на друго място; лицата по чл.38, ал.1, т.4 ИК се вписват след
представяне на оригинала на удостоверението за гласуване на друго място;
- лицата, включени в списъците по чл. 28, чл. 29 и чл. 30 ИК, чиито имена са заличени
от избирателния списък чрез зачертаване и в изборния ден са се явили да гласуват в
секцията, в чийто списък са фигурирали – след представяне на: документ за самоличност,
удостоверение
по
образец,
утвърден
от
ЦИК,
от
ръководителя
на
заведението/домът/мястото за изтърпяване на наказание лишаване от свобода/капитана
2
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на плавателния съд и декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго
място.
Представените удостоверения (по чл. 40, ал. 1, по чл. 240, ал. 1 ИК) се прилагат към
избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване –
„издадено удостоверение“.
Представените декларации се прилагат към избирателния списък и стават
неразделна част от него.
При дописването в допълнителната страница председателят на СИК попълва
последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя по документа за
самоличност и графите „ЕГН”, „Документ за самоличност” и „Адрес”.
Допълнителната страница на избирателния списък се подписва от председателя и
секретаря на СИК.
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 41, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

Собствено, бащино и фамилно име

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

Списъкът се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 ИК не по-късно от 40 дни преди
изборния ден – 22.02.2021 г., на видно място в района на съответната избирателна секция.
Списъкът се отпечатва централизирано от ГД „ГРАО“ в МРРБ.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството
или от кметския наместник и от секретаря на общината. В градовете с районно деление
списъците се подписват от кмета и от секретаря на района.
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

адрес на избирателната секция ..............................................
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Избирателният списък се публикува на интернет страницата на съответната
община не по-късно от 40 дни преди изборния ден– 22.02.2021 г.
ГД „ГРАО” в МРРБ и кметът на съответната община осигуряват възможност
всеки избирател да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански
номер.
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Приложение № 2-НС

Приложение № 2-НС

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за
народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 37 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)

№

1

Собствено,
бащино и
фамилно име

(попълва СИК)

ЕГН

2

3

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

Забележки

7

Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Списъците за гласуване с подвижна избирателна кутия се съставят и подписват от
органите по чл. 23, ал. 1 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 – 20.03.2021 г.,
или, ако списъкът вече е изготвен, подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия не
по-късно от 5 дни преди изборния ден – 29.03.2021 г.
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 ПЗР на ЗБЛД.
Графа 3 „ЕГН“ не се попълва предварително. В деня на гласуването ПСИК вписва ЕГН на
избирателя.
Графа 4 „Документ за самоличност“ не се попълва предварително. При гласуването ПСИК
вписва вида и номера на документа за самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен) паспорт за
гражданите, родени до 31.12.1931 г./л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение второ ИК в
предвидените случаи.
1
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В графа 5 „Адрес“ се записва постоянният/настоящият адрес (в случаите, когато
избирателят е подал заявление в срока по чл. 36, ал. 1 ИК).
Графа 6 „Подпис“ се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като
е упражнил правото си да гласува.
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от ПСИК в изборния
ден.
В изборния ден не се допуска вписване в допълнителната страница на избирателния
списък (под чертата) с изключение на членовете на ПСИК и охраната на помещението на
ПСИК.
След подписване на списъка от органите по чл. 23, ал. 1 ИК и преди предаването му на
подвижната СИК от него се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са изгубили
правото си да избират или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е
предвидено в Изборния кодекс. Заличаването се извършва с хоризонтална черта върху името, така че
заличеното име да се чете. Длъжностното лице, извършило заличаването, вписва на гърба на
списъка имената и длъжността си, основанието за заличаване и се подписва.
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Приложение № 3-НС
Приложение № 3-НС

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за
предоставяне на социални услуги за произвеждане на избори за
народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 28 във връзка с чл. 25, ал. 1, 3 и 5 и чл. 9, ал. 6 и 8 и във връзка с чл. 243 и
чл. 251 от Изборния кодекс)

№

Собствено,
бащино и
фамилно име

ЕГН
(попълва СИК)

Документ за
самоличност
(попълва СИК)

Адрес

Подпис на
избирателя

1

2

3

4

5

6

Забележки

7

Ръководител на заведението/дома/друга специализирана институция:
Избирателните списъци се съставят в лечебни заведения, домове за стари хора и други
специализирани институции, за предоставяне на социални услуги от ръководителя на заведението
или дома не по-късно от 48 часа преди изборния ден – 01.04.2021 г., при образувана избирателна
секция поради наличие на не по-малко от 10 избиратели.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на
избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя съгласно личната
карта или зеления паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на избирателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на
документа за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по §9а от
ЗБЛД/л.п.“.
В графа 5 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност.
Графа 6 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил
правото си да гласува.
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.
След подписване на избирателния списък от ръководителя и преди предаването му на СИК от
него се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са изгубили правото си да избират
или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в Изборния кодекс.
Заличаването се извършва с хоризонтална черта върху името, така че заличеното име да се чете.
Лицето, извършило заличаването, вписва на гърба на списъка имената и длъжността си,
основанието за заличаване и се подписва.
Избирател, който е приет в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана
институция за предоставяне на социални услуги след съставяне на избирателния списък от
ръководителя на заведението/дома/институцията, се дописва в избирателния списък под чертата
(допълнителната страница) в изборния ден от СИК, след представяне на документ за самоличност и
декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
След последното име на дописаните избиратели избирателният списък се подписва от
председателя и секретаря на СИК.
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Приложение
№ 4-НС
Приложение
№ 4-НС
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за
задържане за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 9 от Изборния кодекс)

№

1

Собствено,
бащино и
фамилно име

(попълва СИК)

ЕГН

2

3

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

Забележки

7

Ръководител на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане:
Избирателните списъци в местата за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за
задържане се съставят от ръководителите им не по-късно от 48 часа преди изборния ден –
01.04.2021 г., при наличието на не по-малко от 10 избиратели, които се заличават служебно от
списъка по постоянния им адрес.
В тези списъци се включват задържаните лица, отговарящи на следните условия:
- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години и не са
поставени под запрещение;
- към изборния ден включително не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“,
наложено им с влязла в сила присъда;
- имат постоянен адрес на територията на страната.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име
на избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 „Собствено, бащино и фамилно име“ се вписва собственото, бащиното и
фамилното име на избирателя, съгласно личната карта или зеления паспорт.
Графа 3 „ЕГН“ не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на
избирателя.
Графа 4 „Документ за самоличност“ не се попълва предварително. В деня на гласуването
СИК вписва вида и номера на документа за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за
гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“.
В графа 5 „Адрес“ се записва постоянният адрес на избирателя от документа за
самоличност.
Графа 6 „Подпис на избирателя“ се оставя празна, за да може избирателят да се подпише
в нея, след като е упражнил правото си да гласува.
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния
ден.
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.
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След подписване на избирателния списък от ръководителя и преди предаването му на СИК
от него се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са изгубили правото си да
избират или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в
Изборния кодекс. Заличаването се извършва с хоризонтална черта върху името, така че заличеното
име да се чете. Лицето, извършило заличаването, вписва на гърба на списъка имената и длъжността
си, основанието за заличаване и се подписва.
Избирател, който е задържан в мястото за изтърпяване на наказание лишаване от свобода
и за задържане след съставяне на избирателния списък от ръководителя на мястото, се дописва в
избирателния списък под чертата (допълнителната страница) в изборния ден от СИК, след
представяне на документ за самоличност и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго
място.
След последното име на дописаните избиратели избирателният списък се подписва от
председателя и секретаря на СИК.
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Приложение
№ 5-НС
Приложение
№ 5-НС

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване на плавателни съдове под българско знаме
за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 30 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 от Изборния кодекс)

№

1

Собствено,
бащино и
фамилно име

(попълва СИК)

ЕГН

2

3

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя

4

5

6

(попълва СИК)

Забележки

7

Капитан на плавателния съд:
Избирателният списък на плавателен съд под българско знаме се съставя и подписва от
капитана на плавателния съд не по-късно от 48 часа преди изборния ден – 01.04.2021 г., 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 – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за
гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“.
В графа 5 „Адрес“ се записва постоянният адрес на избирателя от документа за
самоличност.
Графа 6 „Подпис на избирателя“ се оставя празна, за да може избирателят да се подпише
в нея, след като е упражнил правото си да гласува.
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния
ден.
След подписване на избирателния списък от капитана на плавателния съд и преди предаването
му на СИК от него се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са напуснали
плавателния съд. 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.
Постъпилите на плавателния съд избиратели след изготвяне и подписване на избирателния
списък се дописват в изборния ден от СИК, след като представят декларация по образец, че не са
гласували и няма да гласуват на друго място.
След последното име на дописаните избиратели избирателният списък се подписва от
председателя и секретаря на СИК.
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Приложение
№ 6-НС
Приложение
№ 6-НС

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

СПИСЪК
за гласуване извън страната в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г. в ……………………………
(държава/място)

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

№

1

Собствено, бащино и
фамилно име

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;
- имената на избирателите;
- единният граждански номер (ЕГН);
- видът и номерът на документа за самоличност;
- адрес на избирателя – постоянен адрес в Република България;
-подпис на избирателя;
-забележка.
В срок не по-късно от 18 дни преди изборния ден Министерството на външните работи
изпраща обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в Република
България на лицата, вписани в списъците до ГД „ГРАО“ в МРРБ, за да бъдат заличени от
избирателните списъци за гласуване в Република България.
Избирател, който не е вписан в списъка за гласуване, но има право да гласува в изборите за
народни представители, в деня на изборите се дописва в допълнителната страница на списъка за
гласуване извън страната (под чертата) от СИК след представяне на валиден документ за
самоличност или удостоверение от дипломатическото или консулското представителство в
съответната държава, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност и
декларация по образец, че отговаря на условията да избира и че не е гласувал и няма да гласува на
друго място в същия вид избори. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна
част от него.
След последното име на дописан избирател списъкът за гласуване извън страната се
подписва от председателя и секретаря на СИК.
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МЯСТО ...............................

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

СПИСЪК
на лицата, заявили желание да гласуват в изборите
за народни представители на 4 април 2021 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 – 16.03.2021 г.,
на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото и
консулското представителство.
Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република
България осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен
граждански номер.
В списъците в отделни графи се вписват:
- пореден номер на записа;
- собственото, бащиното и фамилното име на избирателя;
- държавата, в която избирателят е заявил, че ще гласува;
- заявеното от избирателя място, в което желае да гласува;
Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват
незабавно.
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Приложение № 7-НС
Приложение
№ 7-НС

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл. 38, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

Собствено, бащино,
фамилно име
2

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

ПО

МП

3

4

5

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

7

8

УГОНМ
9

Кмет/кметски наместник: ……………………….
Секретар на община/район: ……………………….

ЛЕГЕНДА:
ПО – поставени под запрещение
МП – лишени от свобода
НА – вписани в избирателния списък по настоящ адрес
УГДМ – лицата с издадено удостоверение за гласуване на друго място
МВнР – пожелали да гласуват в чужбина
УГОНМ – имат издадено удостоверение за гласуване в определено населено място при
произвеждане едновременно на два или повече вида избори извън случаите, когато се произвеждат
само избори за общински съветници и кметове
Списъкът се изготвя по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“ в МРРБ въз основа на:
- Националния регистър на населението;
- данните, подадени от общинските администрации за издадените удостоверения за гласуване на
друго място, за издаване удостоверение за гласуване в определено място и за вписването на лицата в
списъка по техния настоящ адрес;
- данните, подадени от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода (чл. 27, ал. 2 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.
Следващият текст се отпечатва във всеки Списък на заличени лица преди предаването му на
СИК при отпечатването му от ГД „ГРАО“ в МРРБ.
Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има
право да гласува, ако представи удостоверение по чл. 40, ал. 1 ИК, че е отпаднало основанието или не е
налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен
адрес в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6 ИК.
Удостоверението се издава от кмета на общината, района, кметството или от кметския
наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след
извършване на проверка за наличие или липса на основание за вписване на лицето в списъка. Отказът
за издаване на удостоверението се мотивира.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 ИК, а в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6
ИК – на документа за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на
друго място, избирателят се изключва от списъка на заличените лица и всички негови данни се
вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната
избирателна комисия по постоянния му адрес.Удостоверението се прилага към избирателния списък,
като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение“.
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СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ....................
секция № ……….

Община ……………
населено място ………..

Адм. район …………..

адрес на избирателна секция ..............................................
Име на избирателя
Списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на съответната
община не по-късно от 10 дни преди изборния ден – 24.03.2021 г., 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 ИК до предаването на
списъка на секционната избирателна комисия.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно и се отразява и в списъка,
публикуван на интернет страницата на общината.
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Приложение
№ 8-НС
Приложение
№ 8-НС

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …........................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………………., постоянен адрес гр./с.
.................................., община ......................, адм. район .................., област ........................,
ж.к./ул. .......................................... бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап....
Моля да бъде отстранена следната непълнота/грешка в избирателния списък за
произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. за избирателна секция
№ ………………………………… гр./с. …………………..:…………
……………………....…………………...………………………………………..……….…………
………………………………………...……………………………………..….……........................
(непълнотата/грешката се описва)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за народни представители на 4 април 2021 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.
Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния
ден.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с
мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Заинтересуваният избирател може да обжалва решението пред съответния административен съд в
двудневен срок от обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на жалбоподателя и
кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване и се обявява незабавно.
Поправките в избирателния списък се обявяват незабавно и се отразяват в списъка, публикуван на
интернет страницата на общината.
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Приложение
Приложение
№ 9-НС№ 9-НС

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

изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)

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

ЕГН ................................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес: гр./с. ..................................,
община ................................, адм. район .........................., област ..............................................,
ж.к./ул.. .......................................... бл. № ........, вх. ....., ет. ....., ап....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по постоянен адрес,
където имам право да гласувам в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Прилагам следните документи:
……………………………………………………………………………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Дата: ……..………………. г.

Подпис:

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

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

за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на
избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на
4 април 2021 г.
(по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …..............................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………….. постоянен адрес: гр./с. .............................,
община …........................, адм. район …….............................., област .........................,
ж.к./ул.. ................................., бл. № ........, вх. ....., ет. ....., ап....
Желая да бъда изключен/а от списъка на заличените лица по чл. 38 ИК за
гласуването при произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. в
секция №……………, гр./с. ................................, тъй като основанието за включването ми в
списъка не е налице/е отпаднало.
В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е
налице/е отпаднало, представям следните доказателства (документи):
1. …………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………....
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Дата: ...…………. г.

Подпис:

Заявлението може да се подаде от всяко лице, включено в Списъка на заличените лица.
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението
незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и
може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът
разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на
жалбоподателя и на кмета/кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на
обжалване.
Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през
интернет страницата на съответната община.
След изключването на избирателя от Списъка на заличените лица имената и адресът му се
вписват незабавно в избирателния списък (чл. 39, ал. 6 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.

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

Приложение
№ 11-НС
Приложение
№ 11-НС

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

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

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ……………………………….....,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Желая да бъда изключен/а от списъка по чл. 38 ИК (списъка на заличените лица) за
гласуването при произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. в
секция №…………… и да бъда вписан в избирателния списък на секция № ………………
(по постоянния ми адрес).
ДЕКЛАРИРАМ, че няма да гласувам на друго място в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Дата:…………….. г.

Подпис:

Заявлението – декларация се подава до общинската администрация от лицата, заявили, че ще
гласуват извън страната и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, до
предаване на избирателните списъци на СИК.
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението
незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и
може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда
жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на
кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през
интернет страницата на съответната община.
Името и адресът на избирателя се заличават от Списъка на заличените лица и се вписват
незабавно в избирателния списък по постоянния му адрес от органа по чл. 23, ал. 1 ИК.
Заличаването и вписването се обявяват незабавно и се отразяват в списъците, публикувани на
интернет страницата на общината.
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Приложение
№ 12-НС№ 12-НС
Приложение
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …....................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от …………………………..
постоянен адрес: гр./с. .................................., община ....................., район .................,
област ........................, ж.к./ул.. ........................................., бл. № ......., вх. ..... , ет. ....., ап...,
настоящ адрес: гр./с. .................................., община ....................., адм. район .................,
област ........................, ж.к./ул.. ........................................., бл. № ......., вх. ..... , ет. ....., ап....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес
при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Дата: ……………….. г.

Подпис:

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 20.03.2021 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 органите по чл. 23, ал. 1 ИК.
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“ в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден – 22.03.2021 г., за автоматизирано включване
на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по
постоянен адрес.
След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се
издава удостоверение за гласуване на друго място.
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Приложение
№ 13-НС
Приложение
№ 13-НС

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

за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Желая да ми бъде издадено удостоверение по чл. 40, ал. 1 ИК, от което да е видно, че
основанието за включването ми в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2,
т. 1, 2 и 3 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 народни представители на
4 април 2021 г.
В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е
налице/е отпаднало представям следните доказателства (документи):
1. …………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Дата: ………………… 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 ЦИК, 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 СИК 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 СИК да извърши дописване може да се обжалва пред РИК, която се произнася по
жалбата незабавно. Решението на РИК не подлежи на обжалване.
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Приложение
№ 14-НС
Приложение
№ 14-НС

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
…………………………………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна кутия в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

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

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

Желая да упражня правото си на глас в изборите за народни представители на
4 април 2021 г. с подвижна избирателна кутия.
Прилагам копие от документ № ……………..… на ТЕЛК/НЕЛК
…………………………………………………………………………...………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
Дата: ….………………….. г.

Подпис:

Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 20.03.2021 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 покъсно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена
подвижна избирателна комисия.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице
или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет
страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК 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 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 наймалко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с
подвижна избирателна кутия.
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Приложение
№ 15-НС
Приложение
№ 15-НС

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

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

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
постоянен адрес …………………………………………………....……..…………………….
не е налице/е отпаднало основанието за включването му/и в списъка по чл. 38 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 народни представители на 4 април 2021 г., като бъде дописан/а
в допълнителната страница на избирателния списък в същата секция при гласуването.
Кмет на община/район/
кметство/кметски наместник: …………………..

Удостоверението се издава в полза на избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в
списъка по чл. 38 ИК, но има право да гласува и подаде заявление в общината, с което да поиска
издаването му от общината, в уверение на това, че е отпаднало основанието или не е налице основание за
вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от кмета на общината/района/кметството/кметския наместник в
изборния ден по образец, утвърден от ЦИК, 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 от СИК чрез зачертаване на данните му в списъка за заличените лица с хоризонтална черта.
Всички данни на избирателя се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от
председателя на СИК по постоянния му адрес.
Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва
основанието за вписване – „Уд. чл. 40 ИК“.
Отказът на СИК да извърши дописване може да се обжалва пред РИК , която се произнася по
жалбата незабавно. Решението на РИК не подлежи на обжалване.
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Приложение
16-НС
Приложение
№№
16-НС

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за дописване в избирателен списък по постоянен адрес в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 от Изборния кодекс)

№ …........./.......................... г.
Настоящото удостоверение се издава на
…………………………………………....………………………………………………..,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …………................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ....................... от …..………….. постоянен адрес: гр.(с.) ………….......................
община ...................................... район ................................. област …………….........................
ж.к./ул.. ............................................................................... бл. № ........ вх. ..... , ет. ....., ап. …...,
че същият/ата е вписан/а в избирателен списък за гласуване в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г. в
...…….…………………………………………....………………………………………………..,
(наименование на лечебното заведение, дома за стари хора или друга специализирана институция за
предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане или
плавателен съд под българско знаме)

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

Удостоверението се издава, за да послужи пред СИК 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: …………………..
Дата: ................. г.

Печат:

Удостоверението се издава в полза на избирател, който е вписан в избирателен списък за
гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за
предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за
задържане или плавателен съд под българско знаме, но в изборния ден не се намира в съответното
заведение, място или кораб.
След представяне на удостоверението и на декларация от избирателя, че не е гласувал и няма
да гласува на друго място, председателят на СИК вписва всички негови данни в допълнителната
страница (под чертата) на избирателния списък по постоянния му адрес. Удостоверението и
декларацията се прилагат към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва
основанието за вписване – Уд. чл. 28, 29 или 30 ИК.
Отказът на СИК да извърши дописване може да се оспорва пред РИК, 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.

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

Приложение № 17-НС
Приложение
№ 17-НС

ДО
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
№ ……………........... ГР./С. ……..….…………………..
ОБЩИНА ………………………………………….
ДЕКЛАРАЦИЯ
пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

(по чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6, чл. 233, чл. 10, ал. 1 във връзка с
чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …................................................., документ за самоличност вид ………….....................
№ ……………..................., издаден на ......................... от ………………….…………………..
постоянен адрес: гр./с. ....................................................... община ............................................
адм. район .................................................., област ………...........................................................,
ж.к./ул.. ................................................................................., бл. № ........, вх. ....., ет. ....., ап. .....
ДЕКЛАРИРАМ, че при произвеждането на изборите за народни представители на
4 април 2021 г. не съм гласувал и няма да гласувам на друго място.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……………… г.

Подпис:

Декларацията се подава до СИК от избиратели:
1. по чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 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 ИК, че основанието за включването им в
списъка на заличените лица е отпаднало или не е налице;
2. по чл. 38, ал. 2, т. 4 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 ИК, включени в списъка на заличените лица, срещу името на които
е записано МВнР (вписани в списък за гласуване извън страната), които в изборния ден се
намират в страната и са се явили да гласуват в секцията по постоянния им адрес;
4. по чл. 233 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 ИК, които са с увредено зрение или затруднения в
придвижването, когато гласуват в определена за тях секция или в избрана от тях подходяща
секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
6. по чл. 28, ал. 3 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
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представяне на удостоверение от съответното заведение;
7. по чл. 28, ал. 4 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 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 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 ИК, вписани в избирателни списъци на плавателни съдове под българско
знаме, които в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес,
след представяне на удостоверение от капитана на плавателния съд;
11. по чл. 241, ал. 1, т. 3 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.
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Приложение
Приложение
№ 18-НС№ 18-НС

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

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

Име и подпис на длъжностното лице:
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
……………….………………......................................
ОБЛАСТ …….…………………..…………..............
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)

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

ЕГН ..........…......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на
ЗБЛД, постоянен адрес: ….................................................……………………………………
Моля да ми бъде издадено удостоверение за гласуване на друго място в изборите
за народни представители на 4 април 2021 г.
Заявявам, че съм служебно зает/а в произвеждането на изборите в качеството си
на ………………………………………………………………………………………………..
(кандидат за народен представител, член на ЦИК, член на РИК, наблюдател)

Декларирам, че ще гласувам само веднъж в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Дата: ……………… г.

Подпис:

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 ИК в един
екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 20.03.2021 г.
Към заявлението се прилага един от следните документи: удостоверение за регистриран
кандидат за народен представител, издадено от съответната РИК; копие от документ за
избор/назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, издадено от ЦИК;
копие от удостоверението за назначен член на РИК, издадено от ЦИК.
Получилите удостоверения лица – кандидати за народни представители, членове на ЦИК, на РИК
и наблюдателите се заличават от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес.
Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи извън страната,
и на лица, вписани в избирателния списък по настоящия им адрес.
Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската администрация
по постоянен адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателния списък по
настоящ адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия му адрес за
издаденото удостоверение за гласуване на друго място. Общинската администрация по настоящия
адрес на избирателя го заличава от избирателния списък чрез зачертаване, като в графа „Забележки“
се вписва „издадено УГДМ“.
Удостоверението се получава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
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Приложение
№ 19-НС
Приложение
№ 19-НС

ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО ....................................
ОБЛАСТ ………………………..…………...................
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 34 от Изборния кодекс)

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

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

има право да гласува в избрана от него (нея) избирателна секция в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Същият/същата е заличен/а от избирателния списък по постоянен адрес в секция
№ …………….., община ……………… област …………………. район № ………………
Подпис: .....................................................
(кмет на община/район)
Печат

Удостоверението за гласуване на друго място се издава от общината/района/кметството по
постоянен адрес на заявителя – кандидат за народен представител, член на ЦИК, РИК или наблюдател.
Удостоверението за гласуване на друго място се получава лично срещу подпис или чрез пълномощник
с изрично нотариално заверено пълномощно. Удостоверението се прилага към избирателния списък в
секцията, където гласува избирателят, и е неразделна част от него.

№ ................................

Номер на
удостоверението

Дата на
издаване

ЕГН

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

Собствено, бащино и фамилно име
на избирателя

Подпис

Забележка

78
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 се предоставя на РИК не по-късно от 10 дни преди изборния ден – 24.03.2021 г.
В графа „№” се отбелязва поредният номер на вписване на удостоверението в регистъра.
В графа „Номер на удостоверението” се вписва:
1. В квадратчетата се попълва последователно пълният номер на избирателната секция, в списъка на която е вписан избирателят, по формулата за
единната номерация на избирателните секции в страната.
2. Под квадратчетата се вписва поредният номер на записване на издаденото удостоверение.
В графа „Собствено, бащино и фамилно име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
В графа „Дата на издаване“ се вписва датата, на която е издадено удостоверението.
В графа „ЕГН“ се вписва ЕГН на избирателя.
В графа „Подпис“ се подписва лицето, получило удостоверението, и се вписва номерът на пълномощното на пълномощника.
В графа “Забележка” се отбелязва дали удостоверението е получено лично или чрез пълномощник.
Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

№

(по чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс)

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
за издадените удостоверения за гласуване на друго място
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

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

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

Приложение
№ 20-НС
20-НС
Приложение №
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Приложение
№ 21-НС
Приложение
№ 21-НС

ДО
ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ...................................................................................
(държава)
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване в секция извън страната в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 16, ал. 1 и ал. 2 във вр. с чл. 243 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

община

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

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

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

електронен адрес (ако има такъв)……………………………………………………………….
Заявявам, че желая да гласувам в изборите за народни представители на 4 април
2021 г. в …….................................................................................................................................
(изписва се на кирилица и на латиница наименованието на мястото в съответната
държава, където лицето желае да гласува и пощенския код на мястото)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Дата: ………….. г.

Подпис:

Право да гласуват в изборите за народни представители имат гражданите на
Република България, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са
поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода (чл. 42, ал. 1 от
Конституцията на Република България във връзка с чл. 243 от Изборния кодекс).
Този образец на заявление се подписва саморъчно от заявителя и се подава не по-късно
от 25 дни преди изборния ден – 09.03.2021 г., лично или чрез писмо по пощата до
дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната
държава.
В едно писмо може да има повече от едно заявление като във всяко заявление може да
бъде вписано само едно лице.
Може да бъде изпратено и електронно заявление през 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.
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Приложение
№ 22-НС
Приложение
№ 22-НС

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

ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 243 от Изборния кодекс)

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

ЕГН .........................., постоянен адрес в Република България: гр./с. ..................................
община ............................................... ж.к./ул. .............................................................................,
бл. № …...., вх. ......, ап. ...., ет. …., адрес на пребиваване в съответната държава:
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
лична карта/паспорт/военна карта № ………………., издадена от …………………………..
на …………...
ДЕКЛАРИРAМ :
1. Отговарям на условията да избирам по чл. 243 от Изборния кодекс и чл. 42, ал.1
от Конституцията на Република България и желая да гласувам в изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.:
гражданин съм на Република България;
имам навършени 18 години;
не съм поставен под запрещение;
не изтърпявам наказание лишаване от свобода.
2. Не съм гласувал и няма да гласувам на друго място в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Дата: .................. г.

Подпис: …………………………

Декларацията се подава от българските граждани, които гласуват в избирателни
секции извън страната в изборния ден и не са вписани в списъка за гласуване по чл. 31, ал. 1 ИК.
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Приложение
№ 23-НС
Приложение
№ 23-НС

ДЕКЛАРАЦИЯ
от лицата, предложени за членове на РИК, в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)

Подписаният ……………………………………………………………………..…..,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …………….….., лична карта № …..……...…, изд. от ………………… на ……………
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съгласен/а съм да бъда предложен/а и назначен/а за член на РИК в район ……….
- ……………………………………… при произвеждане на изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
2. Имам право да гласувам в изборите за народни представители;
3. Владея български език;
4. Имам завършено висше образование;
5. Не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер, независимо от
реабилитацията, както и освобождаван/а от наказателна отговорност за умишлено
престъпление;
6. Не съм в несъвместимост съгласно чл. 66 ИК, а именно:
а) не съм кандидат, съпруг/а на кандидат и не се намирам във фактическо
съжителство с кандидат за народен представител;
б) не съм на изборна длъжност в държавен или местен орган;
в) не съм орган на изпълнителната власт;
г) не съм заместник-министър, главен секретар на президента на републиката,
Народното събрание или Министерския съвет, на министерство или областна
администрация, не съм секретар на община, район, кметство;
д) не съм съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или
в административен съд, прокурор или следовател;
е) не съм заместник-областен управител или заместник-кмет;
ж) не съм военнослужещ във въоръжените сили, служител на МВР, ДА
„Разузнаване“, Национална служба за охрана, ДА „Технически операции“ или в ДА
„Национална сигурност“;
з) не съм съпруг/а или във фактическо съжителство, както и роднина по права
линия, брат или сестра на друго лице, предложено за член на РИК в район ….... –
……………………………..
7. Известно ми е, че като член на РИК не мога да бъда кандидат, наблюдател,
застъпник, представител на партия/коалиция/инициативен комитет, член на инициативен
комитет, член на СИК/ПСИК, анкетьор, придружител или в друго подобно качество в тези
избори.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработени във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Дата: ……………. г.

Подпис:

Декларацията се подава от лицата, предложени за назначаване като членове на РИК и
се прилага към предложението по чл. 60, ал. 3, т. 1 ИК.
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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 народни представители на 4 април 2021 г.
Председател:
Секретар:

Приложение № 25-НС
Приложение № 25-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../....................... г.
( чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 101 от Изборния кодекс)

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

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

на Секционната избирателна комисия в секция № ………………….....…………...………,
държава ……….........………............................, място ……………………....………………,
за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 26-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../............................ г.
(чл. 57, ал.1, т. 5 изр. 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/ПСИК № …….................. населено място
………....……, кметство ………………..., административен район ………………………...,
община …....…………............................, в район № …….. – …….…………..........., за
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Председател:
Секретар:

Приложение № 27-НС
Приложение № 27-НС

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

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

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

на Секционна избирателна комисия в секция/ПСИК № …….................. населено място
………....……, кметство ………………......, административен район ………………………...,
община …....…………....................., в район № …….. – …….…………..........., за изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 28-НС

Приложение № 28-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на българска неправителствена организация,
която ще участва с наблюдатели в изборите за народни представители
на 4 април 2021 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 народни представители на 4 април 2021 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 народни представители на 4 април 2021 г.
Подпис/и:
…………………………………………………………
(представляващи българската неправителствена
организация/упълномощени лица)
Печат на организацията (ако има такъв)
Заявлението се подписва от лицата, представляващи българската неправителствена
организация според актуалната й съдебна регистрация или пререгистрацията в Търговския регистър
и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в Агенцията по вписванията.
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 Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел в Агенцията по вписванията), издадено не по-рано от датата на издаване на указа на
президента за насрочване на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.;
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2. изрично пълномощно от представляващите лица, в случаите, когато документите се
подават от упълномощени лица;.
3. списък, подписан от представляващите организацията 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 в един
екземпляр на хартиен носител и отделно на технически носител в excel формат;
4. декларация – съгласие от всяко лице, включено в списъка по предходната точка, 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 кандидат, застъпник, представител на партия, коалиция или
инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор,
придружител или в друго подобно качество.
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Приложение
29-НС
Приложение
№№
29-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на наблюдатели от регистрирана в ЦИК българска неправителствена
организация в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)

от
.........................................................................................................................................................................,
(наименование на регистрираната в ЦИК 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 народни представители на 4 април
2021 г. съгласно приложен списък, 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 народни представители на 4 април 2021 г.
Подпис/и:
………………………………………………………
(представляващ/и българската неправителствена
организация/упълномощено/и лице/а)
Печат на организацията (ако има такъв)
Заявлението се подписва от лицето, представляващо българската неправителствена
организация според актуалната й съдебна регистрация или пререгистрацията в Търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в Агенцията по вписвания и се подава най-късно до
17 ч. на 03.04.2021 г.
Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите
българската неправителствена организация.
Към заявлението за регистрация на наблюдатели българската неправителствена организация
представя:
1. изрично пълномощно от представляващите лица, в случаите когато документите се подават
от упълномощени лица.
2. списък, подписан от представляващите съответната неправителствена организация или от
изрично упълномощени от тях лица, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг
идентифициращ номер на лицата, които не са български граждани на изрично упълномощените
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Списъкът се представя в един екземпляр на хартиен носител и на технически носител в excel
формат.

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

3. декларация – съгласие от всяко лице, включено в списъка , по образец, утвърден от ЦИК, че е
съгласно да бъде регистрирано като наблюдател от съответната неправителствена организация;
4. пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може
да надвишава броя на избирателните секции в страната, съответно извън страната.
Наблюдателят не може да бъде кандидат, застъпник, представител на партия, коалиция или
инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор,
придружител или да участва в изборите в друго подобно качество.
За дейността си наблюдателите не могат да получават възнаграждение от партии, коалиции,
инициативни комитети и техните кандидати.
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Приложение № 30-НС

Приложение № 30-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ
за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 ИК
за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(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 народни представители на
4 април 2021 г. следните лица, представители на: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..,
(наименование на органа или организацията, чуждестранна партия или неправителствена организация, както и лица,
които не са български граждани, посочени от българските партии/коалиции/инициативни комитети, регистрирали
кандидати)

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

…………………………

(имена по документ за самоличност)

(държава по произход)

………………………………………………………………….

…………………………………

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

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

Приложение
Приложение
№ 31-НС № 31-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
от изрично упълномощен представител на неправителствена организация,
предложен за регистрация като наблюдател в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)

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

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

при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Съгласен
съм
да
бъда
регистриран
като
наблюдател
от
…………………………………………………………………………………………………….
(наименование на българска неправителствена организация)

на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
2. Навършил съм 18 години.
3. Не съм поставен под запрещение.
4. Не изтърпявам наказание лишаване от свобода.
5. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
6. Известно ми е, че като регистриран наблюдател на изборите за народни
представители на 4 април 2021 г. не мога да бъда кандидат, застъпник, представител на
партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на
инициативен комитет, анкетьор, придружител, както и да участвам в същите избори в
друго подобно качество и че не мога да получавам възнаграждение от партии,
коалиции, инициативни комитети и техните кандидати.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Дата: …………… г.

Подпис:

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

Забележки

Предал документите
Приел документите
Регистрация

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 Агенцията по вписвания;
3. Изрично пълномощно от представляващите лица, в случаите, когато документите се подават
от упълномощени лица ………………………………………………………………..
4. 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.
5. Декларация-съгласие от всяко едно от лицата ……………. бр., че е съгласно да бъде
регистрирано като наблюдател;
6. 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.

№

90

3.

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

1.
2.

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

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени наблюдатели от български неправителствени организации за
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение
№32-НС
32-НС
Приложение №

С Т Р.
БРОЙ 8

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация

Получено от /име, дата, подпис/
Предал

5.

6.

7.

8.
9.

Дата

Час

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

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 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

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.

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 1

Наименование на българската неправителствена
организация – сдружение, регистрирано в обществена
полза и с предмет на дейност в областта на защитата на
политическите права на гражданите, която се заявява за
регистрация и ще участва с наблюдатели
1.
2.
3.

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

№ на удостоверение

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

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

№ на удостоверение

ДЪРЖАВЕН

№ по
ред

92

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

№ по
ред

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

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 113 от Изборния кодекс)

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение№№33-НС
33-НС
Приложение

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

Приложение
Приложение
№ 34-НС № 34-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател от българска неправителствена организация в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 от Изборния кодекс)

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

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

………………………………………………………………………………………………..
(имената на наблюдателите, които не са български граждани, се изписват и по начина,
изписан в документа им за самоличност)
ЕГН/съответно друг идентифициращ № за лицата, които не са български граждани
.....................................,
е регистриран/а за наблюдател на изборите за народни представители на 4 април
2021 г. за
страната и/или
извън страната,
(вярното се отбелязва)

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

Председател:
Секретар:

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

Приложение
Приложение
№ 35-НС № 35-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Изборния кодекс)

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

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

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

………………………………………………………………………………………………

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

е регистриран/а за наблюдател на изборите за народни представители на 4 април
2021 г.
Председател:
Секретар:

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

Приложение № 36-НС

Приложение № 36-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от Изборния кодекс)
от ......................................................................................................................................................................,
(наименование на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден)

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

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

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

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

като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Представям/е 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 народни представители на 4 април 2021 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 – 27.03.2021 г.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо агенцията според актуалната й регистрация.
Когато агенцията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те
агенцията.
Към заявлението за регистрация агенцията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на
президента за насрочване на изборите за народни представители;
2. изрично пълномощно от представляващите агенцията лица в случаите, когато документите се подават
от упълномощени лица;
3. списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните
секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Списъкът се представя задължително в два екземпляра
на хартиен носител и на технически носител в excel формат;
4. методика за извършване на социологическите проучвания в изборния ден.
Анкетирането се извършва пред избирателните секции, без да се пречи на процеса на гласуване.
Анкетьорът не може да участва в повече от едно качество в изборите за народни представители, като
кандидат, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен
комитет, член на избирателна комисия, придружител, наблюдател или друго качество, свързано с произвеждане
на изборите.

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

Приложение
№ 37-НС
Приложение
№ 37-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за анкетьор в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(чл. 203, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

ЕГН .........................................., е регистриран/а за анкетьор на изборите за народни
представители на 4 април 2021 г. от агенция, регистрирана с Решение на ЦИК
№ …………… от …………… да извършва социологическо проучване в изборния
ден: ......................................................................................................................................
(наименование на агенцията)

Председател:
Секретар:
Удостоверението се издава в един екземпляр.

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация:

5.

6.

7.

8.

Дата

Час

Име

…………………………….

Решение на ЦИК №

дата

подпис

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

1. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на
издаване на указа на президента за насрочване на изборите за народни представители.
2. Изрично пълномощно от представляващите агенцията лица в случаите, когато
документите се подават от упълномощени лица.
3. 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.
4. Методика за извършване на социологическите проучвания в изборния ден.

№

ДЪРЖАВЕН

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

4.

3.

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

1.
2.

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

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение№№38-НС
38-НС
Приложение

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 7

№ по
ред

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

Регистрация – Решение на ЦИК № ….

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)

Приложение
№ 39-НС
Приложение
№ 39-НС

С Т Р.
98
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

Приложение № 40-НС
Приложение
№ 40-НС

ДО
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(РИК, съответно ЦИК)
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите
за народни представители на 4 април 2021 г.

(чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 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
подадено от упълномощено лице)
Предлагаме за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) застъпници на
кандидатската листа, регистрирана от партията/коалицията/инициативния комитет на изборите за
народни представители на 4 април 2021 г., съгласно приложен списък по образец.
Приложени документи:
1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице.
2. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на технически
носител в excel формат.
3. Декларация от лицата от списъка по т. 2, че отговарят на изискванията на чл. 117, ал. 3,
чл. 120, ал. 3 и чл. 3, ал. 3 ИК.
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 народни представители на 4 април 2021 г.
Подпис/и:
………………………………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията/
инициативния комитет или упълномощено/и лице/а)
Печат на партията/коалицията (ако има такъв)
Заявлението за регистрация на застъпници в страната се представя в РИК, а заявлението за
регистрация на застъпници извън страната – съответно в ЦИК, не по-късно от три дни преди изборния ден.
Декларациите по т. 3 се подават в оригинал или по e-mail, подписани с електронен подпис.
Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде едно или повече заявления, като общият
брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да надвишава броя на
избирателните секции в съответния изборен район в страната, съответно броя на избирателните секции извън
страната. Когато партията, коалицията/инициативният комитет желае да замени регистриран застъпник, се
подава предложение по образец (Приложение № 41-НС от изборните книжа).
Към предложението задължително се представя списък в един екземпляр на хартиен носител по
следния образец:

С Т Р.
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№ по ред

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

БРОЙ 8

ЕГН на застъпника

Списъкът се представя задължително и на технически носител в excel формат.
Заявлението и списъкът се подписват от лицето, представляващо партията/коалицията/инициативния
комитет.
Когато партията/коалицията/инициативният комитет се представлява съвместно от няколко лица,
заявлението и списъкът се подписват от всички представляващи.
Заявлението и списъкът могат да бъдат подписани и от 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.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

Приложение № 41-НС
Приложение
№ 41-НС

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

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

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

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

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

Предлагам/е за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) заместващи
застъпници на кандидатите от кандидатската листа на партията/коалицията/инициативния
комитет за изборите за народни представители на 4 април 2021 г., съгласно приложен списък по
образец.
Приложени документи:
1. Пълномощно, ако предложението и списъкът са подписани и/или подадени от
упълномощено лице;
2. Списък по образец, съдържащ имената и ЕГН на застъпниците – на хартия и на
технически носител в excel формат;
3. Декларация по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от Изборния кодекс от лицата,
предложени за регистрация като застъпници.
4. ………………………………………………………………………………………………….
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Подпис/и: ………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията
или упълномощено/и лице/а)
Подпис: ……………………………………
(представляващ инициативния комитет)
Печат на партията/коалицията (ако има такъв)
Предложението за регистрация на заместващи застъпници в страната се представя в РИК,
съответно в ЦИК за избирателните секции извън страната.
Общият брой на заместващите застъпници в страната на всяка кандидатска листа на
партия, коалиция или инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните

С Т Р.
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секции в съответния район, съответно до една трета от броя на избирателните секции извън
страната, за застъпниците извън страната. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет
може да подаде едно или повече предложения за регистрация на заместващи застъпници.
Към предложението задължително се представя списък на хартиен носител в един
екземпляр и на технически носител в excel формат, по следния образец:
Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници
от ………………………………………………………………………………………………………….
(партия/коалиция/инициативен комитет)

№
по ред
1.
2.
….

Собствено, бащино и фамилно
име на заместващия застъпник

ЕГН на
заместващия
застъпник

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

ЕГН на
заместения
застъпник

Подпис/и: ………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията
или упълномощено/и лице/а)
Подпис: ……………………………………
(представляващ инициативния комитет)
Печат на партията/коалицията (ако има такъв)
Предложението и списъкът се подписват от представляващия/те партията или коалицията
или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато предложението и списъкът се
подписват и/или подават от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на
съответното пълномощно.
За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години към датата на
подаване на заявлението, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода
и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

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

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една
избирателна секция в изборния ден.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

БРОЙ 8
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ВЕСТНИК
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Приложение
Приложение
№ 42-НС № 42-НС

ДЕКЛАРАЦИЯ
от лицата, заявени за регистрация като застъпници
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

(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 Изборния кодекс)

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

при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
2) съм навършил/а 18 години;
3) не съм поставен/а под запрещение;
4) не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
5) не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер;
6) известно ми е, че като регистриран застъпник не мога да бъда
кандидат, наблюдател, представител на партия/коалиция/инициативен комитет,
член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор,
придружител на лице с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане,
което не може само да извърши необходимите действия при гласуването или да
участвам в друго подобно качество в същите избори.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработени във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Дата: ……………. 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

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

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

ДЪРЖАВЕН

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 ИК.

№
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10. Предал (удостоверения/решение)

№ по ред, дата, час на постъпване

1.

страница 1

(по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 72, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 3, 4 и 5 и чл. 122 и чл. 123 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на РИК в изборен район № ............ - ............................. /на ЦИК
на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Приложение
№ 43-НС
Приложение
№ 43-НС

С Т Р.
БРОЙ 8

Предал документите

Приел документите

5.

6.

Предал (удостоверения/решение)

9.

Час

Име

Решение на ………… № ……………………

Дата и час

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

Към № по ред, дата, час на постъпване

Наименование на партия/коалиция
/инициативен комитет, която/който

2.

Към №

Дата

Час

ВЕСТНИК

1.

страница 3

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

Получени от:

8.

Регистрация:

Забележки:

4.

Дата

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

Към №

ДЪРЖАВЕН

7

Приложени документи:

3.

страница 2
Към № ……, дата, час на
1
постъпване
Наименование на партия/коалиция
/инициативен комитет, която/който
2.
заявява за регистрация застъпници
на регистрирана кандидатска листа
БРОЙ 8
С Т Р. 1 0 5

Забележки:

Предал документите

Приел документите

Регистрация:

Получени от:

Предал (удостоверения/решение)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Име

Дата и час

Решение на ………… № ……………………

Подпис

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

1. Пълномощно, ако предложението и списъкът са подписани и/или подадени от
упълномощено лице;
2. Списък, съдържащ имената и ЕГН на …………. застъпници – на хартия и на технически
носител в excel формат;
3. …………. бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 ИК.
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Горният образец на страница трета се попълва, когато дадена партия, коалиция или инициативен комитет подава първо или следващо предложение за
регистрация на заместващи застъпници на вече регистрирани от РИК в даден район или пред ЦИК за секциите извън страната, до достигане на една трета
от броя на избирателните секции в съответния район, съответно извън страната.
На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното заявление за регистрация на застъпници на дадената партия, коалиция или
инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено един след друг последователно регистърни листове за всяко подадено предложение за заместване на
застъпници от дадена партия, коалиция или инициативен комитет, както и списъкът на хартиен носител, декларациите и пълномощното към него.
Регистърните листове за предложенията за заместване следват регистърните листове на заявленията за първоначална регистрация на застъпници.

Приложени документи:

3.

предлага за регистрация заместващи
застъпници на регистрирани
застъпници на кандидатска листа

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

№ по
ред

Кандидатска листа на
партия/коалиция/инициативен
комитет

…………………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

3. …………..……………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

№ на
удостоверение

Заличен с Решение
№ …….

ДЪРЖАВЕН

2. …………..…………………………………………

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

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

РЕГИСТЪР
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
на застъпници в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

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

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

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

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

Приложение
№ 44-НС
Приложение
№ 44-НС

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 7

С Т Р.
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Приложение
№ 45-НС № 45-НС
Приложение
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ..... - ..............................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от Изборния кодекс)

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

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

в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Председател:
Секретар:
Застъпникът не може да бъде кандидат за народен представител, наблюдател,
представител на партия/коалиция/инициативен комитет, член на избирателна комисия,
член на инициативен комитет, анкетьор, придружител на лице с увредено зрение, с
увреден слух или с друго увреждане, което не може само да извърши необходимите
действия при гласуването или да участва в изборите в друго подобно качество.

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

Приложение
Приложение
№ 46-НС № 46-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник извън страната в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 и чл. 123 от Изборния кодекс)

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

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

в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Председател:
Секретар:

Застъпникът не може да бъде кандидат за народен представител, наблюдател,
представител на партия/коалиция/инициативен комитет, член на избирателна комисия,
член на инициативен комитет, анкетьор, придружител на лице с увредено зрение, с
увреден слух или с друго увреждане, което не може само да извърши необходимите
действия при гласуването, или в друго подобно качество.

С Т Р.
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Приложение № 47-НС
Приложение № 47-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на партия
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 133 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Заявявам/е за отпечатване върху бюлетината следното наименование на партията:

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

Регистрацията на партията е подкрепена от

….………

(с цифри)

(…………………….…………)
(с думи)

избиратели, съгласно приложения списък – на хартия и на технически носител в структуриран
електронен вид.
Представям следните документи (чл. 133, ал. 3 ИК):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Подпис/и:

………………………………………………………….
(представляващ/и партията/упълномощено/и лице/а)
Печат на партията
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК от партията не по-късно от 45 дни преди
изборния ден – 17.02.2021 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/или представено и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те партията.
Към заявлението за регистрация партията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на издаване на
указа на президента на Република България за насрочване на изборите за народни представители;
2. образец от подписа на представляващия/ите партията;
3. образец от печата на партията;
4. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 ИК в размер на 2500 лв.;

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

5. списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от
2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощено/и от партията лице/а.
Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител;
6. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за
внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните
партии - от датата на съдебната им регистрация;
7. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;
9. изрично пълномощно от представляващото/ите партията лице/а, в случаите когато
документите се подписват и/ или представят от упълномощено/и лице/а.

С Т Р.
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Приложение
№ 48-НС№ 48-НС
Приложение
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция
за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс)

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

за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Всеки избирател може да участва само в един списък.
Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във
връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

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

№

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1.
2.
3.

Подпис на
избирателя

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

удостоверявам/е, че подписите на избирателите са положени пред мен/нас.
Подпис/и:
(Текстът „Подписаният/ите…, удостоверявам/е, че подписите на избирателите са
положени пред мен/нас“ се изписва в края на всеки лист след полагане на подписите).
В графа „Собствено, бащино и фамилно име“ се вписват имената на избирателя според
документа за самоличност.
Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не
по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощено/и от партията
или коалицията лице/лица.
Списъкът се изготвя на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически
носител и се представя заедно с документите по чл. 133, ал.3 или чл.140, ал. 3 ИК.
Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя
поредността на вписване в списъка на технически носител.
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Приложение
№ 49-НС
Приложение
№ 49-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на коалиция
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 140 във вр. с § 1, т. 9 от ДР от Изборния кодекс)
..............................................................................................................................................................,

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

представлявана от

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

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

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

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

за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Заявявам/е за отпечатване върху бюлетината следното наименование на
коалицията .............................................................................................................................

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

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

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

приложения списък на хартия и на технически носител в структуриран електронен
вид.
Прилагам/е следните документи (чл. 140, ал. 3 ИК):
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Подпис ……………………………………………..
(представляващ/и коалицията/
упълномощено/и лице/а)
Печат на коалицията (ако има такъв)
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Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 45 дни преди изборния ден –
17.02.2021 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 датата на издаване на
указа на президента на Република България за насрочване на изборите за народни представители.
б) образец от подписа на представляващия партията;
в) образец от печата на партията;
г) удостоверение на Сметната палата по чл. 37, ал. 1 ЗПП за внесени финансови отчети за всяка
от последните 3 години, а на новорегистрираните партии от датата на съдебната им регистрация;
2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите и
подпечатано с печата на всяка една от партиите;
3. образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и коалицията;
4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;
5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 ИК в размер на 2500 лв.;
6. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на 2500 избиратели, подкрепящи
регистрацията, положен пред упълномощени от коалицията лица. Списъкът се представя и в
структуриран електронен вид на технически носител;
7. удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания на името на
една от партиите, определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на
коалицията;
8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания;
9. пълномощно от лицето/ата, представляващо/и коалицията в случаите, когато документите се
подават от упълномощено/и лице/а.
Заявлението се подписва от лицето/ата, представляващо/и коалицията според решението за
образуването й. Заявлението може да бъде подписано и/или представено и от лице/а, изрично
упълномощено/и от представляващия/те коалицията.

4.

Час

Адрес, телефон, електронен адрес, факс
и лице за контакти
Приложени документи
1. Заявление по чл. 133, ал. 1 ИК по образец (Приложение № 47-НС)
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
№ 48-НС) 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 -

Дата

3.

№

№ по ред, дата, час на постъпване
Партия

1.
2.

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

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на партиите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение
№ 50-НС
50-НС
Приложение №

БРОЙ 8
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Предал документите

Приел документите

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

Получено от партия………, дата

6.

7.

8.

9.
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При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация – 45 дни преди изборния ден – 17.02.2021 г. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се
отразяват в графата „Забележки”(чл. 134, ал. 2 ИК).

Забележки

5.

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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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 № 49-НС)
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

№

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

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на коалициите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 51-НС

Приложение № 51-НС
БРОЙ 8
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 7

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 – 17.02.2021 г. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в
графата „Забележки” (чл. 141, ал. 2 ИК).

Предал документите

7.
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12.

Забележки

6.

(Приложение № 48-НС) на хартиен носител - ......................................................
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.
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Приложение
№ 52-НС
Приложение
№ 52-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПУБЛИЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР
на партиите и коалициите, регистрирани за участие в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от Изборния кодекс)

Представляващ/и
според
удостоверението
за актуално
състояние

вх.№

Регистрирана партия

Решение
на ЦИК

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

1

2

3

4

5

……

…………………..

……………

1.

ПП „………………………..“

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

вх.№

Регистрирана коалиция

Решение
на ЦИК

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

1

2

3

4

5

……

…………………..

…………….

1.

КП „………………………..“

2.
3.
….
Регистърът на партиите и коалициите е публичен и съдържа следните колони:
Колона 1 – „входящ №“, изписва се поредността според заявлението за регистрация на
партия/коалиция;
Колона 2 – „Регистрирана партия“ съответно „Регистрирана коалиция“, в която се изписват
наименованията на регистрираните партии и коалиции, като пред наименованието на
партията/коалицията се изписва абревиатурата за партия „ПП“, а за коалиция – „КП“;
Под наименованието на регистрирана коалиция се изписват включените в състава й партии;
Колона 3 – „Решение на ЦИК“, в която се изписва номерът на решението за регистрация и се
осигурява електронен достъп до него. В случай, че регистрацията е отказана или заличена, това се
посочва в графа „Решение на ЦИК“, като под номера на решението се изписва „отказ“ или „заличава“;
Колона 4 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт“, в която се изписват
посочените данни;
Колона 5 – Вписва се името на представляващия партията/коалицията според удостоверението
за актуално състояние на партията, съответно според решението за образуване на коалицията.
Достъпът до данните в регистъра се осигурява при спазване на Закона за защита на личните
данни.
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Приложение № 53-НС

Приложение № 53-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на партия в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 57, ал. 1, т. 10 , буква „а“ от Изборния кодекс)

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

е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Председател:
Секретар:

Приложение № 54-НС
Приложение № 54-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за регистрация на коалиция в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс)

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

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

е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Председател:
Секретар:
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

Приложение № 55-НС

Приложение № 55-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия/коалиция за промени в състава и/или наименованието на коалицията
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 144 от Изборния кодекс)

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

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

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

Заявявам/е за вписване в регистъра на коалициите, регистрирани за участие в изборите за
народни представители на 4 април 2021 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 ЦИК.
………………………………………………………………….………………………………………........
……………………………………………………………………….………………………………………
Представям/е следните документи:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/а/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Подпис/и: …………………………..…………….……….
(представляващ партията/коалицията/упълномощено/и лице/а)

Печат на партията/коалицията (ако има такъв)
Промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията й в ЦИК, се извършват след подаване на
заявление не по-късно от 35 дни преди изборния ден – 27.02.2021 г. Заявлението може да бъде подадено от
представляващото/ите коалицията лице/а или от представляващия/ите партия, включена в състава на коалицията.
Със заявлението се представя и решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на
коалицията.
В случай че в коалицията се включват нови партии, те представят не по-късно от 35 дни преди изборния
ден – 27.02.2021 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 – 02.03.2021 г. В същия срок ЦИК заличава от наименованието на
коалицията партиите, напуснали състава й.
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Приложение
№ 56-НС
Приложение
№ 56-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

за промени в състава и/или наименованието на коалицията в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144 от Изборния кодекс)

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

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

регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. с
Решение №……. от …...…………. г., както следва:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Председател:
Секретар:

БРОЙ 8
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Приложение № 57-НС

Приложение № 57-НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия за заличаване на регистрацията в
изборите за народни представители на 4 април 2021 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, ако има такова)

Заявявам/е заличаване регистрацията на партия …………………………………………,
регистрирана с Решение № ………….. на ЦИК за участие в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Представям/е следните документи:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Съгласен/а/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Подпис/и:
…………………………..…………….……….

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

Печат на партията
Заличаване на регистрацията на партия за участие в изборите, след регистрацията й в ЦИК, се
извършва след подаване на заявление не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 02.03.2021 г.. Със заявлението
се представя и решението за заличаване на извършената регистрация за участие в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Заявлението се подава от името на партията и се подписва от представляващия/те партията лице/а
според регистрацията й в СГС, или изрично упълномощено/и лице/а.
С решението за заличаване ЦИК възстановява в 7-дневен срок и внесения депозит по чл. 129, ал. 1 ИК.
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Приложение
№ 58-НС
Приложение
№ 58-НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от коалиция за заличаване на регистрацията в
изборите за народни представители на 4 април 2021 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, ако има такова)

Заявявам/е заличаване регистрацията на коалиция ………………………………………
регистрирана с Решение № ………… на ЦИК за участие в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
Представям/е следните документи:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Съгласен/а/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Подпис/и:
…………………………..…………….……….

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

Печат на коалицията (ако има такъв)
Заличаване на регистрацията на коалиция за участие в изборите, след регистрацията й в ЦИК, се
извършва след подаване на заявление не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 02.03.2021 г. Със заявлението
се представя и решение на коалицията за заличаване на регистрацията й за участие в изборите за народни
представители на 4 април 2021 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 представляващия/те коалицията
лице/а или изрично упълномощено/и лице/а.
С решението за заличаване ЦИК възстановява в 7-дневен срок и внесения депозит по чл. 129, ал. 1 ИК.
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Приложение № 59-НС
Приложение № 59-НС

ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ....../......................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 152, т. 2 и чл. 153 във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 от
Изборния кодекс)
1. ........................................................................................, ЕГН….....................................,
постоянен адрес………………………………....................................................................................
2. ........................................................................................, ЕГН…....................................,
постоянен адрес………………………..........................................................................................
3. ........................................................................................, ЕГН…….................................,
постоянен адрес………………………..........................................................................................
...................................................................................................................…………………………
7. ........................................................................................, ЕГН…….................................,
постоянен адрес………………………...........................................................................................
................................................................................................................................................
Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат
за народен представител в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в
изборен район № … - ……………., както следва:
......................................................................................................., ЕГН .................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес……………………. ........................................................................................
Представяме следните документи (чл. 153, ал. 4 ИК):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти:
.....................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани от РИК във връзка с
регистрацията на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
Подписи:
1. ........................................................
2. .........................................................
3. ........................................................
...........................................................
7. .........................................................
За издигане на независим кандидат за народен представител се създава инициативен комитет от
3 до 7 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.
Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
Лицето, представляващо инициативния комитет, подава в РИК не по-късно от 40 дни преди
изборния ден – 22.02.2021 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;
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2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на
изискванията по чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка
за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;
4. банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
6. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет,
която ще обслужва само предизборната кампания;
7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
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Приложение
№ 60-НС
Приложение
№ 60-НС
ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
В ИЗБОРЕН РАЙОН № …. - ……………
ЗАЯВЛЕНИЕ
от инициативен комитет за заличаване на регистрацията в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 155, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

Заявявам искане за заличаване на регистрацията на инициативния комитет,
извършена с Решение № …. от ………… на РИК, за издигане на независим кандидат за
народен представител в изборите на 4 април 2021 г., както следва:
..............................................................................................................., ЕГН .....................................,

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

постоянен адрес: .................................................................................................................................
и вписване на решението за извършеното заличаване в регистъра на РИК за инициативните
комитети.
Представям следните документи:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Подпис:
…………………………..…………….……….

(представляващ/а инициативния комитет)

Заличаване на регистрацията на инициативен комитет за участие в изборите след регистрацията му
в РИК се извършва чрез заявление, подписано от представляващото инициативния комитет лице, подадено не
по-късно от 32 дни преди изборния ден – 02.03.2021 г. Заедно със заявлението се представя и решение на
инициативния комитет за заличаването му.
Заявлението се подписва от представляващото инициативния комитет лице.
Заявлението се подава от представляващото инициативния комитет лице.
С решението за заличаване РИК възстановява внесения депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 ИК. Депозитът
се възстановява в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на РИК.
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Приложение
№ 61-НС№ 61-НС
Приложение
ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
В ИЗБОРЕН РАЙОН № … – ……………..
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 243 от Изборния кодекс)

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

ЕГН............................., документ за самоличност вид …………….. № ............................ изд.
на ………................ от ...................., постоянен адрес: гр./с. ………….., община ………. ,
район …………….. ., област …………………, ж.к./ул. ……………………….….., № ……,
бл. ……, вх. ………., ет. ……, ап. ……, член на инициативен комитет за издигане на:
....................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за народен представител )
за независим кандидат за народен представител в изборен район ………………в изборите
на 4 април 2021 г.,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. съм български гражданин;
2. съм навършил 18 години;
3. не съм поставен под запрещение и не изтърпявам наказание лишаване от
свобода;
4. няма да обработвам и да предоставям личните данни на включените в списъка за
подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния
кодекс;
5. ми е известно, че като регистриран член на инициативен комитет не мога да
участвам в изборите за народни представители като кандидат, наблюдател, застъпник на
кандидатска листа, представител на партия или коалиция, член на избирателна комисия
(ЦИК, РИК или СИК), анкетьор или в друго подобно качество, свързано с произвеждане
на изборите.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Дата: ............................... г.

Подпис:

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

Предал документите

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

6.

7.
8.

ВЕСТНИК

При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация – 40 дни преди изборния ден – 22.02.2021 г. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се
отразяват в графата „Забележки” (чл. 154, ал. 1 ИК).

9.

ДЪРЖАВЕН

5.

4.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
№
Дата
час
Инициативен комитет за издигане на
……………………………………………………………………………………………
независимия кандидат
(собствено, бащино и фамилно име)
Адрес, телефон, електронен адрес, факс
и лице за контакти
Приложени документи
1. Заявление по чл.153, ал.1 ИК по образец (Приложение № 59-НС).
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 № 61-НС) - …………………. бр.
5. Банков документ по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит
6. Удостоверение за банкова сметка по чл. 153, ал. 4, т. 6 ИК - №………от………..
7. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
9. Други документиЗабележки

1.
2.

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

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за
участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

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

Приложение
62-НС
Приложение №№62-НС

БРОЙ 8
С Т Р. 1 2 9

…...

№ и дата на
решението за
регистрация

ДЪРЖАВЕН

2.

Собствено, бащино и фамилно име на членовете на
инициативния комитет

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

Инициативен комитет за издигане на:
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1.

Пореден №,
дата и час на
постъпване

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

РЕГИСТЪР
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за
участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

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

Приложение
Приложение№№63-НС
63-НС

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

БРОЙ 8
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Приложение
Приложение
№ 64-НС№ 64-НС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН №………/………………
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 72, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс)

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

Решение

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

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

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

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

като независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г. в изборен район № …. – ……………………..
Председател:
Секретар:
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Приложение
№ 65-НС
Приложение
№ 65-НС

ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН №……….-…………….
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТИЯ/КОАЛИЦИЯ
за регистрация на кандидатска листа за народни представители
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 255, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

Предлагам/е районната избирателна комисия да регистрира за участие в изборите
за народни представители на 4 април 2021 г. издигнатите от ....................................................
……………..………………………………………………………………………………………
(партия/коалиция)
кандидати, както следва:
1. ..........................................................................................ЕГН………................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес………………………...................................................................................
2. ...........................................................................................ЕГН……....................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес……………………. ......................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Прилагам/е следните документи (по чл. 255, ал. 1, т. 1, 3 и 6 ИК):
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Подпис: …………………………………………………..
…………………………………………………………….
(имената на представляващия/те партията/коалицията или
изрично упълномощеното/ите лице/а)

Печат на партията или коалицията (ако има такъв)
Дата: ...................……. г.
Предложението се представя в РИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден –
02.03.2021 г. Към предложението партията или коалицията прилага:
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1. заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК (Приложение № 67-НС) от
всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или
коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република
България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или
коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК;
2. пълномощно на лицето/ата, изрично упълномощено/и да представляват
партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите
се подписват и/или се подават от упълномощено/и лице/а.
Препоръчително е предложението да се представи и на технически носител в
Еxcel формат.
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Приложение № 66-НС

Приложение № 66-НС

ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН №…….-……………..
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат
за народен представител в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 255, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 257 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата ........................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
представляващ/а инициативния комитет, регистриран с решение на РИК № ………… от
……………………:
предлагам Районната избирателна комисия да регистрира за участие в изборите за
народни представители на 4 април 2021 г. като независим кандидат в изборен район
№……….-………………….:
........................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН..........................................., постоянен адрес.........................................................................
Издигането на кандидата е подкрепено от ..................
(с цифри)

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

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

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

Предложението се представя в РИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 02.03.2021 г.
Към предложението от името на инициативния комитет се прилагат:
1. списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ не
по-малко от едно на сто от избирателите с постоянен адрес на територията на съответния изборен
район, но не повече от 1000, от избирателите с постоянен адрес на територията на изборния район.
Подписите на избирателите се полагат пред член на инициативния комитет. Избирателят вписва
имената си, ЕГН и постоянен адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът
се представя и в структуриран електронен вид на технически носител;
2. заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от кандидата, че е съгласен да бъде
регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от
Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 4 ИК (че е предложен за регистриране само от
един инициативен комитет и само в един изборен район), както и че отговаря на изискванията на
чл. 3, ал. 3 ИК.
Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава
лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.
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Приложение
Приложение
№ 67-НС № 67-НС

ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН №……..-……………….
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

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

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

за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. отговарям на изискванията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република
България;
2. като кандидат от листа на партия/коалиция кандидатурата ми е предложена за
регистрация само от една партия/коалиция и само в един/два изборен/и район/а;
3. като независим кандидат кандидатурата ми е предложена за регистрация само
от един инициативен комитет и само в изборен район №……….-……………(само за
независим кандидат);
4. известно ми е, че като регистриран кандидат за народен представител не мога
да участвам в изборите като наблюдател, застъпник на кандидатска листа,
представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен
комитет, член на избирателна комисия (ЦИК, РИК или СИК), анкетьор или в друго
подобно качество, свързано с произвеждане на изборите.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Дата: ............................... г.

Подпис:

Декларацията се подава от всеки кандидат на партия, коалиция или инициативен комитет и се
прилага към предложението на партията за регистрация на кандидатска листа.
В заявлението – декларация се вписва от името на коя партия, коалиция или инициативен
комитет се предлага кандидатът, както и номерът на решението за регистрацията им в ЦИК,
съответно в РИК.
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Приложение № 68-НС
Приложение
№ 68-НС

СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат
за народен представител в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 257 от Изборния кодекс)

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

издигнат/а от инициативен комитет, регистриран с Решение на РИК № …………… от
…………………………г. за издигане кандидатурата на независим кандидат за народен
представител в изборен район №…..-…………….. за участие в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Всеки избирател може да участва само в един списък.
Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява пред члена на
инициативния комитет своята самоличност.
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

Постоянен
адрес

Подпис

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

удостоверявам/е, че подписите на избирателите са положени пред мен/нас.
Подпис/и:

(Текстът „Подписаният/те…, удостоверявам/е, че подписите на избирателите са положени
пред мен/нас“ се изписва в края на всеки лист след полагане на подписите).
В графата „Собствено, бащино и фамилно име” се вписват последователно собственото, бащиното
и фамилното име на избирателя съгласно документа му за самоличност.
Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер, постоянен адрес и саморъчен
подпис на не по-малко от едно на сто от избирателите с постоянен адрес в съответния изборен район, но не
повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи издигането на
независимия кандидат. Подписите на избирателите се полагат пред член на инициативния комитет.
Избирателят посочва имената си, ЕГН и постоянния си адрес.
Членът на инициативния комитет, пред който са положени подписите, вписва трите си имена, ЕГН
и се подписва на всяка страница.
Списъкът се изготвя на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител и
се представя заедно с документите по чл. 255 ИК.
Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя
поредността на вписване в списъка на технически носител.
Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията
за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент
(ЕС) 2016/679.

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация – решение на РИК № ….

5.

6.

7.

8.

ВЕСТНИК

Този регистър се попълва от РИК при постъпване на предложенията на партиите, коалициите и инициативните комитети в комисията.
При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация - 32 дни преди изборния ден – 02.03.2021 г. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се
отразяват в графата „Забележки”.

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

ДЪРЖАВЕН

9.

4.

Час

Адрес, телефон, електронен адрес, факс
и лице за контакти
Приложени документи
1. Предложение по чл. 255, ал. 1 ИК (Приложение № 65-НС/Приложение № 66-НС),
подписано от ……………………………………………..
2. Заявление-декларация от кандидата/ите (Приложение № 67-НС) … броя
3. Списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат
(Приложение № 68-НС)
4. Пълномощно от представляващия партията/коалицията (в случай, че документите се
подават от упълномощено лице) – № ………… от……………
5. Други документи -

Дата

3.

№

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

1.
2.

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

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

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

Приложение № 69-НС

Приложение № 69-НС

БРОЙ 8
С Т Р. 1 3 7

Партия, коалиция или
инициативен комитет

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

Пореден номер
на кандидата в
предложението за
регистрацията му

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

Собствено, бащино, фамилно име на кандидатите

ЕГН

№ на решението за
регистрация

138
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Този регистър се попълва от РИК при постъпване на предложението на съответната партия/коалиция/инициативен комитет в
комисията.
Имената и другите данни на кандидатите се попълват по реда на вписването им в предложението на
партията/коалицията/инициативния комитет за регистрация на кандидатската листа.
Графа „№ на решението за регистрация“ се попълва незабавно след влизането му сила.

Пореден №,
дата и час на
постъпване

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

РЕГИСТЪР
на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

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

Приложение № 70-НС

Приложение № 70-НС

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 8

Партия, коалиция или инициативен
комитет

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

Пореден № на
кандидата в
решението за
регистрацията на
листата

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

Собствено, бащино и фамилно име на
кандидатите

№ на решението
за регистрация
ДЪРЖАВЕН

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

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

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

на кандидатите за народни представители в изборите на 4 април 2021 г.

РЕГИСТЪР
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

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

БРОЙ 8
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 9
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Приложение
Приложение
№ 71-НС № 71-НС

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

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

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

е

регистриран/а

като

кандидат

за

народен

представител в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
по предложение на .............................................................................................................
(партия/коалиция/инициативен комитет)

Председател:
Секретар:

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

Приложение
Приложение
№ 72-НС№ 72-НС

Избирателна секция №

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

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

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

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

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в изборите
за народни представители на 4 април 2021 г.
(чл. 236, ал. 2, изр. 2 във връзка с чл. 238, ал. 2 от Изборния кодекс)

Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни данни да бъдат
обработвани във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 4 април
2021 г.
№

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

Документ
за самоличност

Подпис
на придружителя

Председател:
Секретар:
Член на ПСИК:

(само за членовете на ПСИК)

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

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

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ................................ г., в ................ часа, секционната избирателна комисия в
населено
място
..........................................,
кметство
.............................,
община
............................., адм. район ……………………, получи от общинската администрация и от
РИК избирателния списък за произвеждане на изборите за народни представители на 4
април 2021 г.:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Окончателен брой избиратели [(т. 1 - т. 2) + т. 3]
..........................................................................................

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

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

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

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

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

Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед длъжностно лице от
общинската администрация: ……………………….
Определен от РИК неин член: ………………………
Председател/зам.-председател на СИК: …………………..
Началният брой избиратели е броят на избирателите, предоставени от ГД „ГРАО“.
Броят заличени избиратели е броят на заличените лица съгласно списъка, предоставен от ГД
„ГРАО“.
Броят дописани избиратели е броят на вписаните избиратели по чл. 27, ал. 4 ИК.
Окончателният брой избиратели се получава като от началния брой избиратели се извади броят на
заличените избиратели и се добави броят на дописаните избиратели.
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за СИК, за РИК и за
общината (района – в градовете с районно деление).
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Приложение
№ 74-НС
Приложение
№ 74-НС

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на списък за гласуване с подвижна избирателна кутия
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ................................ г., в ................ часа подвижната секционна избирателна
комисия в населено място .........................................., кметство ............................., община
............................., адм. район ……………………, получи от общинската администрация и от
РИК списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
1.

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

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

2.

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

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

3.

Окончателен брой избиратели (т. 1 – т. 2)
..........................................................................................

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

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед длъжностно лице от
общинската администрация: …………………..
Определен от РИК неин член: …………………….
Председател/зам.-председател на ПСИК: …………………..
Началният брой избиратели е броят на избирателите, вписани от органите по чл. 23, ал. 1 ИК.
Броят заличени избиратели е броят на избирателите, които са загубили избирателните си права до
предаването на списъка на СИК.
Окончателният брой избиратели се получава, като от началния брой избиратели се извади броят на
заличените избиратели.
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за ПСИК, за РИК и за
общината (района – в градовете с районно деление).
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Приложение
№ 75-НС
Приложение № 75-НС
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателен списък
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1 и чл. 30 ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ................................ г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
населено
място
..........................................,
кметство
.............................,
община
.............................,
адм.
район
……………………,
наименование
на
заведение/дома/специализираната институция/място за задържане -………………………….,
получи от общинската администрация и от РИК избирателния списък за произвеждане на
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
1.

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

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

2.

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

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

3.

Окончателен брой избиратели (т. 1 – т. 2)
..........................................................................................

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

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

Ръководител на заведение/дома/специализираната институция/място за задържане: ………
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед длъжностно лице от
общинската администрация: …………………..
Определен от РИК неин член: …………………….
Председател/зам.-председател на СИК: …………………..
Началният брой избиратели е броят на избирателите, вписани от ръководителя на заведението,
дома или друга специализирана институция.
Броят заличени избиратели е броят на избирателите, напуснали заведението, дома или друга
специализирана институция до предаването на списъка на СИК.
Окончателният брой избиратели се получава като от началния брой избиратели се извади броят на
заличените избиратели.
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за СИК, за РИК и за
общината (района – в градовете с районно деление).
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Приложение
Приложение
№ 76-НС№ 76-НС

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на списък за гласуване извън страната на СИК
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 217 във връзка с чл. 31, ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ..................................... г., в .............. часа местно време секционната избирателна
комисия извън страната в държава ................................, място ........................................, получи
от ръководителя на българското дипломатическо/консулско представителство или от
оправомощено от него длъжностно лице ……………………………………
(собствено, бащино и фамилно име)

списък за гласуване извън страната за произвеждане на изборите за народни представители на
4 април 2021 г.

1.

Брой избиратели
……………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

Ръководител на българското дипломатическо/консулско представителство или
оправомощено от него длъжностно лице: …………………….
Председател на СИК: ………………….
Секретар на СИК: ……………………..

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за СИК и за
ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство.
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Приложение
Приложение
№ 77-НС № 77-НС

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ..................................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в
населено място ................................................., кметство
................................, община
......................................, адм. район ……………….., получи от общинската администрация и от
РИК следните изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
1.

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

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

2.

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

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

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

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

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

(брой с думи)

(брой с думи)

4.

Номера на бюлетините по кочани:
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 на протокола на СИК, запечатан в плик по начин, 1. 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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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

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:

С Т Р. 1 4 7

…………..
(с цифри)

1 брой

Образци на декларации, които се подават от избиратели, вписвани в
допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден

12. (по чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 40, ал. 3, чл. 233, чл. 235,
ал. 4, чл. 241, ал. 1, чл. 264, ал. 4 ИК)

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

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

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

14. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

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

15. Копирни апарати – 1 брой.
16. Устройства за машинно гласуване (ако се провежда такова гласуване)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
17. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация: ………………….
Определен от РИК неин член: ……………………
Председател/зам.-председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за СИК, за РИК и
за общината (района – в градовете с районно деление).
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Приложение
Приложение
№ 78-НС№ 78-НС

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на ПСИК в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ..................................... г., в .............. часа, подвижната секционна избирателна комисия
в населено място ................................................., кметство
................................, община
......................................, адм. район ……………….., получи от общинската администрация и от
РИК следните изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
1.

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

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

2.

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

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

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

Номера на бюлетините по кочани:
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
………………………………………………….
Кочан от № ………………до № ……………..

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

4.

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

5.

Формуляр на протокола на СИК, запечатан в плик по начин, 1. Фабричен № …
позволяващ да се види само фабричният номер

6.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

7.

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

8.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

9.

Протокол за маркиране на печата на ПСИК:

................
(с цифри)

……………..
(с цифри)
……………..
(с цифри)

…………..
(с цифри)

1 брой
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Приложение № …-НС за членовете на ПСИК и охраната на
10. помещението на ПСИК
.......................................................................................

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

Отличителни знаци на членовете на ПСИК:
11. .......................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

12. Печат на подвижната секционна 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.)

13. Копирни апарати – 1 брой.
14. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация: ………………….
Определен от РИК неин член: ……………………
Председател/зам.-председател на ПСИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за ПСИК, за РИК и
за общината (района – в градовете с районно деление).

С Т Р.

150

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Приложение № 79-НС

БРОЙ 8

Приложение № 79-НС

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
СИК за гласуване извън страната в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(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 държава ....................................., място ........................................, получи от
ръководителя на българското дипломатическо/консулско представителство или от оправомощено от
него длъжностно лице …………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име)

следните изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за народни представители на
4 април 2021 г.:
1.

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

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

2.

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

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

3.

4.

5.

(с цифри)

(с цифри)

………..
(с цифри)

Номера на бюлетините по кочани:
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 плик по начин,
позволяващ да се види само фабричният номер

…………..
(с цифри)

1. Фабричен №……..

6.

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

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

7.

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

8.

Протокол за маркиране на печата на СИК:

9.

Образци на декларациите по чл. 33, ал. 2 ИК:
...............................................................................................................
(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

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

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

11. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

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

12. Копирни апарати – 1 брой.
13. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ръководител на българското дипломатическо/консулско представителство или
оправомощено от него длъжностно лице: …………………….
Председател на СИК: ……………….
Секретар на СИК: ………………….

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за СИК и за
ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство.
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Приложение
Приложение
№ 80-НС № 80-НС

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
капитана на плавателен съд под българско знаме в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

плаващ под българско знаме, получи от РИК следните изборни книжа и материали за произвеждане
на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.:
1.

Избирателен списък

1 брой

1.1.

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

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

1.2.

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

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

1.3.

Окончателен брой избиратели (т. 1.1 – т. 1.2)
........................................................................................................

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

2.

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

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

3.

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

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

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

4.

5.

Номера на бюлетините по кочани:
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
………………………………………………….
Кочан от № ………………до № ……………..
Списък за допълнително вписване на придружителите:

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

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

………..
(с цифри)

6.

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

7.

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

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

.................
(с цифри)

(брой с думи)

10.

Протокол за маркиране на печата на СИК

11.

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

1 брой
.................

(брой с думи)

(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.)

13. Копирни апарати – 1 брой.
14. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Определен/и с решение на РИК неин член/ове: …………………..
Капитан на плавателен съд …………………………………………………,
(име на плавателния съд)

под българско знаме: …………………………..

Протоколът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за РИК и за
капитана на плавателния съд.
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Приложение№№
81-НС
Приложение
81-НС

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
СИК на плавателен съд под българско знаме в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

бащино, фамилно име)

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

на плавателния съд)

плаващ под българско знаме, следните книжа и материали за произвеждане на избори за
народни представители на 4 април 2021 г.
1.

Избирателен списък

1 брой

Начален брой избиратели:
1.1. ........................................................................................................

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

Брой заличени избиратели:
1.2. ........................................................................................................

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

Окончателен брой избиратели (т. 1.1 – т. 1.2)
1.3. ........................................................................................................

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

2.

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

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

3.

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

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

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

4.

5.

Номера на бюлетините по кочани:
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
………………………………………………….
Кочан от № ………………до № ……………..
Списък за допълнително вписване на придружителите:

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

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

………..
(с цифри)
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6.

Формуляр на протокола на СИК, запечатан в плик по начин,
1. Фабричен № …
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)

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

(брой с думи)

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

1 брой
.................
(с цифри)

12. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

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

13. Копирни апарати – 1 брой.
14. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Капитан на плавателен съд …………………………………………………,
(име на плавателния съд)

под българско знаме: …………………………..
Председател на СИК: ……………………
Секретар на СИК: ……………………

Протоколът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за СИК и за капитана на
плавателния съд.
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Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за маркиране на печата на СИК/ПСИК в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 230, ал. 4 от Изборния кодекс)

Днес …………………… г., в ……….. часа, …………………………………………..
председател на секционната избирателна комисия/подвижната секционна избирателна
комисия в избирателна секция № ………………., община …………………………, адм.
район ……………………………………., и …………………………………………… член на
СИК/ПСИК, определен с решение на СИК/ПСИК, при откриване на изборния ден,
маркират по уникален начин печата на СИК/ПСИК, с който се подпечатват бюлетините за
гласуване и изборните книжа в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Печатът има следния отпечатък:

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

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

Секретар:

…………………
4. ………………
5. ………………
6. ………………

Протоколът се съставя от всяка СИК и се подписва от всички членове на СИК/ПСИК.
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Приложение
№ 83-НС
Приложение
№ 83-НС

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за маркиране на печата на СИК извън страната в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 230, ал. 4 от Изборния кодекс)

Днес …………………… г., в ……….. часа, …………………………………………..
председател на секционната избирателна комисия извън страната в избирателна секция №
………………., държава …………………………, място ………………………………., и
…………………………………………… член на СИК, определен с решение на СИК, при
откриване на изборния ден, маркират по уникален начин печата на СИК, с който се
подпечатват бюлетините за гласуване и изборните книжа в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Печатът има следния отпечатък:

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

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

Секретар:

…………………
4. ………………
5. ………………
6. ………………

Протоколът се съставя от всяка СИК извън страната и се подписва от всички членове на СИК
извън страната.
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Приложение
№ 84-НС
Приложение
№ 84-НС

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол
на СИК/ПСИК в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 274 от Изборния кодекс)

Днес, ......................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия/подвижната
секционна избирателна комисия в населено място ………………, кметство ..........................................,
община ............................., административен район ……………………….…, предаде на районната
избирателна комисия сгрешен формуляр на протокол на СИК/ПСИК за установяване на резултатите
от гласуването за народни представители и получи от районната избирателна комисия нов формуляр
на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители на
4 април 2021 г.

1. Сгрешен формуляр на протокол на СИК/ПСИК

Фабричен № на сгрешения формуляр
…………………………………………………..

2. Нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК

Фабричен № на новия формуляр
…………………………………………………..

Забележка:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Председател на СИК/ПСИК:
Зам.-председател на СИК/ПСИК:
Секретар на СИК/ПСИК:
Членове на СИК/ПСИК:
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ………………………
4. …………………......
5. ……………………..
6. ……………………..

Определен от РИК неин член: …………………

Протоколът се изготвя в три екземпляра за СИК/ПСИК, за РИК и за ЦИК:
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 на протокола за РИК и сгрешеният протокол се предават на областната
администрация съгласно чл. 296, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 27 ИК.
Екземплярът на протокола за ЦИК се предава на ЦИК заедно с протоколите на СИК и РИК.
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Приложение
№ 85-НС
Приложение
№ 85-НС

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на
СИК/ПСИК за съхранение в общинската администрация в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс)

Днес, ................................... г., в .............. часа, секционната избирателна
комисия/подвижната
секционна
избирателна
комисия
в
населено
място
................................................., кметство .............................., община ................................,
административен район ............................., предаде за съхранение в общинската
администрация на община .............................: следните изборни книжа и материали от
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
1. Запечатан чувал (торба) с поставени в нея бюлетините и
останалите книжа и материали на СИК/ПСИК, получени по
реда на чл. 215, ал. 1 ИК
..................................................................................................

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

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)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

Забележка:
…………………………………………………………………………………………
Председател/заместник-председател на СИК/ПСИК: ………………..
Секретар на СИК/ПСИК: …………………
Член на СИК/ПСИК: …………………
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. …………………………..

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра - по един за СИК и за общината.
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Приложение
№ 86-НС № 86-НС
Приложение
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № …………………….
ИЗБОРЕН РАЙОН № .... – …….………………..
СПИСЪК
на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 283 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: …………………

Списъкът се съставя от СИК, ПСИК и СИК извън страната.
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 – член на СИК, кандидат, застъпник,
наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК.
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).

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 1

Приложение
Приложение
№ 87-НС № 87-НС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № .... – …….………………..
СПИСЪК
на лицата, получили копие от подписания протокол на РИК
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 294 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс)

№
1

Име, презиме, фамилия
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

Председател: …………………
Секретар: …………………
Списъкът се съставя от РИК.
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 графа 4 се посочват
качеството на лицето, получило копие от протокола – член на РИК, кандидат, застъпник,
наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на РИК.
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
№ 88-НС№ 88-НС
Приложение
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали от РИК на ЦИК
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 296, ал. 3 от Изборния кодекс)

Днес, ......................................г., в .............. часа, Районната избирателна комисия
№ ….. – ................................ предаде на Централната избирателна комисия:
1. Протокол на районната избирателна комисия за изборите за
народни представители (неразпластен)
2. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни
комисии, предназначени за ЦИК
..............................................................................................

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

3. Копия на разписките, съдържащи числовите данни от
протоколите на СИК (по чл. 287, ал. 6 от ИК)
.............................................................................................

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

4. Записващи технически устройства от машинното гласуване
(ако е произведено такова)
..............................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

5. Копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и
решението на районната избирателна комисия за изборите за
народни представители, предоставени от изчислителния пункт
..........................................................................................

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(брой с думи)

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

(брой с думи)

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

6. Списък на получените протоколи на СИК с кодовете на
разписките им
………………………………………………………………………..
7. Технически носители с числови данни от обработката на
протоколите на СИК (два броя)
................................................................................................
(брой с думи)

8. Протоколи за предаване на сгрешен формуляр и приемане на
нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК:
.............................................................................................
(брой с думи)

Представители на РИК:
1. …………………….
2. …………………….
3. …………………….

1 брой

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

..........................
(с цифри)

Представители на ЦИК:
1. ………....................
2. ……………………

РИК предава на ЦИК материалите по чл. 296, ал. 1 и 2 ИК не по-късно от 48 часа от
получаване на последния протокол на СИК в изборния район.
Протоколът се подписва в два идентични екземпляра – за РИК и за ЦИК.
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Приложение
Приложение
№ 89-НС№ 89-НС

Решението се съставя в два екземпляра и е
неразделна част от протокола на РИК
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ….. - ……………….
РЕШЕНИЕ
за определяне за избран независим кандидат за народен представител
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Днес, ................................... г., в .......... часа, Районната избирателна комисия на
основание чл. 72, ал. 1, т. 24 и чл. 290 от Изборния кодекс, въз основа на данните от
протоколите на СИК и протокола на РИК
РЕШИ:
Определя за избран за народен представител в изборен район № …. - ...................,

г-н/г-жа
.............................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

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

получил ............. действителни гласове.
Районната избирателна квота за многомандатен изборен район № ……… ………….………………. е ………………. действителни гласове.
Възражения и особени мнения на членовете на комисията по взетото решение:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………… ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………….......……….
1
1

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………….......……….

СЕКРЕТАР:…………………………………....

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

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

Независимият кандидат се определя за избран, когато получените за него
действителни гласове са не по-малко от районната избирателна квота за съответния
многомандатен изборен район, определена с решение на РИК.
Член на комисията, който не е съгласен с решението, го подписва с особено мнение,
което се прилага към решението и става неразделна част от него.

1
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Приложение № 90-НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран народен представител
№ ............../........................................г.

(по чл. 247, т. 4 от Изборния кодекс)
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение №............ от
........................................... г. на Централната избирателна комисия
г-н/г-жа .......................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН ............................., е избран/а за народен представител от листата на
......................................................................................................................................................
(партия/коалиция)
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Председател:
Секретар:

Приложение № 91-НС
Приложение № 91-НС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № …. - ………………
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран независим народен представител
№ ............../........................................г.
(по чл. 72, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс)
Районната избирателна комисия удостоверява, че с Решение №............ от
........................................... г. на Районната избирателна комисия в изборен район № … ………………………..
г-н/г-жа ........................................................................................................................................
1
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН ............................., е избран/а за народен представител от изборен район № …. ………………………, издигнат от инициативен комитет, в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.

Председател:
Секретар:
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Приложение
№ 92-НС
Приложение
№ 92-НС
КОЧАН

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

№ 00000000

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

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

2

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

3

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

101

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Предпочитание
(преференция)
за кандидат

11

==
==
==
==

…
…
…
…
132…

…
…
…
…
…
…

………………………………………… - независим
(собствено бащино, фамилно име на кандидата)
„Не подкрепям никого“
№ 00000000
1
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Бюлетините са подредени в кочан по 100 бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в левия край на което е
изписан текст „Кочан“. На същия ред последователно са изписани номерът и наименованието на
изборния район. Под тях е изписан текст „Бюлетина за народни представители“. На следващ ред в
десния ъгъл на полето е отпечатан поредният номер на бюлетината в кочана.
Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия с тегло 120 г/м², и са
защитени с полиграфическа защита. Текстът се отпечатва с черно мастило.
Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на бюлетината
при гласуване.
В горния край на бюлетината се обособява поле, в което на първия ред се изписва номерът и
наименованието на изборния район, а на следващия ред се изписва текст „Бюлетина за народни
представители“.
В лявата страна на бюлетината се обособяват полета, отделени едно от друго с черна
черта, в които на отделни редове се изписват последователно квадратче, в което се изписва
поредният номер на съответната листа в бюлетината, наименованието на партията/коалицията
или собственото, бащиното и фамилното име и означението „независим“ (за независимите
кандидати).
В бюлетината се включват само наименованията на тези партии и коалиции, които са
регистрирали листа за народни представители в съответния изборен район и имената на
независимите кандидати за народни представители.
Поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати се определят чрез
жребий от ЦИК.
В десния край на бюлетината се отпечатват кръгчета, броят на които е равен на удвоения
брой на мандатите за народни представители в съответния изборен район. В кръгчетата се
изписват последователно числата от 1 до изчерпване на броя на кръгчетата. Над кръгчетата се
отпечатва текст „Предпочитание/преференция за кандидат“.
Полетата с партиите и коалициите и полета с предпочитанията (преференциите) се
разделят с вертикална разделителна сива черта. Под полето с последната листа се отпечатва
хоризонтална разделителна сива черта.
След последния номер на партия/коалиция/независим кандидат се обособява поле, в което се
отпечатва празно квадратче за поставяне знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, и
вдясно от него се изписва надпис „Не подкрепям никого“.
След това поле се поставя черна хоризонтална линия под която се обособява бяло поле, в
десния край на което се отпечатва поредният номер на бюлетината, който съответства на
номера, отпечатан в кочана. Вляво от този номер бюлетината се перфорира по диагонала, за
откъсване на номера на бюлетината при гласуването.
На гърба на бюлетината се обособяват 2 места за поставяне печата на съответната СИК
и се отпечатва вертикална черна линия на гърба на квадратчетата, в които са изписани поредните
номера на листите в бюлетината с ширината на квадратчетата за гласуване.
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Приложение
№ 93-НС
Приложение
№ 93-НС
КОЧАН
БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

№ 00000000
БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

1

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

2

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

3

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

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

……………………………………………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)
„Не подкрепям никого“

№ 00000000
1
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Бюлетините са подредени в кочан по 100 бюлетини.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в левия край на което е
изписан текст „Кочан“. В полето се изписва и текст „Бюлетина за гласуване извън страната за
народни представители“. На следващ ред в десния ъгъл на полето е отпечатан поредният номер на
бюлетината в кочана.
Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия с тегло 120 г/м², и са
защитени с полиграфическа защита. Текстът се отпечатва с черно мастило.
Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на бюлетината
при гласуване.
В горния край на бюлетината се обособява поле, в което се изписва текст „Бюлетина за
гласуване извън страната за народни представители“.
В лявата страна на бюлетината се обособяват полета, отделени едно от друго с черна
черта, в които на отделни редове се изписват последователно квадратче, в което се изписва
поредният номер на съответната листа в бюлетината, наименованието на партията/коалицията
В бюлетината се включват само наименованията на тези партии и коалиции, които са
регистрирали листа за народни представители.
Поредните номера на партиите, коалициите се определят чрез жребий от ЦИК.
След последния номер на партия или коалиция се обособява поле, в което се отпечатва
празно квадратче за поставяне знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, и вдясно от него
се изписва надпис „Не подкрепям никого“.
След това поле се поставя черна хоризонтална линия, под която се обособява бяло поле, в
десния край на което се отпечатва поредният номер на бюлетината, който съответства на
номера, отпечатан в кочана. Вляво от този номер бюлетината се перфорира по диагонала, за
откъсване на номера на бюлетината при гласуването.
На гърба на бюлетината се обособяват 2 места за поставяне печата на съответната СИК
и се отпечатва вертикална черна линия на гърба на квадратчетата, в които са изписани поредните
номера на листите в бюлетината с ширината на квадратчетата за гласуване.
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Приложение
№ 94-НС№ 94-НС
Приложение

Образец на кочан с бюлетините за гласуване за
народни представители

(чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 261 от Изборния кодекс)
Кочан представлява прикрепени заедно 100 (сто) броя бюлетини за гласуване
за народни представители по начин, който позволява да се разлистват и откъсват, без да
се повреждат. При разгръщането трябва да се вижда поредният номер на бюлетината в
кочана.
При отделяне на бюлетината на кочана остава поле, в което са изписани:
1. номерът и наименованието на изборния район (само за бюлетини за
гласуване в страната);
2. текст „Бюлетина за народни представители“, а за бюлетините за гласуване
извън страната текст „Бюлетина за гласуване извън страната за народни
представители“, разположен на два реда съобразно образеца;
3. в дясната част на полето на отделен ред отдолу е изписан поредният номер
на бюлетината в кочана – осемцифрено число;
4. в горния ляв ъгъл на полето е изписан текст „Кочан“.
Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на
бюлетината при гласуване.
Образец на кочан на бюлетини за гласуване в страната:

КОЧАН

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

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

КОЧАН

БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ
ИЗВЪН СТРАНАТА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

00000000
(перфорация)---------------------------------------------------------------------------------------

С Т Р.

170

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

Приложение № 95-НС

Приложение № 95-НС

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на чувала (торбата) със списъците за гласуване, бюлетините
и другите изборни книжа и материали от СИК извън страната на ръководителите на
дипломатическите и консулските представителства на Република България
(по чл. 286, ал. 2 от Изборния кодекс)

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

за предаване на Централната избирателна комисия

Запечатан/и чувал (торба)/и с поставени в него/тях списъци
с гласувалите извън страната, протокола с резултатите от
гласуването, бюлетини и останалите книжа и материали,
получени от СИК извън страната по реда на чл. 215, ал. 1
във връзка с чл. 217 ИК за изборите за народни
представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.
..................................................................................................
(брой с думи)

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

Председател на СИК извън страната: ………………….
Секретар на СИК извън страната: ……………………..
Ръководител на дипломатическото или
консулското представителство или
оправомощен представител: ………………………
Материалите се предават в изпълнение на чл. 286, ал. 2 ИК на ръководителя на
дипломатическото или консулското представителство или на оправомощено от него лице за
изпращане по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до
Министерството на външните работи и за предаване на Централната избирателна комисия.
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Приложение
Приложение
№ 96-НС № 96-НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

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

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

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

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

1. Уведомявам/е, че е налице промяна на оправомощеното/ите лица да
представляват партията/коалицията ..............................................................................................,

(пълното или съкратено наименование на партията/коалицията според решението за
регистрацията в ЦИК)

както следва:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на лицето/ата, представляващо/и партията/коалицията)

2. Заявявам/е следната промяна/и в устава/решението за създаване на коалицията,
имаща/и отношение към изборите …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….......
Партията/коалицията е регистрирана за участие в изборите за народни
представители на 4 април 2021 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)

1
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партията/коалицията, както и за настъпили промени в устава на партията/решението на
Уведомлението за настъпили промени в оправомощеното/ите лице/а да представляват
коалицията, имащи отношение към изборите, се подава от регистрирана за участие в изборите за
партията/коалицията, както и за настъпили промени в устава на партията/решението на
народни представители партия или коалиция.
коалицията, имащи отношение към изборите, се подава от регистрирана за участие в изборите за
Уведомлението се подписва от лицето, представляващо партията/коалицията.
народни представители партия или коалиция.
Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, уведомлението се подписва
Уведомлението се подписва от лицето, представляващо партията/коалицията.
от всички представляващи.
Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, уведомлението се подписва
Уведомлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
от всички представляващи.
представляващия/те
Уведомлениетопартията/коалицията.
може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
Към уведомлението се прилагат документи, установяващи настъпилите промени в
представляващия/те партията/коалицията.
представителството или в устава на партията/решение за създаване на коалицията, имащи
Към уведомлението се прилагат документи, установяващи настъпилите промени в
отношение към изборите.
представителството или в устава на партията/решение за създаване на коалицията, имащи
отношение към изборите.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-6
от 26 януари 2021 г.
Във връзка със заявления вх. № АУ14-8 от
14.12.2020 г., № АУ13-19(5) от 19.01.2021 г. и
№ АУ13-19(7) от 25.01.2021 г. от Владимир Малинов, изпълнителен директор на „Булгартранс
газ“ – ЕАД, и необходимостта от изграждане на
компресорна станция „Нова Провадия“, както и
входно-изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрозахранване, водопровод и
канализация, на територията на землищата на
гр. Провадия, с. Петров дол, с. Златина, община
Провадия, и на с. Ветрино, община Ветрино, област
Варна, част от обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, определен за национален обект и обект с национално значение с
Решение № 312 от 10.05.2018 г. на Министерския
съвет, на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“,
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ); Заповед № РД02-15-177 от 1.10.2019 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – план за застрояване, и
подробен устройствен план – парцеларен план, за
входно-изходни шлейфи, пътен достъп и външни
връзки – електрозахранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап:
„Компресорна станция „Нова Провадия“, на територията на землищата на гр. Провадия, с. Петров
дол, с. Златина, община Провадия, и на с. Ветрино,
община Ветрино, област Варна, разгласена по
реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено съобщаване
на изработения проект за ПУП – ПП по реда на
чл. 128 от ЗУТ със съобщения в „Държавен вестник“, бр. 10 от 4.02.2020 г., бр. 11 от 7.02.2020 г.,
бр. 79 от 8.09.2020 г.; доказателства за извършено
обявяване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ; актове
и протоколи за липса на постъпили възражения
от съответните общински администрации; решение по оценка на въздействието върху околната
среда № 1-1/2020 г. и комплексно разрешително
№ 589- Н0/2020 г. на министъра на околната среда
и водите; писма изх. № ОВОС-25 от 7.01.2021 г.
и № ОВОС-25 от 18.01.2021 г. от Министерството на околната среда и водите; становище изх.
№ СТ-84-390 от 13.10.2020 г. на Министерството
на културата; Решение № КЗЗ-24 от 18 декември
2020 г. на Комисията за земеделските земи към
Министерството на земеделието, храните и горите
за утвърждаване на трасе; писмо изх. № 70-5283 от

27.12.2019 г. от министъра на земеделието, храните
и горите за изразяване на предварително съгласие за засегнатите имоти от държавен поземлен
фонд; Решение № 13-219 по протокол № 13 от
30.09.2020 г. на Общинския съвет – Провадия, за
предварително съгласие за учредяване на сервитутни права през земеделски земи от общинския
поземлен фонд; Решение № 175 по протокол № 13
от 28.08.2020 г. на Общинския съвет – Ветрино,
за предварително съгласие за сервитутни права и
право на строеж през земи – общинска публична
собственост; здравни заключения № РД-259-135
от 25.10.2019 г. и № РД-259-119 от 4.09.2020 г. от
Регионалната здравна инспекция – Варна; становище рег. № 833001-831 от 25.08.2020 г. на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ – Варна; писма рег. № 11-00-352
от 13.11.2019 г. и рег. № 11-00-352 от 9.10.2020 г.
на Министерството на отбраната; писма изх.
№ Е-26-Б-220 от 16.03.2020 г. и № Е-26-Б-220 от
11.12.2020 г. от Министерството на енергетиката;
писмо № 53-00-12406 от 23.12.2020 г. от Агенция
„Пътна инфраструктура“; писмо изх. № 26-002904 (А16) от 1.09.2020 г. от Басейнова дирекция
„Черноморски район“; писмо изх. № ТД-10-2 от
11.01.2021 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД,
клон Черно море; писмо изх. № ЦУ-ЕСО-8500≠2
от 12.11.2019 г. от „Електроенергиен системен
оператор“ – ЕАД; писмо изх. № К-EDN-1579#2
от 23.10.2020 г. от „Електроразпределение Север“ – АД; писма рег. инд. 95-Б-279 от 14.11.2019 г.
и инд. 95-Б-230 от 15.09.2020 г. от „Българска
телекомуникационна компания“ – ЕА Д; писма изх. № ВП-52 от 25.08.2020 г. и № ИП-78 от
22.01.2021 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Варна; удостоверения № 25-238178
от 1.10.2020 г. и № 25-238170 от 1.10.2020 г., издадени от Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна; протокол № УТАТУ-01-02-05
от 11.01.2021 г. от заседание на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика и Заповед № РД-02-15-79
от 11.04.2019 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
проект на подробен устройствен план – план за
застрояване, и подробен устройствен план – парцеларен план, за входно-изходни шлейфи, пътен
достъп и външни връзки – ел. захранване (основно
и резервно), водопровод и канализация, свързани
с етап „КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния
(магистрален) газопровод до българо-сръбската
граница“ на територията на: област Варна, община Ветрино – землище с. Ветрино, община
Провадия – землище с. Златина, с. Петров дол
и гр. Провадия, съгласно приетите и одобрени
графична и текстова част на документацията,
представляващи неразделна част от настоящата
заповед.

С Т Р.
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Разпореждам предварително изпълнение на
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс с цел защита
на държавни интереси и предотвратяване на
значителни вреди.
Мотиви:
С изграждането на Компресорна станция
„Нова Провадия“ и входно-изходните шлейфи
ще се осъществи свързване на етап „Линейна
част“ със съществуващата газопреносна мрежа
на „Булгартрансгаз“ – ЕАД.
Проектът „Разширение на газопреносната
инфрастру кт у ра на „Булгартрансгаз“ – ЕА Д,
паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ е заложен в
Енергийната стратегия на Република България до
2020 г. и има стратегическо значение по отношение
обезпечаване на сигурността на доставките на
природен газ не само в България, а и за Европа
и региона.
На основание чл. 60, ал. 5 от АПК предварителното изпълнение може да се обжалва чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството пред Административния съд
(АС) – Варна, в 3-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
АС – Варна, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
529

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 654
от 17 декември 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: сграда с
идентификатор 68134.4359.252.5 в УПИ I – тп, кв.
30в, м. Ж.к. Люлин – 10 м.р., София, ж.к. Люлин –
10 м.р., бл. 107, ъгъла на ул. Орион и ул. Гоце
Делчев, общински нежилищен имот, стопанисван
от Район „Люлин“ с АчОС № 8947 от 15.12.2014 г.
и акт за поправка на АчОС № 9932 от 6.08.2018 г.;
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4358.165.32.1 (помещение) в УПИ VI – тп
и коо, кв. 15, София, ж.к. Люлин – 9 м.р., до
бл. 917, общински нежилищен имот, стопанисван
от Район „Люлин“ с АчОС № 9987 от 7.02.2019 г.;
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4360.265.82.2 (помещение към трафопост) в
София, ж.к. Люлин – 7 м.р., до бл. 738, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“
с АчОС № 9986 от 7.02.2019 г.; самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 02659.2193.3021.1.6,
гр. Банкя, ул. Александър Стамболийски, ет. 1,
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общински нежилищен имот, стопанисван от
Район „Банкя“ с АчОС № 1650 от 28.01.2019 г.,
със съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационните
сделки за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
430
2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-4 от
26.01.2021 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-8 от 24.02.2020 г. (ДВ, бр. 34 от 2020 г.) за
обект: „Реконструкция на компресорна станция
„Петрич“ с изграждане на един нов газотурбокомпресорен агрегат“ в поземлен имот с идентификатор 49312.4.57 в землището на с. Рупите,
община Петрич, област Благоевград, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
Предварителното изпълнение на разрешението
за строеж може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
530
75. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-3
от 21.01.2021 г. за строеж: „Ремонтна работилница
за рибарски лодки“ в УПИ VIII-1367, местност
Рибарско пристанище, кв. Крайморие, гр. Бургас,
ПИ с идентификатор 07079.10.1367 по КК на гр.
Бургас“, с допуснато предварително изпълнение
по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение на
разрешението за строеж може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
560
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7. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Обявява на основание чл. 179 от ЗСВ 32
длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища, както следва:

№
по
ред

№
Брой
по Орган на съдебната власт
длъжности
ред
„младши съдия“

7.

Районна прокуратура – Бо2 длъжности
тевград

8.

Ра йон на п р ок у рат у ра –
1 длъжност
Сливница

1.

Окръжен съд – Благо1 длъжност
евград

9.

Софийска районна проку5 длъжности
ратура

2.

Окръжен съд – Бургас

2 длъжности

10.

3.

Окръжен съд – Варна

3 длъжности

Ра йон на п р ок у рат у ра –
1 длъжност
Пловдив

4.

Окръжен съд – Велико
2 длъжности
Търново

11.

Ра йон на п р ок у рат у ра –
1 длъжност
Стара Загора

5.

Окръжен съд – Враца

12.

Районна прокуратура – Хас2 длъжности
ково

6.

Окръжен съд – Добрич 1 длъжност

13.

7.

Ок р ъ жен с ъд – К ю с1 длъжност
тендил

Ра йон на п р ок у рат у ра –
1 длъжност
Смолян

14.

8.

Окръжен съд – Пазар2 длъжности
джик

Районна прокуратура – Ве1 длъжност
лико Търново

15.

9.

Окръжен съд – Пловдив 3 длъжности

Ра йон на п р ок у рат у ра –
1 длъжност
Габрово

10.

Окръжен съд – Силистра 1 длъжност

16.

Ра йон на п р ок у рат у ра –
1 длъжност
Русе

11.

Окръжен съд – Сливен 1 длъжност

17.

12.

Окръжен съд – София

Ра йон на п р ок у рат у ра –
1 длъжност
Ловеч

13.

Окръжен съд – Стара
1 длъжност
Загора

18.

Ра йон на п р ок у рат у ра –
3 длъжности
Варна

14.

Окръжен съд – Хасково 2 длъжности

19.

Районна прокуратура –
Добрич

15.

Окръжен съд – Шумен

1 длъжност

16.

Софийски градски съд

8 длъжности

20.

Ра йон на п р ок у рат у ра –
1 длъжност
Шумен

21.

Ра йон на п р ок у рат у ра –
1 длъжност
Разград

22.

Ра йон на п р ок у рат у ра –
2 длъжности
Бургас

23.

Ра йон на п р ок у рат у ра –
1 длъжност
Ямбол

1 длъжност

2 длъжности

2. Обявява на основание чл. 180 във връзка
с чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ конкурс за заемане
на 7 длъжности „младши съдия“ в Софийския
градски съд.
Прокурорската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Обявява на основание чл. 179 от ЗСВ 32
длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури и 16 длъжности „младши следовател“ в
следствените отдели в окръжните прокуратури,
както следва:
№
по
ред

Орган на съдебната власт

Брой
длъжности
„младши
прокурор“

1.

Ра йон на п р ок у рат у ра –
1 длъжност
Благоевград

2.

Ра йон на п р ок у рат у ра –
1 длъжност
Видин

3.

Ра йон на п р ок у рат у ра –
1 длъжност
Враца

4.

Ра йон на п р ок у рат у ра –
1 длъжност
Кюстендил

5.

Ра йон на п р ок у рат у ра –
1 длъжност
Перник

6.

Ра йон на п р ок у рат у ра –
1 длъжност
Елин Пелин

№
по
ред

Орган на съдебната власт

Орган на съдебната власт

Брой
длъжности
„младши
прокурор“

1 длъжност

Брой
длъжности
„младши
следовател“

1.

Следствен отдел в Специ5 длъжности
ализираната прокуратура

2.

Окръжен следствен отдел
в Окръжната прокурату- 2 длъжности
ра – София

3.

Следствен отдел в Софий1 длъжност
ската градска прокуратура

4.

Окръжен следствен отдел в
Окръжната прокуратура – 1 длъжност
Стара Загора

5.

Окръжен следствен отдел в
Окръжната прокуратура – 1 длъжност
Хасково

6.

Окръжен следствен отдел
в Окръжната прокурату- 1 длъжност
ра – Ловеч

С Т Р.
№
по
ред
7.
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Орган на съдебната власт

Брой
длъжности
„младши
следовател“

Окръжен следствен отдел
в Окръжната прокурату- 1 длъжност
ра – Варна

8.

Окръжен следствен отдел в
Окръжната прокуратура – 1 длъжност
Добрич

9.

Окръжен следствен отдел в
Окръжната прокуратура – 1 длъжност
Силистра

10.

Окръжен следствен отдел в
Окръжната прокуратура – 1 длъжност
Сливен

11.

Окръжен следствен отдел
в Окръжната прокурату- 1 длъжност
ра – Ямбол

2. Обявява на основание чл. 180 във връзка с
чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ конкурс за заемане на
29 длъжности „младши прокурор“ в районните
прокуратури, както следва:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Брой
длъжности
„младши
прокурор“
Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Благоевград
Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Видин
Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Враца
Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Кюстендил
Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Монтана
Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Перник
Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Ботевград
Софийска районна про- 5 длъжности
куратура
Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Пловдив
Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Хасково
Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Кърджали
Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Смолян
Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Габрово
Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Русе
Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Ловеч
Ра йон на п рок у рат у ра – 3 длъжности
Варна
Орган на съдебната власт
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Брой
длъжности
Орган на съдебната власт
„младши
прокурор“
Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Добрич

18.

Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Шумен

19.

Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Разград

20.

Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Силистра

21.

Ра йон на п рок у рат у ра – 2 длъжности
Бургас

22.

Ра йон на п рок у рат у ра – 1 длъжност
Ямбол

3. Обявява на основание чл. 180 във връзка с
чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ конкурс за заемане на 16
длъжности „младши следовател“ в следствените
отдели в окръжните прокуратури, както следва:
№
по
ред

Орган на съдебната власт

Брой
длъжности
„младши
следовател“

1.

Следствен отдел в Специ5 длъжности
ализираната прокуратура

2.

Окръжен следствен отдел
в Окръжната прокурату- 2 длъжности
ра – София

3.

Следствен отдел в Софий1 длъжност
ската градска прокуратура

4.

Окръжен следствен отдел
в Окръжната прокурату- 1 длъжност
ра – Стара Загора

5.

Окръжен следствен отдел
в Окръжната прокурату- 1 длъжност
ра – Хасково

6.

Окръжен следствен отдел
в Окръжната прокурату- 1 длъжност
ра – Ловеч

7.

Окръжен следствен отдел
в Окръжната прокурату- 1 длъжност
ра – Варна

8.

Окръжен следствен отдел
в Окръжната прокурату- 1 длъжност
ра – Добрич

9.

Окръжен следствен отдел
в Окръжната прокурату- 1 длъжност
ра – Силистра

10.

Окръжен следствен отдел
в Окръжната прокурату- 1 длъжност
ра – Сливен

11.

Окръжен следствен отдел
в Окръжната прокурату- 1 длъжност
ра – Ямбол

Ред и условия за провеждане на горепосочените конкурси:
Конкурсите да се проведат от конкурсни
комисии на два етапа – писмен и устен изпит
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по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
Писмените изпити да се проведат в сградата на
„Интер Експо Център“, като разпределението
на кандидатите по зали да бъде публикувано на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет в
раздел „Важно/Конкурсни процедури“. Датите и
часът на провеждане на писмените изпити допълнително да се обнародват в „Държавен вестник“,
да се публикуват в един централен всекидневник,
както и на интернет страницата на Висшия съдебен
съвет. Устните изпити да се проведат по график
и на места, определени от конкурсните комисии.
На основание чл. 181, ал. 1 и ал. 4 от ЗСВ кандидатите подават писмено заявление за участие в
съответния конкурс в 14-дневен срок от датата на
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Разписаният към момента ред за подаване на
заявления за участие е лично или чрез писмено
упълномощен представител в администрацията
на Висшия съдебен съвет (София, ул. Екзарх Йосиф № 12). С оглед спазване на въведените към
момента противоепидемични мерки в страната
и в случай че същите се запазят, заявления за
участие се подават само чрез лицензиран пощенски оператор с известие за доставяне (обратна
разписка) в деловодството на Висшия съдебен
съвет (София, ул. Екзарх Йосиф № 12). Заявления, подадени след срока, не се разглеждат. При
подаване на заявлението по пощата определяща
е датата на пощенското клеймо (датно клеймо)
при изпращането. Към заявлението се прилагат
следните документи: подробна автобиография,
подписана от кандидата; нотариално заверено
копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“. Завършилите
висше образование в чуждестранно висше учебно
заведение представят диплома, легализирана и
призната от МОН и приравнена към шестобалната
система; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване, и медицинско
удостоверение, че лицето не се води на учет;
нотариално заверено копие от трудова/служебна
и/или осигурителна книжка или друг документ,
удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ
за длъжността; декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ по образец; попълнен
въпросник по образец, изготвен от съответната
колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с
притежаваните от кандидата нравствени качества;
мотивационно писмо; други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
562
1. – ДП „На ц иона л на ком па н и я „ Же лезопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Димитринка Огнянова Юсеинова, наследник на
Манол Стефанов Гьошев, собственик на имоти
№ 77400.13.519 и 77400.13.520, образувани от имот
по регистър към одобрен ПУП – ПП № 77400.13.4,
намиращи се в землището на с. Храбърско,
община Божурище, Софийска област, за пос-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 7   

тановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
494
2. – ДП „На ц иона л на ком па н и я „ Же лезопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на Ангел Ангелов Стефанов, наследник
на Дена Николова Миленкова, собственик на
имоти № 77400.13.524 и 77400.13.525, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 77400.13.6, намиращи се в землището на
с. Храбърско, община Божу рище, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
495
3. – ДП „На ц иона л на ком па н и я „ Же ле
зопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Неда Георгиева Минчева, наследник на Младенка Николова Каралеова, собственик на имот
№ 56215.351.28 (имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 351028), намиращ се в землището
на с. Петърч, община Костинброд, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
496
4. – ДП „На ц иона л на ком па н и я „ Же ле
зопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Валя Любенова Трифонова,
наследник на Линка Велкова Паунова, собственик на имоти № 23409.174.177 и 23409.174.178,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 23409.174.4 и имоти № 23409.208.190
и 23409.208.191, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 23409.208.2, намиращи
се в землището на гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област, за постановяването на
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Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
497
5. – ДП „На ц иона л на ком па н и я „ Же лезопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Даниела Костадинова Стоянова, наследник на
Костадин Борисов Минов, собственик на имоти
№ 00223.81.279 и 00223.81.280, образувани от имот
по регистър към одобрен ПУП – ПП № 00223.81.1,
намиращи се в землището на с. Алдомировци,
община Сливн ица, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
498
6. – ДП „На ц иона л на ком па н и я „ Же лезопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
„Брънч фемили“ – ООД, собственик на имоти
№ 00223.82.11 и 00223.82.12, образувани от имот
по регистър към одобрен ПУП – ПП № 00223.82.3,
намиращи се в землището на с. Алдомировци,
община Сливн ица, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
499
7. – ДП „На ц иона л на ком па н и я „ Же ле
зопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Теодора Петрова Вукович, наследник на Васил Пешев Велков, собственик на имоти № 00223.111.46
и 00223.111.47, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 00223.111.5 и имоти № 00223.116.27, 00223.116.28, 00223.116.29 и
00223.116.31, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП № 00223.116.3, намиращи се
в землището на с. Алдомировци, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
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Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
500
8. – ДП „На ц иона л на ком па н и я „ Же лезопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Анелия Рашкова Варадинова и Георги Стаматов Георгиев, наследници на Гоце Божилов
Белев, собственик на имоти № 00223.127.13 и
00223.127.14, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП № 00223.127.3, намиращи се
в землището на с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
501
9. – ДП „На ц иона л на ком па н и я „ Же ле
зопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Радослав Пламенов Сълов, собственик на имоти
№ 00223.127.16 и 00223.127.17, образувани от имот
по регистър към одобрен ПУП – ПП № 00223.127.4,
намиращи се в землището на с. Алдомировци,
община Сливница, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
502
10. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на „Либерто“ – ООД, собственик на имот
№ 67372.1.392, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.1.175, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
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11. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Тодорка Владимирова Илиева,
собственик на имоти № 67372.1.720 и 67372.1.721,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.1.188, имоти № 67372.20.142
и 67372.20.143, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.20.25, и имоти
№ 67372.95.172, 67372.95.173 и 67372.85.174, образувани от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.95.15, намиращи се в землището на
гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от
4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
504
12. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Григор Константинов Григоров, наследник на
Григор Пенков Велчев (Григор Константинов
Григоров), собственик на имоти № 67372.1.722 и
67372.1.723, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП № 67372.1.189, намиращи се
в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
505
13. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
„ЛГ Бау – Инженеринг“ – ЕООД, собственик на
имот № 67372.1.374, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.1.226, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред администра-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 9   

тивния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
506
14. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мирославка Костадинова Симеонова, наследник
на Миладин Ангелков Павлов и Симеон Ангелков
Павлов, собственици на имоти № 67372.6.383,
67372.6.384, 67372.6.385 и 67372.6.386, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.6.50, и имоти № 67372.19.173 и 67372.19.174,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.19.53, намиращи се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
507
15. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на „Диси-05“ – ЕООД, собственик на имоти
№ 67372.6.310 и 67372.6.311, образувани от имот
по регистър към одобрен ПУП – ПП № 67372.6.53,
и имоти № 67372.6.315 и 67372.6.316, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.6.55, намиращи се в землището на
гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от
4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
508
16. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на Весела Борисова Денчева, наследник на
Иван Николов Христов, собственик на имоти
№ 67372.6.339 и 67372.6.340, образувани от имот
по регистър към одобрен ПУП – ПП № 67372.6.63,
намиращи се в землището на гр. Сливница,
община Сливница, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
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имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
509
17. – ДП „Национа лна компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Юлиян Младенов Дацов и Евелина Младенова
Дацова, наследници на Тасо Петков Боденков,
собственик на имоти № 67372.19.162, 67372.19.163
и 67372.19.164, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.19.27, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
510
18. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Макри Гарабед Илиева, наследник на Илия Йончев Маринов, собственик на имоти № 67372.20.163
и 67372.20.164, образувани от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП № 67372.20.33, и
имоти № 67273.25.57 и 67372.25.58, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.25.19, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
511
19. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Лиляна Стефанова Стефанова, наследник на
Стефан Симеонов Стефанов, собственик на имоти
№ 67372.25.71, 67372.25.72 и 67372.25.73, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.25.24, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
512
20. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Асен Кирилов Божилов, наследник на Доб
рин Михайлов Гьорев, собственик на имоти
№ 67372.95.187, 67372.95.188 и 67372.95.189, образувани от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.95.23, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
513
21. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на Петър Стефанов Петров, наследник на
Петър Виденов Паунов, собственик на имот
№ 67372.95.223, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.95.44, намиращ
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
514
505. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурси за академични длъжности
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, както следва: доцент – висше училище –
1 място за цивилен служител по научната специалност „Оториноларингология“ за нуждите на
катедра „Хирургия“ на МБАЛ – Варна; главен
асистент – висше училище – 1 място за цивилен
служител за нуждите на катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ на МБАЛ – София.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Изискванията към участниците в конкурсите и
необходимите документи ще бъдат публикувани на
уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: служба „Учебна и научноизследователска
дейност“; тел. 02/9225130.
475

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

76. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, обявява конкурс
за допълнителен прием на редовни и задочни
докторанти в Медицинския университет – Варна,
за учебната 2020/2021 г. в рамките на утвърдения
брой с Решение № 332 от 14.05.2020 г. на Министерския съвет по области на висше образование,
професионални направления и докторски програми, както следва:
Ши- Области на висше обраФорми на
фър зование, професионални
обучение
направления и докторредов- задочски програми
на
на
1

2

7.

Здравеопазване и спорт

7.1.

7.4.

3

4

Анестезиология и интензивно лечение

1

0

Кардиология

1

0

Медицинска радиология
и рен т г енолог и я (вк л.
използване на радиоактивни изотопи)

2

0

Офталмология

1

0

Соц иа лна медиц ина и
организация на здравеопазването и фармацията

1

0

Съдова хирургия

2

0

Хигиена (вкл. трудова,
ком у на лна, у чилищна,
радиационна и др.)

2

0

Медицина

Обществено здраве
Управление на здравни
грижи
Управление на общественото здраве

3.
3.2.

Психология

4.3.

1

0

Администрация и управ
ление
Организация и управление извън сферата на материалното производство
(по отрасли и подотрасли)

4.

1

Социални, стопански и
правни науки
Медицинска психология

3.7.

1

2
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„Конкурси“. Срокът за подаване на документи е 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За справки и подаване на документи: Медицински
университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55,
отдел „Докторантско училище“, стаи 318 и 319;
тел.: 052/677-056 и 052/677-083, e-mail: doktorantite.
muvarna@gmail.com, doktorantite@abv.bg.
462
169. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Акушерство и гинекология“ – един,
в катедра „Акушерство и гинекология“ на факултет „Медицина“ за нуждите на Клиниката
по акушерство и гинекология на УМБАЛ „Света
Марина“ – ООД, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи: Медицински университет – Плевен, ул. Кл.
Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар,
стая № 139, тел. 064/884-172.
385
185. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина по
спец иа л нос т „О т ори нолари н г олог и я“ – д вама в сектор „УНГ болести“ на катедра „Очни
болести, УНГ болести и ЛЧХ“ за нуждите на
Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Д-р Г.
Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи: Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
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2. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за докторанти – български граждани и граждани на ЕС, за учебната 2020/2021
година по следните специалности:
Ш и- Области на
Форма на обучение
фър в и с ш е о б р а реза- дис- самозование, продов- доч- танстояфесионални
на
на
цителна
направления и
онна
докторски програми
1

Социални, стопански и правни науки

3.8.

Икономика

Природни науки, математика и информатика
Биохимия

1

0

Молекулярна биология

1

0

16

1

Общо:

Подробна информация относно необходимите
документи за кандидатстване можете да намерите
на интернет страницата на Медицинския университет – Варна, секция „Научна дейност“, раздел

2

3.

0

Биологически науки
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3

4

Икономика и
управление

1

Организация и
управление

2

4.

Природни науки, математика
и информатика

4.4.

Науки за земя
та
Екологи я и
опазване на
екосистемите

1

5

6

С Т Р.
1
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3

6.

Аграрни науки
и ветеринарна
медицина

6.1.

Ра с т е н и е въ д 
ство

6.2.

Генетика

1

Физиология на
растенията

1

4

5

6

Растителна за
щита
Растителна защита

1

1

Общо:

4

4

0

0

Допускането на кандидатите до конкурс, организирането и провеждането на конкурсните
изпити се извършват съгласно условията и по реда,
определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ.
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите за докторанти подават
заявление до ректора на Аграрния университет – Пловдив, за участие в конкурса, към което
прилагат следните документи: автобиография;
диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ – копие и оригинал
(връща се на кандидата след проверка на данните); минимален успех от курса на следване – мн.
добър 4,50; завършилите в чуждестранни висши
училища представят легализирана от МОН диплома; кандидатите могат да прилагат и други
документи, удостоверяващи техни постижения в
съответната научна област; документ за платена
такса – 80 лв.
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54. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност професор в област на
висшето образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална
сигурност (Кризисни ситуации и управление на
човешките ресурси) – един, със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на
адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13, тел.
032/622 522.
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23. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси за
заемане на академични длъжности: доцент в
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,
научна специалност „Информатика“ (Моделиране
на сложни системи с голяма размерност) – един;
главен асистент в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна
специалност „Математическа логика“ (Приложна
логика) – един, за нуждите на ИМИ – БАН, със
срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Документи – в отдел ЧР
на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8,
тел. 02/979-28-48.
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40. – Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (земеделие)“, за нуждите на отдел
„Икономика и управление на земеделието, храните и аграрна политика“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в ИАИ, София 1113, бул. Цариградско
шосе № 125, бл. 1, ет. 2, тел. 02 465 31 53.
388
5. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Гърмен, община
Гърмен – 18366.4.5, 18366.136.5, 18366.136.50,
18366.137.267, 18366.1.231, 18366.146.8, 18366.136.4,
18366.1.55, 18366.101.252, 18366.101.2, 18366.146.10,
18366.146.6, 18366.7.25, 18366.136.48, 18366.101.9,
18366.137.20, 18366.138.14, 18366.11.52, 18366.118.186,
18366.101.6, 18366.134.13, 18366.134.25, 18366.136.52,
18366.134.23, 18366.120.26, 18366.11.51, 18366.134.22,
18366.1.52, 18366.101.22, 18366.19.2, 18366.137.30,
18366.136.47, 18366.17.11, 18366.17.12, 18366.137.13,
18366.109.1, 18366.137.23, 18366.139.17, 18366.120.25,
18366.17.429, 18366.118.22, 18366.138.307, 18366.139.21,
18366.118.21, 18366.137.42, 18366.19.71, 18366.19.203,
1 8 3 6 6 .1 3 8 . 3 0 8 , 1 8 3 6 6 .1 9. 4 9 2 , 1 8 3 6 6 .1 3 7. 4 0 ,
18 3 6 6 . 8 9 0 .9 9 01, 18 3 6 6 .1 3 4. 311, 18 3 6 6 .1 37. 2 2 ,
18366.137.41, 18366.164.1, 18366.1.53, 18366.19.1,
18366.19.67, 18366.19.68, 18366.19.69, 18366.19.202,
18366.137.21, 18366.137.24, 18366.137.25, 18366.137.26,
18366.137.27, 18366.137.28, 18366.137.29, 18366.137.31,
18366.137.32, 18366.137.33, 18366.137.34, 18366.137.35,
18366.137.36, 18366.137.37, 18366.137.38, 18366.137.43,
18366.138.39, 18366.138.205, 18366.1.50, 18366.1.48,
18366.1.32, 18366.1.12, 18366.7.232, 18366.109.2,
18366.101.20, 18366.100.282, 18366.99.1, 18366.144.255,
18366.144.15, 18366.144.16, 18366.144.13, 18366.144.38,
18366.144.14, 18366.144.39, 18366.144.12, 18366.144.1,
18366.144.2, 18366.144.5, 18366.4.236, 18366.116.260,
18366.116.16, 18366.116.15, 18366.116.14, 18366.116.7,
18366.116.13, 18366.116.12, 18366.116.11, 18366.117.10,
18366.118.20, 18366.120.24, 18366.120.19, 18366.120.34,
18366.120.15, 18366.126.54, 18366.126.51, 18366.126.164,
18366.135.261, 18366.144.167, 18366.143.13, 18366.143.6,
18366.143.7, 18366.14.198, 18366.142.2, 18366.142.3,
18366.142.4, 18366.136.45, 18366.136.49, 18366.136.51,
18366.136.53, 18366.136.57, 18366.146.267, 18366.146.5,
18366.146.4, 18366.146.7, 18366.146.9, 18366.137.15,
18 3 6 6 .1 3 8 .1 2 ; з а с. Ба лдево, о б щ и н а Г ъ р м е н – 0 2 3 81. 35. 2 5, 0 2 3 81. 35. 2 6 , 0 2 3 81. 35. 33,
02381.44.11, 02381.45.6, 02381.45.56, 02381.45.59,
02381.45.60, 02381.45.88, 02381.45.89, 02381.45.95,
02381.46.133, 02381.47.75, 02381.47.77, 02381.47.78,
02381.47.80, 02381.47.84, 02381.47.86, 02381.47.126,
02381.48.8, 02381.48.32, 02381.49.103, 02381.49.164,
02381.50.25, 02381.50.26, 02381.50.27, 02381.50.49,
02381.50.62, 02381.50.63, 02381.50.64, 02381.50.75,
02381.50.76, 02381.50.100, 02381.50.248, 02381.50.249,
02381.50.250; за с. Ковачевица, общ ина Гър мен – 37472.25.53, 37472.26.2, 37472.26.70, 37472.32.72,
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37472.32.79, 37472.32.94, 37472.32.153, 37472.32.154,
37472.32.220, 37472.32.226, 37472.32.227, 37472.32.241,
37472.32.272, 37472.32.275, 37472.32.276, 37472.32.277,
37472.32.301, 37472.32.303, 37472.32.304, 37472.32.322,
37472.32.332, 37472.33.4, 37472.33.5, 37472.33.8,
37472.33.9, 37472.34.1, 37472.34.2, 37472.34.18,
37472.34.35, 37472.34.36, 37472.34.38, 37472.34.39,
37472.34.53, 37472.35.91, 37472.41.1, 37472.41.2,
37472.41.10, 37472.41.13, 37472.41.17, 37472.41.18,
37472.41.19, 37472.41.23, 37472.41.25, 37472.41.49,
37472.41.50, 37472.41.98, 37472.41.111, 37472.41.127,
37472.41.132, 37472.41.134, 37472.41.135, 37472.41.143,
37472.42.58, 37472.42.59, 37472.42.74, 37472.32.80,
37472.32.81, 37472.32.82, 37472.32.83, 37472.32.84,
37472.32.85, 37472.32.86, 37472.32.87, 37472.32.89,
37472.32.90, 37472.32.91, 37472.32.92, 37472.32.93,
37472.32.221, 37472.32.222, 37472.32.223, 37472.32.224,
37472.32.225, 37472.32.253, 37472.32.254, 37472.32.273,
37472.32.323, 37472.33.1, 37472.33.2, 37472.33.3,
37472.33.6, 37472.33.7, 37472.34.37, 37472.34.42,
37472.41.14, 37472.41.15, 37472.41.16, 37472.42.8; за с.
Лещен, община Гърмен – 43606.7.60, 43606.9.342,
43606.7.2, 43606.9.344, 43606.9.341, 43606.9.149,
43606.9.55, 43606.9.647, 43606.9.150, 43606.9.165,
43606.9.350, 43606.9.58, 43606.8.106, 43606.12.142,
43606.9.349, 43606.6.138, 43606.6.153, 43606.9.585,
43606.12.124, 43606.6.155, 43606.9.347, 43606.7.54,
43606.6.22, 43606.9.160, 43606.7.7, 43606.9.626,
43606.9.352, 43606.9.348, 43606.7.61, 43606.12.125,
43606.6.27, 43606.9.158, 43606.9.351, 43606.6.3,
43606.7.1, 43606.9.56, 43606.9.353, 43606.9.162,
4360 6.7.3, 4360 6.9.343, 4360 6.12.2 , 4360 6.6.33,
43606.6.142, 43606.9.631, 43606.6.20, 43606.6.141,
4360 6.6.28, 4360 6.7.4, 4360 6.6.40, 4360 6.9.649,
43606.6.137, 43606.9.159, 43606.9.163, 43606.9.164,
43606.6.103, 43606.6.113; за с. Марчево, община
Гърмен – 47408.30.66, 47408.30.67, 47408.30.175,
47408.33.16, 47408.34.32, 47408.34.79, 47408.39.60,
47408.40.64, 47408.40.69, 47408.40.82, 47408.44.31,
47408.45.1, 47408.45.16, 47408.45.17, 47408.45.26,
47408.46.24, 47408.46.25, 47408.46.35, 47408.46.78,
47408.46.79, 47408.46.83, 47408.50.18, 47408.50.24,
47408.50.26, 47408.50.80, 47408.51.81, 47408.55.5,
47408.56.16, 47408.56.26, 47408.56.27, 47408.56.73,
47408.57.1, 47408.57.8, 47408.57.9, 47408.57.10,
47408.57.12, 47408.57.13; за с. Огняново, община
Гърмен – 53326.17.310, 53326.18.35, 53326.19.39,
53326.19.40, 53326.19.41, 53326.19.43, 53326.19.93,
53326.19.105, 53326.19.113, 53326.19.116, 53326.19.293,
53326.19.397, 53326.21.9, 53326.21.16, 53326.21.31,
53326.21.78, 53326.21.85, 53326.21.86, 53326.21.97,
53326.21.99, 53326.21.100, 53326.21.212, 53326.22.24,
53326.22.26, 53326.22.43, 53326.22.65, 53326.22.67,
53326.22.75, 53326.22.273, 53326.22.287, 53326.32.12,
53326.32.398, 53326.32.525, 53326.34.65, 53326.34.70,
53326.34.127, 53326.34.168, 53326.34.170, 53326.34.176,
53326.34.188, 53326.34.275, 53326.34.399, 53326.34.500,
53326.34.525, 53326.35.24, 53326.35.31, 53326.35.36,
53326.35.123, 53326.35.135, 53326.35.432, 53326.36.5,
53326.36.188, 53326.36.196, 53326.36.315, 53326.36.418,
53326.36.420, 53326.37.27, 53326.37.33, 53326.37.47,
53326.37.168, 53326.37.426, 53326.40.1, 53326.40.38,
53326.40.86, 53326.40.90, 53326.40.94, 53326.40.95,
53326.40.96, 53326.40.97, 53326.40.277, 53326.41.14,
53326.41.15, 53326.41.16, 53326.41.17, 53326.41.23,
53326.41.34, 53326.41.36, 53326.41.42, 53326.41.44,
53326.42.7, 53326.42.8, 53326.43.407, 53326.43.493,
53326.75.221, 53326.96.365, 53326.104.341, 53326.500.18,
53326.18.36, 53326.18.37, 53326.18.40, 53326.19.44,

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 3   

53326.19.45, 53326.19.46, 53326.19.47, 53326.19.48,
53326.19.49, 53326.19.50, 53326.19.51, 53326.19.52,
53326.19.95, 53326.19.96, 53326.19.102, 53326.19.103,
53326.19.104, 53326.19.114, 53326.19.115, 53326.19.117,
53326.19.121, 53326.19.311, 53326.21.29, 53326.21.30,
53326.21.32, 53326.21.37, 53326.21.38, 53326.21.39,
53326.21.40, 53326.21.41, 53326.21.42, 53326.21.43,
53326.21.44, 53326.21.45, 53326.21.46, 53326.21.47,
53326.21.48, 53326.21.49, 53326.21.50, 53326.21.51,
53326.21.52, 53326.21.53, 53326.21.54, 53326.21.55,
53326.21.56, 53326.21.57, 53326.21.59, 53326.21.60,
53326.21.61, 53326.21.62, 53326.21.63, 53326.21.64,
53326.21.65, 53326.21.66, 53326.21.67, 53326.21.68,
53326.21.69, 53326.21.70, 53326.21.71, 53326.21.72,
53326.21.73, 53326.21.74, 53326.21.75, 53326.21.77,
53326.21.79, 53326.21.80, 53326.21.81, 53326.21.82,
53326.21.83, 53326.21.84, 53326.21.88, 53326.21.91,
53326.21.93, 53326.21.94, 53326.21.95, 53326.21.101,
53326.21.166, 53326.21.180, 53326.21.312, 53326.22.27,
53326.22.28, 53326.22.29, 53326.22.30, 53326.22.31,
53326.22.32, 53326.22.33, 53326.22.34, 53326.22.35,
53326.22.36, 53326.22.37, 53326.22.38, 53326.22.39,
53326.22.40, 53326.22.41, 53326.22.42, 53326.22.44,
53326.22.46, 53326.22.47, 53326.22.48, 53326.22.49,
53326.22.50, 53326.22.51, 53326.22.52, 53326.22.53,
53326.22.54, 53326.22.55, 53326.22.56, 53326.22.57,
53326.22.58, 53326.22.59, 53326.22.60, 53326.22.61,
53326.22.62, 53326.22.63, 53326.22.64, 53326.22.66,
53326.22.68, 53326.22.72, 53326.22.76, 53326.27.33,
53326.32.13, 53326.32.14, 53326.32.15, 53326.32.16,
53326.32.17, 53326.32.18, 53326.32.19, 53326.32.20,
53326.32.21, 53326.32.211, 53326.33.16, 53326.33.17,
53326.33.19, 53326.33.20, 53326.33.21, 53326.33.22,
53326.33.24, 53326.33.25, 53326.34.47, 53326.34.51,
53326.34.52, 53326.34.53, 53326.34.54, 53326.34.55,
53326.34.56, 53326.34.58, 53326.34.60, 53326.34.61,
53326.34.62, 53326.34.67, 53326.34.68, 53326.34.69,
53326.34.79, 53326.34.80, 53326.34.82, 53326.34.89,
53326.34.90, 53326.34.91, 53326.34.92, 53326.34.93,
53326.34.94, 53326.34.95, 53326.34.96, 53326.34.97,
53326.34.98, 53326.34.99, 53326.34.100, 53326.34.101,
53326.34.102, 53326.34.103, 53326.34.104, 53326.34.105,
53326.34.106, 53326.34.107, 53326.34.108, 53326.34.109,
53326.34.110, 53326.34.111, 53326.34.112, 53326.34.113,
53326.34.114, 53326.34.117, 53326.34.118, 53326.34.119,
53326.34.120, 53326.34.121, 53326.34.122, 53326.34.123,
53326.34.124, 53326.34.126, 53326.34.129, 53326.34.152,
53326.34.161, 53326.34.164, 53326.34.165, 53326.34.167,
53326.34.169, 53326.34.185, 53326.34.234, 53326.34.407,
53326.34.411, 53326.34.416, 53326.34.440, 53326.35.399,
53326.36.1, 53326.36.2 , 53326.36.3, 53326.36.4,
53326.40.87, 53326.40.88, 53326.41.18, 53326.41.19,
53326.41.20, 53326.41.21, 53326.41.22, 53326.41.24,
53326.41.25, 53326.41.30, 53326.41.31, 53326.41.32,
53326.41.33, 53326.41.37, 53326.41.179; за с. Осиково,
о бщ и н а Г ърмен – 5418 4.19.12 8 , 5418 4. 3 4.67,
54184.34.68, 54184.34.79, 54184.35.36, 54184.35.50,
54184.35.85, 54184.35.89, 54184.37.26, 54184.61.2,
54184.61.3, 54184.61.4, 54184.61.13, 54184.61.125,
54184.61.168, 54184.61.170, 54184.61.243, 54184.63.35,
54184.63.86, 54184.67.1, 54184.67.83, 54184.67.84,
54184.67.96, 54184.67.146, 54184.69.1, 54184.69.51,
54184.67.82, 54184.35.88, 54184.35.81; за с. Рибново,
о б щ и н а Г ъ р м е н – 62 6 4 0. 2 3. 39, 62 6 4 0. 2 3.43,
62640.23.44, 62640.23.45, 62640.23.54, 62640.23.55,
62640.23.58, 62640.23.62, 62640.23.63, 62640.23.312,
62640.23.365, 62640.24.8, 62640.24.56, 62640.24.57,
62640.24.73, 62640.24.74, 62640.24.85, 62640.24.825,
62640.33.813, 62640.37.22, 62640.37.23, 62640.37.39,
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62640.37.48, 62640.37.49, 62640.38.4, 62640.38.6,
62640.38.7, 62640.38.8, 62640.38.9, 62640.38.10,
62640.38.875, 62640.39.4, 62640.39.24, 62640.39.31,
62640.39.795, 62640.39.796, 62640.39.870, 62640.39.873,
62640.41.5, 62640.41.8, 62640.41.9, 62640.41.10,
62640.41.11, 62640.41.12, 62640.41.13, 62640.41.15,
62640.41.18, 62640.41.23, 62640.41.324, 62640.41.816,
62640.41.838, 62640.41.862, 62640.48.27, 62640.48.28,
62640.48.43, 62640.48.47, 62640.48.823, 62640.49.5,
62640.49.6, 62640.49.7, 62640.49.10, 62640.49.16,
62640.49.1035, 62640.50.1, 62640.50.3, 62640.50.20,
62640.50.21, 62640.50.445, 62640.50.546, 62640.50.866,
62640.50.872, 62640.50.887, 62640.50.939, 62640.52.1,
62640.52.2, 62640.52.6, 62640.52.7, 62640.52.10,
62640.52.439, 62640.53.19, 62640.53.28, 62640.53.31,
62640.53.32, 62640.53.33, 62640.53.34, 62640.53.432,
62640.55.2, 62640.55.871, 62640.57.19, 62640.57.20,
62640.57.21, 62640.57.369, 62640.58.6, 62640.58.12,
62640.58.22, 62640.58.33, 62640.58.38, 62640.58.835,
62640.23.59, 62640.23.61, 62640.24.2, 62640.24.3,
62640.24.4, 62640.24.6, 62640.24.7, 62640.24.52,
62640.24.53, 62640.24.54, 62640.24.55, 62640.24.58,
62640.24.60, 62640.24.61, 62640.24.62, 62640.24.84,
62640.37.24, 62640.37.25, 62640.37.26, 62640.37.27,
62640.37.29, 62640.37.30, 62640.37.35, 62640.37.36,
62640.37.37, 62640.37.38, 62640.37.44, 62640.38.11,
62640.38.12, 62640.38.15, 62640.38.876, 62640.38.919,
62640.39.19, 62640.39.20, 62640.39.21, 62640.39.25,
62640.39.26, 62640.39.29, 62640.39.30, 62640.39.684,
62640.39.685, 62640.39.687, 62640.39.794, 62640.39.888,
62640.39.889, 62640.40.1, 62640.40.2, 62640.40.3,
62640.40.5, 62640.40.6, 62640.40.7, 62640.40.8,
62640.40.9, 62640.40.331, 62640.40.690, 62640.40.793,
62640.40.839, 62640.40.925, 62640.40.928, 62640.40.929,
62640.40.985, 62640.41.2, 62640.41.3, 62640.41.4,
62640.41.16, 62640.41.17, 62640.41.320, 62640.41.556,
62640.41.837, 62640.41.926, 62640.41.927, 62640.41.930,
62640.48.13, 62640.48.14, 62640.48.25, 62640.48.26,
62640.49.8, 62640.49.11, 62640.49.936, 62640.50.2,
62640.50.4, 62640.50.5, 62640.50.6, 62640.50.8,
62640.50.17, 62640.50.19, 62640.50.52, 62640.50.446,
62640.50.447, 62640.50.448, 62640.50.548, 62640.50.867,
62640.50.938, 62640.50.940, 62640.50.941, 62640.50.942,
62640.52.8, 62640.52.9, 62640.52.937, 62640.53.18,
62640.53.24, 62640.53.25, 62640.53.26, 62640.53.27,
62640.53.822, 62640.53.824, 62640.53.935, 62640.58.11,
62640.58.16, 62640.58.17, 62640.58.18, 62640.58.19,
62640.58.32, 62640.58.874; за с. Скребатно, община
Гърмен – 66874.15.199, 66874.22.3, 66874.22.12,
66874.22.14, 66874.22.15, 66874.23.2, 66874.23.3,
66874.24.87, 66874.24.88, 66874.24.89, 66874.24.93,
66874.25.2, 66874.25.23, 66874.26.2, 66874.42.1,
66874.44.46, 66874.55.8, 66874.55.135, 66874.56.135,
66874.59.62, 66874.59.83, 66874.59.103, 66874.59.104,
66874.59.116, 66874.59.196, 66874.59.197, 66874.59.201,
66874.71.1, 66874.71.4, 66874.71.5, 66874.71.14,
66874.71.15, 66874.71.18. Проектите за изменение
се намират в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Благоевград. В 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.
414
5б. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
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основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Беласица, община
Петрич – 03294.85.221; 03294.87.664; 03294.87.807;
03294.91.4; 03294.91.674; 03294.92.6; 03294.92.7;
03294.92.628; 03294.93.10; 03294.93.20; 03294.93.21;
03294.93.22; 03294.95.11; 03294.95.675; 03294.95.676;
03294.102.605; 03294.105.5; 03294.105.8; 03294.105.11;
03294.110.14; 03294.110.222; 03294.111.1; 03294.111.7;
03294.111.9; 03294.112.1; 03294.112.4; 03294.112.5;
03294.112.7; 03294.112.10; 03294.112.11; 03294.113.1;
03294.113.12; 03294.121.12; 03294.121.13; 03294.121.23;
03294.121.24; 03294.121.25; 03294.121.30; 03294.121.37;
03294.122.17; 03294.122.19; 03294.122.20; 03294.122.635;
0 329 4.1 2 2 .6 81; 0 329 4.1 2 2 .69 2; 0 329 4.1 2 2 .701;
03294.122.702; 03294.123.3; 03294.123.4; 03294.123.804;
03294.123.808; 03294.124.8; 03294.121.43; 03294.121.44;
03294.121.42; 03294.122.693; 03294.95.678; 03294.105.10;
за с. Габрене, общ и на Пе т ри ч – 14091.1.108;
14091.1.110; 14091.1.136; 14091.1.157; 14091.1.178;
14091.1.187; 14091.1.191; 14091.1.192; 14091.1.193;
14091.1.194; 14091.1.203; 14091.1.211; 14091.1.212;
14091.1.249; 14091.1.251; 14091.1.305; 14091.1.309;
14091.1.406; 14091.1.467; 14091.1.469; 14091.1.470;
14091.1.471; 14091.1.472; 14091.1.473; 14091.1.480;
14091.1.481; 14091.1.482; 14091.1.484; 14091.1.492;
14091.1.662; 14091.1.663; 14091.1.664; 14091.1.665;
14091.1.675; 14091.1.676; 14091.1.677; 14091.1.678;
14091.1.680; 14091.1.702; 14091.1.703; 14091.1.708;
14091.1.709; 14091.1.711; 14091.1.712; 14091.1.713;
14091.1.717; 14091.1.733; 14091.1.763; 14091.1.766;
14091.1.772; 14091.1.815; 14091.1.818; 14091.1.841;
14091.1.855; 14091.1.857; 14091.1.864; 14091.1.875;
14091.1.877; 14091.1.878; 14091.1.880; 14091.1.911;
14091.1.916; 14091.59.12; 14091.59.15; 14091.59.16;
14091.59.17; 14091.59.18; 14091.59.19; 14091.59.20;
14091.59.21; 14091.59.22; 14091.59.23; 14091.59.25;
14091.59.26; 14091.59.27; 14091.59.28; 14091.59.29;
14091.59.30; 14091.59.116; 14091.59.952; 14091.1.250;
14091.1.252; 14091.1.253; 14091.1.710; 14091.1.101;
14091.1.483; 14091.1.890; за с. Камена, община Пет
р и ч – 35 6 8 8 .4 4 . 5; 35 6 8 8 .4 4 . 2 2 ; 35 6 8 8 .4 4 . 2 6;
35688.44.27; 35688.44.197; 35688.45.67; 35688.48.119;
35688.48.125; 35688.48.127; 35688.48.129; 35688.48.173;
35688.48.234; 35688.55.2; 35688.55.126; 35688.55.219;
35688.55.276; 35688.48.227; 35688.48.250; 35688.48.251;
35688.48.252; 35688.48.256; за с. Ключ, община
Петрич – 37349.69.219; 37349.88.36; 37349.88.42;
37349.88.49; 37349.88.51; 37349.88.611; 37349.89.8;
37349.89.61; 37349.89.64; 37349.89.65; 37349.89.67;
37349.89.72; 37349.89.73; 37349.89.74; 37349.89.356;
37349.93.1; 37349.93.3; 37349.93.4; 37349.93.6;
37349.93.7; 37349.93.21; 37349.93.25; 37349.93.26;
37349.93.29; 37349.94.338; 37349.94.393; 37349.94.394;
37349.94.395; 37349.94.397; 37349.94.398; 37349.95.26;
37349.95.32; 37349.95.38; 37349.95.39; 37349.96.339;
37349.98.10; 37349.98.16; 37349.98.17; 37349.98.18;
37349.98.20; 37349.98.21; 37349.98.34; 37349.98.46;
37349.98.49; 37349.98.57; 37349.98.60; 37349.98.68;
37349.98.69; 37349.98.73; 37349.98.76; 37349.98.79;
37349.98.83; 37349.100.22; 37349.100.28; 37349.100.31;
37349.100.33; 37349.105.14; 37349.105.15; 37349.92.344;
37349.89.97; 37349.95.11; 37349.98.41; 37349.98.42;
373 49.10 0. 36; з а с. Коларово, о б щ и н а Пе т 
р и ч – 37 9 8 9. 53. 2 9; 37 9 8 9. 53.7 9; 37 9 8 9. 58 .4 4;
37989.58.45; 37989.58.47; 37989.58.48; 37989.58.51;
37989.58.52; 37989.58.346; 37989.59.359; 37989.59.511;
37989.59.557; 37989.60.37; 37989.60.38; 37989.60.71;
37989.60.73; 37989.60.74; 37989.60.75; 37989.60.80;
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37989.60.81; 37989.60.84; 37989.60.86; 37989.60.89;
37989.60.93; 37989.60.97; 37989.60.100; 37989.60.101;
37989.60.108; 37989.60.119; 37989.60.125; 37989.60.150;
37989.60.161; 37989.60.164; 37989.60.347; 37989.60.351;
37989.60.352; 37989.62.15; 37989.62.16; 37989.62.19;
37989.62.20; 37989.62.22; 37989.62.23; 37989.62.33;
37989.62.65; 37989.62.68; 37989.62.69; 37989.62.70;
37989.62.71; 37989.62.73; 37989.62.74; 37989.62.77;
37989.62.78; 37989.62.79; 37989.62.88; 37989.62.91;
37989.62.93; 37989.64.11; 37989.64.12; 37989.64.13;
37989.64.14; 37989.64.15; 37989.64.20; 37989.64.21;
37989.64.29; 37989.64.258; 37989.64.349; 37989.64.514;
37989.73.32; 37989.73.34; 37989.73.35; 37989.90.7;
37989.90.371; 37989.90.372; 37989.90.383; 37989.90.384;
37989.90.582; 37989.64.256; 37989.64.17; 37989.62.99;
37989.60.39; 37989.60.40; 37989.60.41; 37989.60.42;
37989.60.43; 37989.60.47; 37989.60.48; 37989.60.111;
37989.60.44; 37989.60.45; 37989.60.46; 37989.60.95;
37989.60.96; 37989.60.87; 37989.60.85; 37989.60.76;
37989.60.77; 37989.60.78; 37989.60.79; за с. Първомай,
община Петрич – 59077.1.23; 59077.3.50; 59077.25.50;
59077.41.22; 59077.41.71; 59077.58.80; 59077.58.82;
59077.58.83; 59077.63.74; 59077.63.75; 59077.63.200;
59077.66.65; 59077.66.66; 59077.66.67; за с. Самуило
во, община Пет ри ч – 65293.34.1; 65293.34.13;
65293.34.14; 65293.34.16; 65293.34.19; 65293.34.20;
65293.34.41; 65293.34.42; 65293.34.44; 65293.34.49;
65293.34.50; 65293.34.53; 65293.34.54; 65293.35.6;
65293.35.7; 65293.35.9; 65293.35.10; 65293.35.17;
65293.39.41; 65293.41.25; 65293.41.26; 65293.41.27;
65293.41.29; 65293.41.30; 65293.41.35; 65293.41.36;
65293.41.38; 65293.43.22; 65293.44.71; 65293.44.72;
65293.44.73; 65293.60.38; 65293.60.39; 65293.66.20;
65293.66.24; 65293.66.28; 65293.66.36; 65293.44.54;
65293.33.21; 65293.33.6; 65293.59.27; 65293.59.30;
65293.44.63; 65293.44.74; за с. Скрът, община Пет
ри ч – 6 69 01.4 0.1; 6 69 01.4 0.756; 6 69 01.4 0.757;
66901.40.758; 66901.40.900; 66901.44.1; 66901.44.2;
66901.44.657; 66901.44.902; 66901.45.4; 66901.45.222;
66901.45.392; 66901.45.601; 66901.45.896; 66901.45.898;
66901.54.1; 66901.54.661; 66901.54.662; 66901.54.663;
66901.54.664; 66901.54.665; 66901.54.721; 66901.54.764;
66901.54.765; 66901.54.766; 66901.54.768; 66901.54.769;
66901.54.774; 66901.54.779; 66901.54.781; 66901.54.864;
66901.55.1; 66901.55.4; 66901.55.5; 66901.55.218;
66901.55.220; 66901.55.223; 66901.55.390; 66901.55.759;
66901.55.763; 66901.56.381; 66901.56.390; 66901.56.391;
66901.56.394; 66901.56.395; 66901.58.666; 66901.58.668;
66901.58.669; 66901.58.670; 66901.58.673; 66901.58.674;
66901.58.675; 66901.58.678; 66901.58.679; 66901.58.682;
66901.58.683; 66901.58.685; 66901.58.687; 66901.58.688;
66901.58.689; 66901.58.690; 66901.58.691; 66901.58.692;
66901.58.693; 66901.58.694; 66901.58.695; 66901.58.696;
66901.58.697; 66901.58.700; 66901.58.708; 66901.58.867;
66901.58.872; 66901.59.1; 66901.59.2; 66901.59.4;
66901.59.709; 66901.59.715; 66901.59.718; 66901.59.720;
66901.59.809; 66901.59.840; 66901.59.874; 66901.59.875;
66901.60.723; 66901.60.725; 66901.60.726; 66901.60.729;
66901.60.730; 66901.60.842; 66901.61.3; 66901.61.4;
669 01.45.7; 669 01.56.1; 669 01.55.3; 669 01.54.2;
66901.54.3; 66901.57.848; 66901.58.2; 66901.59.5;
66901.45.5; 66901.45.3; за с. Струмешница, община
Петрич – 69941.2.163; 69941.2.192; 69941.2.195;
69941.2.197; 69941.3.1; 69941.3.6; 69941.3.10; 69941.3.43;
69941.4.1; 69941.4.2; 69941.4.4; 69941.4.55; 69941.4.318;
69941.4.327; 69941.4.330; 69941.7.253; 69941.8.58;
69941.8.110; 69941.8.205; 69941.8.206; 69941.8.207;
69941.8.208; 69941.8.211; 69941.8.266; 69941.8.504;
69941.8.146; 69941.8.115; 69941.4.6; за с. Яворница,
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община Петрич – 87134.1.43; 87134.1.44; 87134.1.47;
87134.1.50; 87134.1.52; 87134.1.59; 87134.1.60;
87134.1.6 4; 87134.1.68; 87134.1.70; 87134.1.76;
87134.1.77; 87134.1.80; 87134.1.94; 87134.1.102;
87134.1.103; 87134.1.104; 87134.1.105; 87134.1.275;
87134.1.291; 87134.1.294; 87134.1.295; 87134.1.305;
87134.1.306; 87134.1.969; 87134.1.974; 87134.1.975;
87134.1.976; 87134.1.977; 87134.1.978; 87134.1.988;
87134.46.14; 87134.46.25; 87134.46.26; 87134.46.27;
87134.46.28; 87134.46.29; 87134.46.34; 87134.46.45;
87134.46.46; 87134.46.49; 87134.46.54; 87134.46.55;
87134.46.59; 87134.46.981; 87134.58.73; 87134.58.75;
87134.58.275; 87134.59.35; 87134.59.36; 87134.59.38;
87134.59.40; 87134.59.519; 87134.59.892; 87134.61.352;
87134.58.15; 87134.61.53; 87134.61.48; 87134.46.60;
87134.1.993; 87134.1.54; 87134.1.997; 87134.1.98;
87134.1.996; 87134.1.995; 87134.1.97; 87134.1.965;
87134.1.955; 87134.1.954; 87134.1.953; 87134.1.952;
87134.1.32; 87134.1.406; 87134.1.994. Проектите за
изменение се намират в Службата по геодезия,
картография и кадастър – Благоевград. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
проектите и да изразят писмено становище с
представяне на доказателства.
416
5а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
имоти за урбанизираната територия в землищата
на с. Гърмен, с. Балдево, с. Ковачевица, с. Лещен,
с. Марчево, с. Огняново, с. Осиково, с. Рибново и с. Скребатно, община Гърмен, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
415
5в. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
имоти за урбанизираната територия в землището
на с. Беласица, с. Габрене, с. Камена, с. Ключ,
с. Коларово, с. Първомай, с. Самуилово, с. Скрът,
с. Струмешница и с. Яворница, община Петрич,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
417
25. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на СОС
№ 652 по протокол № 25 от 17.12.2020 г. е одобрен проект за изменение на план за регулация
и застрояване за обезпечаване на „Велосипедна
алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“,
райони „Изгрев“ и „Слатина“: проект за изменение
на плана за регулация на територията на район
„Изгрев“: изменение на план за улична регулация
на м. Изток-юг, между о.т. 24 и о.т. 23, от о.т. 23
до о.т. 22, от о.т. 22 до о.т. 21 и от о.т. 21 до о.т
13а (нова); изменение на плана за регулация на
м. НПЯ Червена звезда: изменение на план за
улична регулация: отпадане на улица от о.т. 146а
до о.т. 3 и свързаното с това изменение по нови
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о.т. 3м – о.т. 3л; отпадане на задънена улица от
о.т. 22а до о.т. 3з и свързаното с това изменение
по нови о.т. 3к – о.т. 3и и сливане на кв. 1 и кв.
1е в нов кв. 1; изменение на план за регулация
на кв. 1е, УПИ I – „За озеленяване и транспортна
инфраструктура“, кв. 1, УПИ IV – „За озеленяване и жп ареал“, УПИ V-1498 – „За диагностичен
пункт и охранителен парк инг“, и терен между
бул. Драган Цанков, ул. Самоков, ул. Николай
Хайтов и ул. Константин Кисимов от м. ИзтокИзток, част I и част II, за създаване на нов
кв. 1 с нови урегулирани поземлени имоти: УПИ
I – „За детско заведение“, УПИ IV – „За детско
заведение“, УПИ V-1498 – „За диагностичен пункт
и охранителен паркинг“, УПИ VII-3977, 3979 – „За
ОО и озеленяване“, УПИ VIII-3980 – „За ОО и
озел еняване“, УПИ IX-1573 – „За ОО и озеленяване“, УПИ X – „За велосипедно, пешеходно
движение и озеленяване“; изменение на план
за регулация на м. Изток-Изток, част I и част
II: изменение на план за улична регулация:
от о.т. 125а – о.т. 130 – о.т. 129 – о.т. 186 – о.т.
226а – о.т. 181 – о.т. 175г (нова) – о.т. 175 – о.т.
173 – о.т. 169; от о.т. 204а (нова) – о.т. 206 – о.т.
211 – о.т. 210а; отпадане на улица от о.т. 211 – о.т.
216г до о.т. 211д (нова); отпадане на улица от
о.т. 173 – о.т. 206; създаване на нова улица от
о.т. 175г (нова) – о.т. 204а (нова); изменение на
алея между кв. 90 и кв. 92 и създаване на алейна
връзка със задънена улица от о.т. 167в – о.т. 167;
изменен ие на плана за регулация на кв. 60а, УПИ
I – „За инфраструктура“, и терен без отрежд ане,
създаване на нов кв. 60а, нови УПИ I – „За велосипедно, пешеходно движение и озеленяване“,
УПИ II-2140 – „За ОО и озеленяване“, УПИ III2140 – „За ОО и озеленяв ане“, УПИ IV-2140 – „За
ОО и озеленяване“; изменение границите на кв.
90а, изменение на УПИ III – „За инфраструктура“, създаване на нов УПИ III – „За велосипедно,
пешеходно движение и озеленяване“, от кв. 90а
(нов); изменение на плана за регулац ия на кв.
90, УПИ VII – „За инфраструктура“, създаване
на нов УПИ III – „За велосипедно, пешеходно
движение и озеленяване“; изменение на плана за
регулация на кв. 92б, УПИ I – „За озеленяване“,
създаване на нов УПИ І – „За озеленяване“, в
кв. 92б (нов); проект за изменение на плана за
регулация на територията на район „Слатина“:
осигуряване на трасе за велосипедно, пешеходно
движение и озеленяване в съществуващ тунел под
бул. Цариградско шосе между о.т. 158 и о.т. 160;
изменен ие на плана за улична регулация на бул.
Цариградско шосе в участъка между о.т. 158
и о.т. 160; изменение на план за регулация на
м. БАН – IV км: изменение на плана за регулация
на кв. 14, заличаване на терен „За околовръстна
жп линия“ и терен „За озеленяване“, създаване
на нова пешеходна улица между кв. 14, 4 и 17 с
осигуряване на трасе за велосипедно движение
и озеленяване, свързаното с тов а изменение на
границите на УПИ VІ – „За спортен комплекс“,
кв. 17; създаване на нов кв. 7а и отреждане на
нов УПИ І-453 – „За ОО и озеленяване“; осигуряване на трасе за велосипедно, пешеходно
движение и озеленяване по мостово съоръжение над бул. Шипченски проход между о.т. 116
и о.т. 117; изменение на улична регул ация на
бул. Шипченски проход между о.т. 116 и о.т. 117;
изменение на план за регулация на м. Христо
Смирненски – Слатина – ул. Кривина: изменение
на план за регулация на кв. 103, преотреждане на
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УПИ X – „За озеленяване“, в нов УПИ X – „За
озеленяване и инженерни системи“; изменение
на план за регулация на терен без отреждане и
терен „За озеленяване и инженерни системи“,
създаване на нов УПИ XVI – „За велосипедно
и пешеходно движение, озеленяване и инженерни системи“. Проект за изменение на плана за
застрояване на територията на район „Изгрев“:
изменение на плана за застрояване на м. НПЯ
Червена звезда, кв. 1 (нов), ново застрояване в
УПИ I – „За детско заведение“, УПИ IV – „За
детско заведение“, УПИ VII-3977, 3979 – „За ОО
и озеленяване“, УПИ VIII-3980 – „За ОО и озеленяване“, УПИ IX-1573 – „За ОО и озеленяване“,
като в УПИ VII-3977, 3979 и УПИ VIII-3980 застрояването е разположено изцяло извън границите
на устройствена зона „Тзв“; потвърждаване на
съществуващите сгради с постоянен устройствен
статут в УПИ V-1498 – „За диагностичен пункт
и охранителен паркинг“; изменение на план за
застрояване на м. Изток-Изток, част I и част
II, кв. 60а (нов), нови УПИ II-2140 – „За ОО и
озеленяване“, УПИ ІІІ-2140 – „За ОО и озеленяване“, УПИ IV-2140 – „За ОО и озеленяване“;
проект за изменение на плана за застрояване
на територията на район „Слатина“: изменение
на план за застрояване на м. БАН – IV км, кв.
7а (нов), нов УПИ І-453 – ,,За ОО“; план-схема
„Паркоустройство и благоустройство“ и плансхема „Вертикална планировка“ в обхвата на
одобряване. Решението е публик увано на интернет
страницата на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), и е изпратено за сведение и изпълнение в
райони „Изгрев“ и „Слатина“. 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 райони „Изгрев“
и „Слатина“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“, Столична община.
386
65. – Община гр. Белово, област Пазарджик,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че с Решение № 179 от
27.11.2020 г. на Общинския съвет – гр. Белово,
е одобрен ПУП – ПР за УПИ ХХХІІ – „За противоерозионни и укрепителни съоръжения и
озеленяване“, УПИ І-133, ІІ-135, ІІІ-136, VІІІ-142,
ХХVІ-144, ХХV-145 и ІХ-146 в кв. 18, както и за
УПИ VІІІ-126, ІХ-128, Х-129, ХІ-130 и ПИ 131 в
кв. 17 по плана на с. Габровица. С проекта се правят
следните изменения: 1. в кв. 17 се обособяват нови
сервитутни зони за укрепителни мероприятия в
УПИ VІІІ-126, ІХ-128, Х-129, ХІ-130 и ПИ 131; 2.
в кв. 18 се обособяват нови сервитутни зони за
укрепителни мероприятия в УПИ ХХХІІ – „За
противоерозионни и укрепителни съоръжения и
озеленяване“, УПИ І-133, ІІ-135, ІІІ-136, VІІІ-142,
ХХVІ-144, ХХV-145 и ІХ-146.
427
8. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 от ЗПСК обявява, че през 2020 г. е извършила продажба на общински нежилищни имоти,
представляващи: 1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.14 по КККР
на гр. Велико Търново, в сграда № 2, построена
в ПИ с идентификатор 10447.502.189, и с административен адрес: ул. Никола Габровски № 78,
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гр. Велико Търново, представляващ офис 2, заедно 3,2541% ид.ч. от общите части на сградата
и 2,1077% ид.ч. от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП
на самостоятелния обект – собственост на Община Велико Търново, продаден чрез публичен
търг с явно наддаване на Христо Петров Коцев,
с постоянен адрес: Велико Търново, ул. Лазурна
№ 1, вх. В, и Пламена Димитрова Тишева, с
постоянен адрес: Велико Търново, ул. Мария
Габровска № 6, вх. Ж, за 34 800 лв., върху която
цена е начислен ДДС в размер 6960 лв.; общата
цена по договора е в размер 41 760 лв., на разсрочено плащане, с начална вноска в размер
10 440 лв., а остатъкът – платим на 4 равни вноски в срок до 30.03.2022 г.; 2. незастроен УПИ
II – „За общественообслужващи дейности, търговия и услуги“, от кв. 111 по плана на с. Шемшево – собственост на Община Велико Търново,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на „ДП Ленд България“ – ООД, със седалище и
адрес на управление: област Велико Търново,
община Велико Търново, гр. Велико Търново, ул.
В. Левски № 15, ет. 4, вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с
ЕИК 206029683, за 99 590 лв., върху която сума
е начислен ДДС в размер 19 918 лв.; общата цена
по договора е в размер 119 508 лв., на разсрочено плащане, с начална вноска в размер 29 877 лв.,
а остатъкът – платим на 24 равни вноски в срок
до 7.04.2022 г.; 3. застроен УПИ I – „За обществено и делово обслужване“, от кв. 1 по плана на
с. Дичин, заедно с построена в него сграда (бивша
ветеринарна лечебница с пристройка) – собственост на Община Велико Търново, продаден чрез
публичен търг с явно наддаване на „Агроконсулт – АП“ – ООД, със седалище и адрес на
управление: област Велико Търново, община
Павликени, гр. Павликени, ул. М. Стефанов № 9,
вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 104536815, за
29 660 лв., върху която цена е начислен ДДС в
размер 2105,96 лв.; общата цена по договора е в
размер 31 765,96 лв., която цена е изцяло платена от купувача; 4. поземлен имот с идентификатор 00583.501.310 по КККР на с. Арбанаси заедно
с построени в този имот сгради – собственост на
Община Велико Търново, продаден чрез публичен
търг с явно наддаване на „Петър Николов“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление: област
Велико Търново, община Стражица, гр. Стражица, ул. П. Славейков № 3, вх. А, вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 104647468, за 172 400 лв., върху
която цена е начислен ДДС в размер 34 480 лв.;
общата цена по договора е в размер 206 880 лв.,
на разсрочено плащане, с начална вноска в размер 51 720 лв., а остатъкът – платим на 24 равни
вноски в срок до 29.07.2022 г.; 5. застроен урегулиран поземлен имот I – „За общественообслужващи дейности“, от кв. 11 по ПУП на с. Беляковец заедно с построената в него сграда (б. училище) – собственост на Община Велико Търново,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на „ФЕЦ Констръкшън“ – ООД, със седалище и
адрес на управление: област Велико Търново,
община Велико Търново, с. Беляковец, улица в
населеното място № 91А, вписано в търговския
регистър, воден от Агенцията по вписванията, с
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ЕИК 206232865, за 121 000 лв., върху която цена е
начислен ДДС в размер 10 042,20 лв.; общата цена
по договора е в размер 131 042,20 лв., на разсрочено плащане, с начална вноска в размер 36 300 лв.,
а остатъкът – платим на 24 равни вноски в срок
до 13.10.2022 г.; 6. застроен УПИ ІІ-450 от кв. 25
по ПУП – ПР на с. Къпиново заедно с построената в него сграда (б. училище) – собственост на
Община Велико Търново, продаден чрез публичен
търг с явно наддаване на „Краси Кънстръкшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Велико
Търново, гр. Велико Търново, ул. Асен Разцветников № 4, вписано в търговския регистър, воден
от Агенцията по вписванията, с ЕИК 204018649,
за 52 339 лв., върху която цена е начислен ДДС
в размер 5552,60 лв.; общата цена по договора е
в размер 57 891,60 лв., която цена е изцяло плат ена о т к у п у вача; 7. П И с и ден т ифи к ат ор
10447.517.119 по КККР на гр. Велико Търново, с
площ 740 кв. м, за който е отреден УПИ Х – „За
и н женерно -т ех н и ческа и нфрас т ру к т у ра“, о т
кв. 570 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново – собственост на Община Велико Търново, продаден
чрез публичен търг с явно наддаване на „Кроношпан България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление: област Бургас, община Бургас,
гр. Бургас, ул. Северозападна промишлена зона,
вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 102063228, за 83 870 лв.,
върху която сума е начислен ДДС в размер
16 774 лв.; общата цена по договора е в размер
100 644 лв., която цена е изцяло платена от купувача; 8. ПИ с идентификатор 10447.517.120 по
КККР на гр. Велико Търново, с площ 863 кв. м,
за който е отреден УПИ ХI-10 – „За инженернот ех н и ческ а и нфрас т ру к т у ра“, о т к в. 570 по
ПУП – ПР на гр. Велико Търново – собственост
на Община Велико Търново, продаден чрез публичен търг с явно наддаване на „Кроношпан
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
у правление: област Бу ргас, община Бу ргас,
гр. Бургас, ул. Северозападна промишлена зона,
вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 102063228, за
97 800 лв., върху която сума е начислен ДДС в
размер 19 560 лв.; общата цена по договора е в
размер 117 360 лв., която цена е изцяло платена
от купувача; 9. ПИ с идентификатор 10447.517.129
по КККР на гр. Велико Търново, с площ 3031 кв. м,
за който е отреден УПИ ХII-11 – „За инженернот ех ни ческа инфраст ру к т у ра“, о т к в. 570 по
ПУП – ПР на гр. Велико Търново – собственост
на Община Велико Търново, продаден чрез публичен търг с явно наддаване на „Кроношпан
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление: област Бургас, община Бургас, гр.
Бургас, ул. Северозападна промишлена зона,
вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 102063228, за
338 400 лв., върху която сума е начислен ДДС в
размер 67 680 лв.; общата цена по договора е в
размер 406 080 лв., която цена е изцяло платена
от купувача; 10. ПИ с идентификатор 10447.517.121
по КККР на гр. Велико Търново, с площ 3493 кв. м,
за който е отреден УПИ ХIII-11 – „За инженернот ех ни ческа инфраст ру к т у ра“, о т к в. 570 по
ПУП – ПР на гр. Велико Търново – собственост
на Община Велико Търново, продаден чрез пуб-
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личен търг с явно наддаване на „Кроношпан
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
у правление: област Бу ргас, община Бу ргас,
гр. Бургас, ул. Северозападна промишлена зона,
вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 102063228, за
390 000 лв., върху която сума е начислен ДДС в
размер 78 000 лв.; общата цена по договора е в
размер 468 080 лв., която цена е изцяло платена
от купувача; 11. ПИ с идентификатор 10447.517.123
по КККР на гр. Велико Търново, с площ 2623 кв. м,
за който е отреден УПИ ХIV-74 – „За инженернот ех ни ческа инфрас т ру к т у ра“, о т к в. 570 по
ПУП – ПР на гр. Велико Търново – собственост
на Община Велико Търново, продаден чрез публичен търг с явно наддаване на „Кроношпан
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление: област Бургас, община Бургас, гр.
Бургас, ул. Северозападна промишлена зона,
вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 102063228, за
292 830 лв., върху която сума е начислен ДДС в
размер 58 566 лв.; общата цена по договора е в
размер 351 396 лв., която цена е изцяло платена
от купувача; 12. ПИ с идентификатор 10447.501.302
по КККР на гр. Велико Търново, за който е отреден УПИ ХХVІІ – „За производствени и складови дейности“, от стр. кв. 6 по ПУП – ПР на
гр. В. Търново, ЗПЗ – собственост на Община
Велико Търново, продаден чрез публичен търг с
явно наддаване на „ЗИВ“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление: област Варна, община
Варна, гр. Варна, п.к. 9023, район „Владислав
Варненчик“, ЗПЗ, вписано в търговския регистър,
воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК
103245283, за 254 123 лв., върху която цена е начислен ДДС в размер 50 824,60 лв.; общата цена
по договора е в размер 304 947,60 лв., на разсрочено плащане, с начална вноска в размер на
76 236,90 лв., а остатъкът – платим на 24 равни
вноски в срок до 22.12.2022 г.; 13. Застроен УПИ
I-460 – „За детска градина“, от кв. 49 по плана
на с. Ново село, с построена в него сграда – собственост на Община Велико Търново, продаден
чрез публичен търг с явно наддаване на „Бяламен“ – ООД, със седалище и адрес на управление:
област Велико Търново, община Велико Търново,
с. Ново село, ул. 48-а № 2, вписано в търговския
регистър, воден от Агенцията по вписванията, с
ЕИК 205297027, за 99 300 лв., върху която цена е
начислен ДДС в размер 3639,60 лв.; общата цена
по договора е в размер 102 939,60 лв., на разсрочено плащане, с начална вноска в размер 29
790,00 лв., а остатъкът – платим на 24 равни
вноски в срок до 22.12.2022 г.
353
1. – Община Девин на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 163 от
22.12.2020 г. на Общинския съвет – Девин, по
протокол № 10 от 14.10.2020 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) – Девин, е одобрено задание за изработване на проект на ПУП – парцеларен план
за обект „Изготвяне на инвестиционен проект
за изграждане на нов траен ГАП „Сухата чешма – Пичерово“ – четвърта степен, намиращ се
в териториалния обхват на ТП „ДГС-Михалково“, ПИ 54198.13.129, местност Бачища, землище
с. Осиково, община Девин. На основание чл. 128,
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ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
424
1а. – Община Девин на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 174 от
22.12.2020 г. на Общинския съвет – Девин, по
протокол № 12 от 25.11.2020 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) – Девин, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
съоръжение на техническата инфраструктура за
обект: „Водопровод, свързващ извора с предприятие за бутилиране на изворна вода“, с. Осиково,
община Девин, област Смолян. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ чрез Община Девин пред Административния
съд – Смолян, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
425
1б. – Община Девин на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 175 от
22.12.2020 г. на Общинския съвет – Девин, по
протокол № 12 от 25.11.2020 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) – Девин, е одобрено задание за изработване проект на ПУП – парцеларен план за
обект „Изграждане на нов горски автомобилен
път „Клисе кидик – Лисичево“, намиращ се на
територията на ТП „ДЛС – Извора“, Девин. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
426
2. – Община Дупница на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 164 от
18.12.2020 г. на Общинския съвет – гр. Дупница, е одобрен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване по чл. 16
от ЗУТ в териториален обхват: границите на
урбанизираната територия в кадастрален район
601 с ЕКАТТЕ 68789 по кадастралната карта на
гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56
от 30.07.2004 г. на и.д. на АГКК, кв. Каваклия,
гр. Дупн ица, с обща площ на територията 16,69 ха,
предвиждащ: с плана за регулация (ПР) се образуват квартали с проектни номера, както следва:
№ 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929,
1930, 1931, 1932, 1933, 1934, улици по червени и
сини линии, цифри и текст в указания обхват на
разработката и урегулирани поземлени имоти с
проектни номера съгласно проекта за ПУП – ПР.
С плана за застрояване (ПЗ) за територията е
определена териториално-устройствена зона от
разновидност с преобладаващо застрояване с
малка височина (Н до 10 м) – означена като
„Жм“, терени за зелени площи, детски площадки, спортни игрища и необходимите елементи
на социалната инфраструктура и обществено
обслужване и придружаващите го план-схеми.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.
428
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73. – Община Ивайловград, дирекция УТЕС,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и чл. 61 от
АПК съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план ПУП – ПР
(подробен устройствен план – план за регулация)
за преструктуриране на УПИ ХVІІ с отреждане
за „ОО“ в кв. 104, създаване на нова улица по
съществуващата такава в кв. 101 по ПУП на гр.
Ивайловград и отстраняване на явна фактическа грешка – терен, отреден „За площад“, да се
номерира като УПИ XIX от кв. 104. Проектът е
изложен за разглеждане в стая № 304 в сградата
на общинската администрация и публикуван на
интернет страницата на Община Ивайловград.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Ивайловград.
429
6. – Община Момчилград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание Решение № 121 от протокол № 11 от
30.09.2020 г. на Общинския съвет – Момчилград,
е одобрен ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за ПИ с идентификатор
18126.4.81, м. Кара Бюк, по КККР на землището
на с. Гургулица, община Момчилград, собственост
на Бедри Шуаиб Халибрям, с цел утвърждаване
на площадка за промяна на предназначението
на гореописаната земеделска земя и прокарване
на ел. трасе (изграждане на нова КЛ 1 kV) през
поземлен имот с идентификатор 18126.4.98 с
НТП – селскостопански, горски, ведомствен път,
публична общинска собственост. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Момчилград
до Административния съд – Кърджали.
423
36. – Община Неделино на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 50 по
протокол № 6 от 27.04.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Неделино, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
и устройствена план-схема за у крепване на
регистрирани свлачищни участъци в района на
туристическа и колоездачна пътека в м. Леден
врис, гр. Неделино, през поземлени имоти по
картата за възстановената собственост на община
Неделино: № 004221, м. Курията, землище на гр.
Неделино; № 004222, м. Курията, землище на гр.
Неделино; № 004226, землище на гр. Неделино;
№ 004230, м. Саатева чука, землище на гр. Неделино; № 004236, м. Саатева чука, землище на
гр. Неделино; № 004933, землище на гр. Неделино; № 004227, м. Саатева чука, землище на гр.
Неделино; № 007036, землище на гр. Неделино;
№ 005005, м. Леден врис, землище на гр. Неделино; ПИ № 1172 по кадастралния и регулационния
план на гр. Неделино; ПИ № 1372 по кадастралния и регулационния план на гр. Неделино; ПИ
№ 1373 по кадастралния и регулационния план
на гр. Неделино; улична регулация на ул. Шина
Андреева от ос. т. 948 до ос. т. 662 по кадастралния
и регулационния план на гр. Неделино. Допуска
предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Настоящото решение
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1
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и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр.
Неделино, пред Административния съд – Смолян.
387
7. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасе на „Кабелна линия 20 kV“ – съоръжение на техническата инфраструктура за
захранване на обект „Библиотека“, намираща
се в ПИ 02693.53.57, м. Гладно поле, землище на
с. Баня, Община Разлог, собственост на сдружение „Фиделити“. Трасето минава през имот
№ 02693.53.346, м. Гладно поле, землище на с.
Баня, община Разлог. Проектът е изложен в стая
№ 306 на Община Разлог. 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 общинската администрация.
439
2. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на елементите на техническата
инфраструктура – газопроводно отклонение от
газоразпределителен пункт ((ГРП), попадащо в
поземлен имот с идентификатор 65766.320.175, до
индустриалната площадка на „Свилоза“ – поземлен имот с идентификатор 65766.418.142 по КК и
КР на землището на гр. Свищов, община Свищов, засягащ поземлени имоти с идентификатори
65766.418.126, 65766.418.142, 65766.501.3, 65766.501.6,
65766.501.10, 65766.501.13, 65766.501.16, 65766.501.20,
65766.501.47, 65766.703.9, 65766.703.21, 65766.703.41,
65766.703.42, 65766.703.43, 65766.703.48, 65766.703.68,
65766.81.51, 65766.81.54, 65766.82.36, 65766.301.6,
65766.303.67, 65766.320.175, 65766.418.94, 65766.418.98,
65766.418.121 по КК и КР на землището на гр.
Свищов, община Свищов. Проектът е изложен за
разглеждане в стая № 22 в сградата на общината
и може да бъде разгледан всеки работен ден от
8,30 до 12 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 до общинската администрация.
440
2. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
извън границите на урбанизираната територия
за част от ПИ 81414.147.1686 (имот с проектен
идентификатор 81414.147.1693 с площ 43 кв. м) по
КККР на гр. Чирпан с цел промяна предназначението от „пасище, мера“ в „местен път“ във
връзка с необходимостта от осигуряване на транспортен достъп до ПИ 81414.147.186, 81414.147.187,
81414.147.188 и 81414.147.189. Документаци ята
по израбо т ен и я п роек т е на разположен ие
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 общинската администрация в едномесечен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
441
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СЪДИЛИЩА
Върховният касационен съд, гражданска и
търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през март 2021 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 1.03.2021 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1726/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 4262/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Арсения Антонова Ангелова,
София, ул. Калиманци 59, срещу Емил Александров Милов чрез адвокат Анка Ганчева, София,
ул. Алабин 33А, ап. 317.
Четвърто гражданско отделение, 2469/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
134/2020 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД,
чрез адвокат Аня Минчева, Велико Търново, ул.
Рафаил Попов 14, срещу Олга Стефанова Кръстева
чрез адвокат Нора Недялкова-Ташкова, Велико
Търново, ул. Хан Аспарух 2А.
НА 8.03.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2796/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6111/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Райфе Абтула Абти чрез адвокат
Стоян Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8; Гюрсен Халид Мустафа чрез адвокат Стоян
Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2А, ет. 8;
Гюрсел Халид Мустафа чрез адвокат Стоян Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2А, ет. 8; Джемал
Халид Мустафа чрез адвокат Стоян Чаталбашев,
София, ул. Клокотница 2А, ет. 8; Джемал Халид
Мехмед чрез адвокат Стоян Чаталбашев, София,
ул. Клокотница 2А, ет. 8; Дилек Халид Мехмед
чрез адвокат Стоян Чаталбашев, София, ул.
Клокотница 2А, ет. 8; ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез
адвокат Александър Илиев, София, бул. Джеймс
Баучър 87.
НА 9.03.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1579/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1150/2019 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Наталия Феодосьевна Никуличева
чрез адвокат Веселина Балбазанова, Бургас, ул.
Пиротска 21, ет. 1; Елена Викторовна Слепокурова
чрез адвокат Лора Станкова, Бургас, ул. Оборище
75, срещу „Интербилд“ – ЕООД, чрез адвокат
Ана Панайотова, Бургас, ул. Васил Априлов 16,
ет. 3, офис 1.
Четвърто гражданско отделение, 2051/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 198/2020 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД,
Варна, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс – Г, срещу Станчо Карамфилов Митев чрез
адвокат Светла Василева, Варна, ул. Капитан
Петко Войвода 3.
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Четвърто гражданско отделение, 2549/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
359/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Паскал Стаматов Дойчев чрез адвокат
Георги Дограмаджиев, София, бул. България 132,
вх. А; „ЗЕТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ – ЕООД,
София, ж. к. Гърдова глава, ул. Бял равнец 9,
вх. А, ап. 8, срещу Юлиян Цанков Петров чрез
адвокат Димитър Павлов Димитров, Разград,
бул. Априлско въстание 23, ет. 1, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 2562/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 580/2019 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Нина Павлова Бачева чрез
адвокат Надежда Петрова, София, ул. Позитано
15, ет. 1, офис 3, срещу Оля Несторова Малчева
чрез адвокат Анна Кръстева Василиева, София,
бул. България 60, ет. 1, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 2852/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 349/2020 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу Тодор Митков
Василев чрез адвокат Антон Попов, Хасково, ул.
Враня 2.
Четвърто гражданско отделение, 2859/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 998/2020 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Веселина Маринова, Варна, бул. Мария
Луиза 21, ет. 2, срещу Николай Петров Коларов
чрез адвокат Ренета Стойчева, Варна, ул. Поп
Харитон 10, ет. 1.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 251/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
206/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Атанас Стойчев Атанасов чрез адвокат
Петър Атанасов, Несебър, ул. Иван Вазов 21,
ет. 2; „А енд Е Компъни“ – ЕООД, чрез адвокат
Елена Еванова, Бургас, бул. Иван Вазов 71, ет. 1.
Второ търговско отделение, 494/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2617/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Людмил Валериев Костов чрез адвокат
Явор Димитров Димитров, София, ул. Алабин
28, ет. 1, срещу ЗАД „Армеец“ – АД, София, ул.
Стефан Караджа 2.
Второ търговско отделение, 938/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
198/2019 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Гаранционен фонд, София, ул.
Граф Игнатиев 2, срещу Георги Данчев Йорданов
чрез адвокат Райчо Райчев, София, ул. Панайот
Волов 31Б, ет. 1, офис 5.
НА 11.03.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 240/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
394/2019 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Александра Иванова Костуркова,
Миндя, срещу ППЗК „Доверие – Миндя“ чрез
адвокат Александър Чокойски, Велико Търново,
ул. Мария Габровска 4В.
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Първо търговско отделение, 248/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3186/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Кънчо Атанасов Станкев чрез адвокат Стоян Чаталбашев, София, ул. Три уши 8;
Вергиния Кънчева Станкева чрез адвокат Стоян
Чаталбашев, София, ул. Три уши 8; Мирослава
Кънчова Станкева чрез адвокат Стоян Чаталбашев, София, ул. Три уши 8, срещу ЗД „Бул
Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучър 87.
НА 15.03.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4921/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
573/2018 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Методи Иванов Бизков чрез адвокат
Албена Василева Василева, Сливница, ул. Съ
единение 2, срещу Росица Борисова Михайлова,
Сливница, ул. Тодор Влайков 4; Пламен Миланов
Стоянов, Сливница, ул. Тодор Влайков 4.
Второ гражданско отделение, 2365/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
816/2019 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Лиза Петкова Бочева-Славкова, Владая, Столична община, ул. Боровинка, партер;
Ангелина Петкова Бочева, София, ул. Драгоман
13; Петко Бочев Бочев, София, ул. Драгоман 13;
Лиза Бочева Бочева, София, ул. Драгоман 13,
срещу Ване Станчев Богев чрез адвокат Лилия
Димитрова, Самоков, ул. Проф. Васил Захариев 16.
Второ гражданско отделение, 2428/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5339/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от Столична община чрез адвокат Делян
Димов, София, бул. Мадрид 1, срещу Народно
читалище „Алеко Константинов 1897“ чрез адвокат Марина Рупова, София, ул. Позитано 3,
ет. 1, кантора 6.
Второ гражданско отделение, 2556/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
200/2019 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Бужка Панайотова Лукич чрез адвокат Иглика Иванова, София, ул. Хан Аспарух
64, срещу Пламен Димитров Тотоманов чрез
адвокат Валентин Щупалов, София, ж. к. Красна
поляна, бл. 16 В, вх. В, ет. 5, ап. 69.
Второ гражданско отделение, 2607/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
20/2020 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Селвер Сали Мехмед чрез адвокат
Теодора Белева, Кърджали, ул. Ангел Кънчев 22,
срещу Сабри Сали Салиф чрез адвокат Мария
Чилова, Момчилград, ул. Гюмюрджинска 40 А,
ет. 1; Хасан Сали Салиф, Момчилград, ул. Маказа
69, вх. А, ап. 49.
Второ гражданско отделение, 2675/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
610/2019 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Григор Христов Стоянов чрез адвокат
Гергана Петрова, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 3,
офис 308, срещу Анимир Георгиев Исаев чрез
адвокат Мария Добрилова, Враца, ул. Лукашов
14, ет. 1, офис 11; Петя Димитрова Исаева чрез
адвокат Мария Добрилова, Враца, ул. Лукашов 14,
ет. 1, офис 11; Валери Григоров Стоянов, Горно
Пещене, област Враца, ул. Кирил и Методий 2;
Поля Христова Василева, Враца, ул. Найден Геров
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2, вх. А, ет. 4, ап. 11; Дария Христова Стоянова,
непълнолетна със съгласието на законния си
представител – майка Клара Дамянова Стоянова, с. Горно Пещене, област Враца, ул. Кирил и
Методий 2; Мария Христова Раденкова, с. Горно
Пещене, област Враца, ул. Дружба 6.
НА 15.03.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1769/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2340/2019 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Николай Банков, София, ул. Триадица
6, ет. 2, срещу Пламен Тодоров Панайотов чрез
адвокат Венцислав Герджиков, Варна, ул. Георги
Сава Раковски 24, партер.
Четвърто гражданско отделение, 1939/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2386/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, Варна,
бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс – Г,
срещу Петя Йорданова Терзистоева чрез адвокат
Бойко Филев, Варна, ул. Сливница 66.
Четвърто гражданско отделение, 1944/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 500/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Добрина Генова Иванова чрез
адвокат Маргарита Раева, Хасково, ул. Враня 2,
срещу Никола Тодоров Милушев чрез адвокат
Недялко Младенов, Стара Загора, ул. Захарий
Княжевски 73, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 2401/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
347/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Кредит Актив“ – ЕООД, Брестник,
община Родопи, област Пловдив, хотел Брестник,
ап. 1, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; „ОМВ България“ – ООД,
чрез адвокат Виктор Тотев, София, бул. Васил
Левски 72, ет. 3, ап. 16.
Четвърто гражданско отделение, 2513/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 305/2020 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД,
чрез адвокат Веселина Маринова, Варна, бул.
Мария Луиза 21, ет. 2, срещу Стелиян Петров
Войнов чрез адвокат Димитър Пенев, Пловдив,
ул. Мария Кюри 1А, ет. 4, офис 7.
НА 15.03.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 352/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15005/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „АВУС Италия“ – ООД, чрез адвокат
Тихомир Бойновски, Пловдив, бул. Марица 93,
срещу ЗАД „ОЗК Застраховане“ – АД, София, ул.
Света София 7, ет. 5.
Първо търговско отделение, 865/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5497/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Трансатлантик Фрейт ърс България“ – ЕООД, с управител Благовест Рачов
Петров чрез адвокат Бойко Темелков, Бургас,
ул. Климент Охридски 1, ет. 3, срещу държавата,
представлявана от министъра на енергетиката,
София, ул. Триадица 8.

С Т Р.

192

ДЪРЖАВЕН

НА 16.03.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1783/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
816/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Красимир Ненов Желязков чрез адвокат
Владимир Данев, Варна, ул. Страхил Войвода 14,
партер, срещу Десислава Руменова Панайотова
чрез адвокат Валери Дянков, Варна, ул. Велико
Христов 16.
Първо гражданско отделение, 2425/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2276/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Всеволод Ксенофонов Енчев чрез адвокат
Милен Ралчев, Варна, ул. Александър Дякович 45,
ет. 4; Нели Танчева Енчева чрез адвокат Милен
Ралчев, Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4,
срещу Ваня Ксенофонова Петрова чрез адвокат
Николай Ташев, София, бул. Витоша 81, ап. 8;
Татяна Александрова Димитрова, Варна, ж. к.
Възраждане, бл. 69, вх. 2, ет. 1, ап. 27; Галина
Александрова Димитрова, Варна, ж. к. Възраждане, бл. 69, вх. 2, ет. 1, ап. 27; Десислава Александрова Димитрова, Варна, ж. к. Възраждане,
бл. 69, вх. 2, ет. 1, ап. 27.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1652/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
475/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Надежда Крумова Мишева чрез адвокат Василка Христова, Благоевград, ул. Тодор
Александров 41, ет. 2, офис 4, срещу Нели Георгиева Тренчева, Разлог, ул. Бяла река 34.
Второ гражданско отделение, 1974/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1950/2019 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Дмитрий Владимирович Дьячков чрез
адвокат Светлана Добрева, Бургас, ул. Генерал
Гурко 38, ет. 1, срещу Национална спортна академия „Васил Левски“, София, Студентски град, ул.
Акад. Стефан Младенов 21; държавата, представ
лявана от министъра на регионалното развитие
и благоустройството чрез Областния управител
на област Бургас, Бургас, ул. Цар Петър 1.
Второ гражданско отделение, 2217/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
471/2019 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Община Козлодуй чрез адвокат Александър
Кашъмов, София, ул. Пиротска 56, ет. 1; Венета
Тодорова Цолова чрез адвокат Милен Сибинов,
Козлодуй, сграда на АПК, ет. 2; Стефанка Тодорова Йовчева чрез адвокат Милен Сибинов,
Козлодуй, сграда на АПК, ет. 2, срещу Георги
Арсов Петков чрез адвокат Мария Колева, София,
ул. 131 № 2, ап. 10; Иво Спасов Янакиев, София,
ж. к. Овча купел, бл. 405, вх. Г, ет. 2, ап. 94;
Румен Маринов Еленчев, Пловдив, ул. Рогошко
шосе 36, Северна промишлена зона; Димитър
Маринов Еленчев, Козлодуй, ул. Освободител
156; Цветанка Борисова Иванова, Козлодуй, ул.
Жилищен комплекс 1, бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 8;
Петьо Иванов Петков, Козлодуй, ул. Жилищен
комплекс 1, бл. 1, ет. 3, ап. 24; Антоанета Иванова Петкова, Козлодуй, ул. Жилищен комплекс
1, бл. 4, вх. А, ап. 12.
Второ гражданско отделение, 2357/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
131/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
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от Жулиета Филипова Григорова чрез адвокат
Николай Желязков, Варна, ул. Панагюрище 16,
ет. 1, ап. 3; Стела Филипова Димчева чрез адвокат
Николай Желязков, Варна, ул. Панагюрище 16,
ет. 1, ап. 3, срещу Юрдана Тодорова Димчева,
с. Равна гора, област Варна; Желязка Тодорова
Недева чрез адвокат Васил Литов, Варна, ул.
Неделчо Кайков 3, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 2389/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
466/2019 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Петя Валентинова Кайнс чрез адвокат Ирен
Цановска, София, ул. Цар Самуил 37, офис 4, срещу
Джонатан Дейвид Кайнс чрез адвокат Йорданка
Вълова, София, ул. Света София 8, офис 507.
Второ гражданско отделение, 2516/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
250/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Владимир Минев Минев чрез адвокат
Елена Евстатиева, Варна, бул. Сливница 72,
вх. В, ет. 2, ап. 10, срещу Георги Василев Мирев, действащ като ЕТ „Георги Мирев 53“ чрез
адвокат Станислав Славов, Варна, ул. Георги
Раковски 39, ет. 2, офис 5.
Второ гражданско отделение, 2571/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1641/2019 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Дафинка Василева Ангелова чрез
адвокат Цветелина Петкова, София, ул. Цар
Асен 79, ет. 2, ап. 5, срещу Евгений Светлозаров
Йонов чрез адвокат Атанас Тасков, Бургас, ул.
Сливница 31, ет. 1; Теодора Димитрова Йонова
чрез адвокат Димитрина Ройдева, Бургас, ул.
Александровска 45.
Второ гражданско отделение, 2840/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5344/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Севдалина Петрова Добрева чрез
адвокат Ива Тончева, София, бул. Сливница 178,
ет. 3, офис 1, срещу Застрахователна компания
„Уника“ – АД, София, бул. Тодор Александров 18.
НА 16.03.2021 Г. ОТ 9,30 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1854/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
729/2019 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Диана Съботинова Златева чрез адвокат
Георги Атанасов, София, ул. Марко Балабанов
4а, вх. Б, ет. 3 – 5, срещу Мирослава Милчева
Борисова чрез адвокат Николинка Мянкова, Русе,
ул. Тодор Александров 7; Венцислав Георгиев
Ангелов чрез адвокат Николинка Мянкова, Русе,
ул. Тодор Александров 7; Даниела Христова Ангелова чрез адвокат Николинка Мянкова, Русе,
ул. Тодор Александров 7.
НА 17.03.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2206/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
39/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат
Николай Митков Банков, София, ул. Триадица
6, ет. 2, срещу Евгени Павлов Димитров чрез
адвокат Пламена Иванова Иванова, Провадия,
ул. Александър Стамболийски 20.
Четвърто гражданско отделение, 2209/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
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дело 15/2020 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД,
чрез адвокат Николай Митков Банков, Варна,
бул. Мария Луиза 21, ет. 2, срещу Коста Стефанов
Костов чрез адвокат Петя Тихомирова Тихчева,
Варна, ул. Баба Рада 20 – 22, ет. 1, офис 1.
Четвърто гражданско отделение, 2862/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 989/2020 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД,
чрез адвокат Лила Цветанова Мачева, Варна, бул.
Мария Луиза 21, ет. 2, срещу Севдалина Добрева
Стоянова чрез адвокат Ренета Колева Стойчева,
Варна, ул. Поп Харитон 10, ет. 1, ап. 1.
НА 17.03.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 2041/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 665/2019 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Мартин Пламенов Борисов чрез
адвокат Боряна Стефанова Тончева, Враца, ул.
Полковник Кетхудов 10, ет. 2, срещу Петьо Борисов Василев чрез адвокат Камелия Кръстева
Татарска, Мездра, ул. Св. св. Кирил и Методий
19; Борис Василев Станев чрез адвокат Камелия
Кръстева Татарска, Мездра, ул. Св. св. Кирил и
Методий 19; Геновева Борисова Василева чрез
адвокат Камелия Кръстева Татарска, Мездра, ул.
Св. св. Кирил и Методий 19, и трета страна Галя
Василева Игнатовска, Койнаре, ул. Бузлуджа 3.
Първо гра ж данско отделение, 2594/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1094/2019 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Иванка Стефанова Иванова чрез
адвокат Татяна Русева Златева, Варна, бул.
Мария Луиза 33, срещу Спас Величков Спасов
чрез адвокат Иван Колев, Варна, ул. Христо
Попович 32, ет. 1.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 4551/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1073/2019 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Янина Юрий Аджемова-Манолова
чрез адвокат Анни Георгиева, Варна, ул. Тодор
Шишков 5; Камен Константинов Бъклов чрез
адвокат Гинка Янкова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 55, офис 414.
Второ гражданско отделение, 1632/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
599/2019 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Миглена Тодорова Пашанкова чрез адвокат
Бисер Цеков, Ловеч, пл. Г. М. Димитров, ет. 4,
стая 402, срещу Сашо Ангелов Минков чрез
адвокат Здравко Костов, Айтос, ул. Станционна
33а, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 2390/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
893/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от „Агрофарм“ – ООД, управителя Николай Димитров Стаменов чрез адвокат Стефан
Йовков, Пловдив, ул. Йоаким Груев 15А, ет. 3,
офис 5, срещу Йордан Илиев Генов, Пазарджик,
ул. Екзарх Йосиф 49; Карина Илиева Генова, София, ж. к. Люлин, бл. 419, вх. Г, ет. 3, ап. 73, чрез
пълномощник Йордан Илиев Генов, Пазарджик,
ул. Екзарх Йосиф 49; Пенка Кирилова Витанова,
Пазарджик, ул. Граф Игнатиев 32, ет. 2, ап. 3.
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Второ гражданско отделение, 2657/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15291/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Васил Цветков Николов чрез адвокат
Стоян Обретенов, София, ул. Солунска 45, срещу
Райчо Божидаров Добриков чрез адвокат Людмила Тришкан, София, ул. Ангел Кънчев 29, вх. Б.
НА 18.03.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1772/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
844/2019 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Николай Георгиев Харитов чрез адвокат
Мариана Трифонова, Бургас, ул. Сливница 2 А,
ет. 3; Мария Георгиева Харитова чрез адвокат
Мариана Трифонова, Бургас, ул. Сливница 2
А, ет. 3; Георги Николов Харитов чрез адвокат
Мариана Трифонова, Бургас, ул. Сливница 2 А,
ет. 3; Христо Николов Харитов чрез адвокат
Свилен Цонев, Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий
2, вх. 1, ет. 1, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 2151/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
886/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Мустафа Салих Януз чрез адвокат
Елвира Панкова, Пазарджик, ул. Петко Машев
11, срещу Салих Феимов Янузов чрез адвокат
Кънчо Станчев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18;
Рушана Якубова Янузова чрез адвокат Кънчо
Станчев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18.
Първо гражданско отделение, 2907/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2964/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ина Георгиева Лехнер чрез адвокат
Красимира Арабаджиева, София, ул. Владайска
71, офис 1; Бернд Хаберман чрез адвокат Красимира Арабаджиева, София, ул. Владайска 71,
офис 1; Силвия Хердин чрез адвокат Красимира
Арабаджиева, София, ул. Владайска 71, офис
1; Анна-Мария Георгиева Тасева чрез адвокат
Красимира Арабаджиева, София, ул. Владайска 71, офис 1; Антоанета Савова Максимова
чрез адвокат Красимира Арабаджиева, София,
ул. Владайска 71, офис 1; Христиан Емилов
Марков чрез адвокат Красимира Арабаджиева,
София, ул. Владайска 71, офис 1; Мария Савова
Василева чрез адвокат Красимира Арабаджиева, София, ул. Владайска 71, офис 1; Евдокия
Савова Савова чрез адвокат Красимира Арабаджиева, София, ул. Владайска 71, офис 1, срещу
„Българска коприна“ – АД, чрез адвокат Ангел
Иванов, София, бул. Мария Луиза 51; държавата,
представлявана от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Алабин
22; Столична община, София, ул. Московска
33; Иван Станчев Кантарджиев чрез адвокат
Димитър Петров, София, ул. Триадица 6, ет. 3,
офис 311; Анастасия Лазарова Дойчева, Русе, бул.
Гоце Делчев, бл. 16, вх. 3, ет. 1, ап. 3; Румяна
Лазарова Бонева, Русе, ул. Вардар 3; Лъчезар
Лазаров Лазаров, Русе, ул. Битоля 9.
НА 18.03.2021 Г. ОТ 9,30 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2442/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2280/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Ирина Георгиева Желязкова чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
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Груев 38, ет. 2; „Палас“ – ЕООД, чрез адвокат
Захари Захариев, Пловдив, ул. Четвърти януари
36, офис партер, срещу „Акрабов“ – ЕООД, чрез
адвокат Владимира Трачева, Пловдив, ул. Четвърти януари 38, вх. В, ет. 3.
НА 18.03.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1544/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2450/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Веселина Маринова, Варна, бул. Мария
Луиза 21, ет. 2, срещу Зоя Николова Ангелова чрез
адвокат Цветан Диловски, Варна, бул. Владислав
Варненчик 79.
Трето гражданско отделение, 2081/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2393/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Александър Бойков Иванов чрез
адвокат Екатерина Иванова Димитрова, София,
бул. Витоша 43, ет. 3, ап. 5, срещу Наталия Спасова Иванова чрез адвокат Стойка Славенова
Митрова, Първомай, ул. Княз Борис Първи 1.
Трето гражданско отделение, 2439/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
286/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат
Веселина Маринова, Варна, бул. Мария Луиза
21, ет. 2, срещу Стела Тодорова Тодорова чрез
адвокат Елена Евстатиева, Варна, бул. Сливница
72, вх. В, ет. 2, ап. 10.
НА 22.03.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 3009/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
270/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „НУРТС България“ – ЕАД, с изпълнителен директор Емил Илиев Атанасов чрез
адвокат Александър Пачаманов, София, ул. Петър
Парчевич 27, срещу „Блусат партнерс“ – ЛТД,
дружество, регистрирано в Обединените арабски емирства, с управител Оливие Куриол чрез
адвокат Стоян Стоянов, София, ул. Кюстендил
23, ет. 2, офис 4.
Първо търговско отделение, 614/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3755/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗАД „Алианц България“ чрез адвокат Елена Методиева, София, ул. Неофит Рилски
55, ет. 1, срещу „Елпида-2003“ чрез адвокат Таня
Полежанова, София, ул. Банат 11 – 13, офис 5.
НА 23.03.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1593/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
256/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Стефан Николов Тасев чрез адвокат Весела
Томова, Варна, район „Одесос“, ул. Презвитер
Козма 12, срещу „Пристанище Варна“ – ЕАД,
Варна, пл. Славейков 1.
Трето гражданско отделение, 1702/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12538/2019 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Народно събрание на Република България чрез главен юрисконсулт Лидия Тенчева,
София, пл. Народно събрание 2, срещу Людмила
Петрова Нинова чрез адвокат Валентин Бенатов,
София, ул. Цар Асен 25.
Трето гражданско отделение, 1986/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
202/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат
Лила Мачева, Варна, бул. Мария Луиза 21, ет. 2,
срещу Иван Борисов Петров чрез адвокат Светла
Василева, Варна, ул. Капитан Петко Войвода 3.
Трето гражданско отделение, 2034/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11137/2019 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Администрация на Министерския
съвет, София, бул. Дондуков 1, срещу Георги
Дончев Филипов чрез адвокат Магдалена Михайлова-Трендафилова, София, ул. Георги Бенковски
12А, вх. Б, ет. 1, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 2289/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3694/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Любица Михайло Кулезич чрез адвокат
Владислав Бачев, София, бул. Витоша 1 А, вх. А,
ет. 1, кантора 108, срещу Маргарита Димитрова
Стефанова, София, ул. Оборище 22, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 2380/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2214/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Таня Динева Липолитова чрез адвокат
Христо Христов, Варна, ул. Уста Кольо Фичето
62, срещу Йордан Петров Михайлов чрез адвокат
Даниела Илиева, Варна, ул. Цар Петър 1, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 2890/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
337/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Огнян Йорданов Костадинов чрез
адвокат Михаил Миланов, София, ул. Дякон
Игнатий 4, ет. 2, ап. 7, срещу Теодора Георгиева
Якимова-Дренска чрез адвокат Георги Вълчанов,
София, ул. Славянска 5, ет. 5, офис 30 – 32.
НА 24.03.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 562/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13534/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Десислава Георгиева Иванова като
майка и законен представител на Момчил Стефанов Цветков чрез адвокат Петко Кирилов
Петков, Монтана, ул. Трети март 84, ет. 2, срещу
„Джей Ел Фрейт Ай Ти“ – ЕООД,, София, ул.
Пиротска 9, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 1742/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
771/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от „Фарма Химвет“ – ООД, чрез адвокат
Иван Петев Дермерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3, Адвокатско дружество Дермерджиев,
Петров и Баев, срещу Щерю Георгиев Жгумов
чрез адвокат Стоянка Йордова-Панева, Пловдив,
ул. Четвърти януари 34.
Трето гражданско отделение, 2117/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
932/2019 по описа на Окръжен съд Хасково,
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подадена от Албена Красимирова Иванова, Тетевен, ул. Бели Вит 97, срещу Данаил Атанасов
Караколев чрез адвокат Християн Йотов Хрис
тов, Свиленград, ул. Г. Скрижовски 10, и страна
Дирекция Социално подпомагане – гр. Тетевен,
ул. Димитър Благоев 2 А, Тетевен; Дирекция Социално подпомагане – Свиленград, ул. Бурденис
2, Свиленград.
Трето гражданско отделение, 2250/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2155/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Мирослава Милкова Първовска чрез адвокат
Биляна Михайлова, Варна, ж. к. Възраждане, бул.
Цар Освободител 150, ет. 2, офис 1, срещу ОУ
„Христо Ботев“ чрез адвокат Албена Пейчева,
Варна, ул. Райко Димитров 7, ет. 1, офис 2.
НА 24.03.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1350/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
558/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Комисия за отнемане
на незаконно придобито имущество, Русе, ул.
Пирот 24; Ивелин Иванов Петков чрез адвокат
Владислав Велев, Русе, ул. Драма 15; Валентина
Александрова Петкова чрез адвокат Владислав
Велев, Русе, ул. Драма 15; „Кеви М“ – ЕООД,
чрез адвокат Владислав Велев, Русе, ул. Драма 15;
„Кеви М Русе“ – ЕООД, чрез адвокат Владислав
Велев, Русе, ул. Драма 15.
Трето гражданско отделение, 2816/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
262/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Николай Банков, София, ул. Триадица
6, ет. 2, срещу Костадин Великов Великов чрез
адвокат Ренета Стойчева, Варна, ул. Поп Харитон 10, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 2832/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
555/2019 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от държавата, представлявана от министъра на финансите, София, ул. Раковска 102,
срещу Нели Георгиева Петрова чрез адвокат
Петър Станев, Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 3006/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
684/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Нимекс – 2004 М“ – ООД, чрез адвокат
Димитър Петров, София, ул. Петър Парчевич 41,
ет. 1, ап. 2, срещу държавата чрез министерство
на финансите, София, ул. Г. С. Раковски 102.
НА 24.03.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 3000/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5790/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Симе Индъстри“ – ООД, чрез адвокат
Владимир Чернев, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5,
офис 502, срещу „Бизнес център и Инкубатор
Искър“ – ООД, чрез адвокат Веселин Георгиев,
София, бул. Витоша 26, ет. 2.
Второ търговско отделение, 81/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 442/2019
по описа на Окръжен съд Перник, подадена от
застрахователна компания „Уника“ – АД, София,
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бул. Тодор Александров 18, срещу Мариан Николаев Димитров чрез адвокат Росица Маринова,
Перник, ул. Миньор 3а.
Второ търговско отделение, 200/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1790/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Димитър Тодоров Тодоров чрез
адвокат Венцислав Ортакчиев, София, ул. Цар
Самуил 38, ап. 2; Симеон Димитров Тодоров чрез
адвокат Венцислав Ортакчиев, София, ул. Цар
Самуил 38, ап. 2, срещу застрахователно дружество „Евроинс“ – АД, с изпълнителни директори
Йоанна Цонева и Румяна Ботева, София, бул.
Христофор Колумб 43.
Второ търговско отделение, 370/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
388/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от застрахователно дружество „ЕИГ
Ре“ – ЕАД, София, ул. Христофор Колумб 43,
срещу Калин Георгиев Стайков чрез адвокат
Славчо Николов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
41, партер.
Второ търговско отделение, 1267/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2169/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Метал-Р“ – ЕООД, чрез адвокат
Гергана Златкова-Манолова, София, ул. Братя
Миладинови 12, ет. 1, срещу „Пристанище Бургас“ – ЕАД, Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг 1.
НА 24.03.2021 Г. ОТ 11 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 860/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3506/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Имотека“ – АД, чрез адвокат Александър Пачаманов, София, ул. Парчевич 27, срещу
Комисия за защита на потребителите, София, пл.
Петко Р. Славейков 4А; „Българска национална
асоциаци я „А ктивни потребители“ – СОПД,
София, ул. Врабча 26.
НА 25.03.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1213/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
983/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Юлия Андреевна Назарова чрез адвокат
Красимира Митова, София, пл. Света Неделя 16,
ет. 1, офис 14, срещу „Миг Маркет“ – ООД, чрез
адвокат Милен Ралчев, Варна, ул. Александър
Дякович 45, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 2618/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13255/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Университетско издателство „Свети
Климент Охридски“ чрез адвокат Георги Стоянов
Хорозов, София, бул. Александър Стамболийски
130 – 132, ет. 3, офис 3, срещу Димитър Йорданов
Радичков чрез адвокат Снежана Василева, София,
ул. Софроний Врачански 66, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 2844/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 434/2020 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД,
чрез адвокат Николай Митков Банков, Варна,
бул. Мария Луиза 21, ет. 2, срещу Константин
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Станчев Константинов чрез адвокат Иван Любомиров Белинов, Варна, ул. Прага 6.
Четвърто гражданско отделение, 2947/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 213/2020 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от СУ „Възраждане“ чрез адвокат Елена Златева, Шумен, ул. Поп Андрей 18, срещу
Ивелина Людмилова Механджиева чрез адвокат
Анита Георгиева Николова, Русе, пл. Средец 2,
ет. 1, офис 2.
НА 25.03.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1777/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат
Николай Митков Банков, София, ул. Триадица
6, ет. 2, срещу Румен Георгиев Радев чрез адвокат Деяна Милкова Тодорова, Варна, ул. Йосиф
Стоянов 5.
Трето гражданско отделение, 1811/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
858/2019 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от „Велпа Трейд“ – ЕООД, чрез адвокат
Ана Минчева Маркова, София, бул. България
58, бл. С, ет. 1, офис 1, срещу Невдат Алишев
Мюрселов чрез адвокат Кирил Георгиев Станчев,
Велико Търново, ул. Христо Ботев 2, вх. А.
Трето гражданско отделение, 2373/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17/2020 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД,
чрез адвокат Аня Минчева, Велико Търново, ул.
Рафаил Попов 14, срещу Анка Христова Бундева
чрез адвокат Николай Илчев, Велико Търново,
ул. Хан Аспарух 5, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 2541/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
428/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Милослава Красимирова Лечева, Варна,
бул. Мария Луиза 21, ет. 2, срещу Илина Петкова
Фрай чрез адвокат Йордан Алексиев, Варна, ул.
Неофит Бозвели 5, ет. 2, офис 1.
Трето гражданско отделение, 2544/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
281/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Веселина Маринова, Варна, бул. Мария
Луиза 21, ет. 2, срещу Лъчезар Петров Недков
чрез адвокат Димитър Петров Йорданов, Варна,
бул. Владислав Варненчик 16 А, ет. 1, ап. 7;
Красимир Петров Недков чрез адвокат Димитър Петров Йорданов, Варна, бул. Владислав
Варненчик 16А, ет. 1, ап. 7.
Трето гражданско отделение, 2583/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
180/2020 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Стефан Иванов Генов чрез адвокат
Атанас Богданов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев
7; Петя Георгиева Генова чрез адвокат Атанас
Богданов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7, срещу
„УниКредит Булбанк“ – АД, чрез адвокат Иван
Стоянов Иванов, Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 115, ет. 2; Васил Петров Симонов чрез
адвокат Ива Стефанова Митрова, Своге, ул.
Мальовица 9.
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Трето гражданско отделение, 2668/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
292/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, Варна,
Варна Тауърс – Г, бул. Владислав Варненчик 258,
срещу Мирослав Димчев Русев чрез адвокат Ренета Стойчева, Варна, ул. Поп Харитон 10, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 2696/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3843/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Филикон – 97“ – АД, чрез адвокат
Асен Георгиев Георгиев, София, бул. Цар Освободител 14, ет. 1, Си Ем Ес Камерън Маккена
Набаро Ослуанг ЛЛП – клон България/Дънкан
Уестън, срещу държавата чрез Министерство на
финансите, София, ул. Г. С. Раковски 102.
НА 30.03.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2806/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
167/2019 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Нона Николаева Начкебия чрез адвокат Веселин Въндев, Бургас, ул. Иван Богоров
1, ет. 1, срещу „Ес Пи Ви – Сарафово“ – ЕООД,
чрез адвокат Марио Златарев, Бургас, ул. Александровска 91, ет. 1.
Второ търговско отделение, 2859/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6061/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Арко инвест“ – ЕООД, с управител
Калоян Николаев Радославов чрез адвокат Камен
Петров, София, ул. Траянови врата 20, срещу
„Главболгастрой“ – АД, с изпълнителни директори Калин Симеонов Пешов и Светослав Иванов
Любомиров чрез процесуален представител Андрей Пепелджийски, София, ул. Дамяница 3 – 5.
Второ търговско отделение, 261/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1057/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Национална транспортна камара“ с
представляващ Койчо Янков Русев чрез адвокат
Силвия Русенова, София, ул. Позитано 7, ет. 2,
офис 5 – 6, срещу „Асоциация на българските
предприятия за международни превози и пътища“
чрез адвокат Петьо Петков, София, ул. Съборна
14, ет. 2, ап. 4.
Второ търговско отделение, 492/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2335/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Многопрофилна болница за активно
лечение – Вива Медика“ – ООД, чрез адвокат Радослав Малинов Миков, София, район „Средец“,
ул. Любен Кравелов 32, партер, срещу Национална
здравноосигурителна каса (НЗОК) – РЗОК – Враца, ул. Иваница Данчов 2, Враца.
НА 31.03.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 376/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2977/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Клеърмонт“ – АД, чрез адвокат
Александър Кацарски, София, ул. Женева 7, срещу „Фалоу“ – ЕООД, чрез адвокат Иван Гемков,
София, бул. Цариградско шосе, 7 км, сграда на
ЗИТ, корп. ІІ, ет. 3.
282
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А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІV
състав, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 46/2021 г.
по описа на Административния съд – Варна,
по постъпил протест на младши прокурор при
Районната прокуратура – Варна, против чл. 27,
ал. 3 от Наредбата за обема на животновъдната
дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община
Ветрино, приет от Общинския съвет – с. Ветрино,
с Решение № 198 от протокол № 16 от 30.11.2020 г.
422
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпило оспорване по Заповед № РД-09-3 от
11.01.2021 г., издадена от областния управител на
област Кърджали, с която е оспорено Решение
№ 105 от 16.12.2020 г. от протокол № 8 на проведено заседание на Общинския съвет – с. Черноочене, с което решение е одобрена: т. I. плансметка за 2021 г. за необходимите приходи и
разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране; третирането
на битови отпадъци в съоръжения и инсталации
и поддържането на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Черноочене съгласно
приложение № 1; и т. II и III – на основание чл. 67
от ЗМДТ определя по видове услуги размера на
таксата за битови отпадъци в община Черноочене
за 2021 г. По оспорването е образувано адм. дело
№ 5/2021 г. на Административния съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 4.03.2021 г. от 10,20 ч.
404
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпило оспорване по Заповед № РД-09-4 от
12.01.2021 г., издадена от областния управител на
област Кърджали, с която е оспорено Решение
№ 152 от 22.12.2020 г. от протокол № 13 на проведено заседание на Общинския съвет – Кирково,
с което решение е одобрена: т. I. план-сметка
за 2021 г. за необходимите приходи и разходи
за дейностите по събиране и транспортиране на
битовите отпадъци до съоръжения и инсталации
за тяхното третиране; третирането на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места и селищните образувания в община Кирково съгласно приложение
№ 1; и т. II и III – на основание чл. 67 от ЗМДТ
определя по видове услуги размера на таксата за
битови отпадъци в община Кирково за 2021 г. По
оспорването е образувано адм. дело № 7/2021 г.
на Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
4.03.2021 г. от 10,30 ч.
448
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпило оспорване по Заповед № РД-09-6 от
14.01.2021 г., издадена от областния управител на
област Кърджали, с която е оспорено Решение
№ 180 от 29.12.2020 г. от протокол № 16 на проведено заседание на Общинския съвет – Ардино, с
което решение е одобрена план-сметка за 2021 г.
за необходимите приходи и разходи за услугите
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по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното
третиране; третирането на битови отпадъци в
съоръжения и инсталации (депа) и поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване
в населените места и селищните образувания в
община Ардино съгласно приложение № 1 и е
определена ТБО  в община Ардино за 2021 г. По
оспорването е образувано адм.д. № 11/2021 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
10.03.2021 г. от 10 ч.
464
Несебърският районен съд уведомява Анастасия Часовских, родена на 29.07.1989 г., гражданка
на Украйна, с незаявен адрес на територията
на Република България, че има качеството на
ответница по гр.д. № 696/2018 г. по описа на Районния съд – Несебър, образувано по предявен от
Михайло Денисенко и Наталия Денисенко иск за
делба, като указва на същата, че следва да се яви
в Районния съд – Несебър, за да получи преписи
от исковата молба, приложенията към нея, както  
препис от разпореждане от 23.07.2018 г. по чл. 131
от ГПК, в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“. Указва
се на ответницата възможността да ползва правна помощ, състояща се в безплатна адвокатска
защита, ако има необходимост и право на това,
съгласно чл. 95 от ГПК. Молба-декларация за предоставяне на правна помощ може да се получи от
деловодството на НРС. Указва се на ответницата
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 от ГПК. Съгласно разпоредбата на чл. 48,
ал. 2 от ГПК, ако въпреки публикацията ответницата не се яви в съда, за да получи съдебните
книжа, съдът ще є назначи особен представител.
465
Районният съд – Пловдив, V брачен състав,
съобщава на Луис Филипе Гомес Да Роча, роден
на 22.07.1994 г. в Брага, Португалия, гражданин на
Португалия, че е ответник по гр.д. № 9731/2020 г.
по описа на Районния съд – Пловдив, V брачен
състав, образувано по искова молба на Никол
Симеонова Живкова за предоставяне на родителските права и определяне на режим на лични
отношения и издръжка за детето им Валентина
Живкова Роча, както и че следва да се яви в
деловодството на Районния съд – Пловдив, V
брачен състав, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получи препис
от исковата молба и приложенията є за писмен
отговор в едномесечен срок от получаването им
съгласно чл. 131, ал. 1 ГПК, тъй като в противен
случай ще му бъде назначен особен представител
по делото.
466
Разложкият районен съд уведомява Олег
Валеревич Белушкин, гражданин на Руската федерация, дата на раждане 17.09.1974 г., БУЛСТАТ
176039163, с адрес в Република България – гр.
Банско, м. Грамадето, ап. х-л сгр. А, В, С, секция
В, ет. 1, ап. В18, ответник по гр. дело № 697/2019 г.
по описа на Районния съд – Разлог, че срещу
него е предявен иск с правно основание чл. 38
от ЗУЕС. Указва на Олег Валеревич Белушкин,
че може в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да получи книжата по делото
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в деловодството на Районния съд – Разлог – стая
№ 4, както и да посочи адрес в страната, на
който да бъде призован по делото.
403
Районният съд – Русе, 9 гр. състав, призовава
Плумб Ндреца, роден на 29.07.1994 г., гражданин
на Република Албания, да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на съда за получаване на препис
от искова молба и доказателствата за отговор по
чл. 131 от ГПК по гр.д. № 5206/2020 г. по описа
на РРС, заведено от Мария Георгиева Митева
за развод по чл. 49, ал. 1 от СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай ще му
бъде назначен особен представител.
451
Софийският районен съд, ІІ ГО, 179 състав, е
образувал гр.д. № 34960/2020 г. по иск, предявен
от „Топлофикация София“ – ЕАД, срещу Анат
Хаимов и Инбар Хаимов, които като ответници в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подадат писмен отговор по реда
на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като получат препис от исковата молба и приложенията
към нея, които се намират в деловодството на
съда, като следва да посочат и съдебен адрес в
страната, като в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
383
Софийският районен съд, ІІІ ГО, 82 състав, е
образувал гр.д. № 7192/2018 г. по искове с правно
основание чл. 59 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, предявени от
„Топлофикация София“ – ЕАД, срещу Жан Пие
Рафаел, гражданин на САЩ, роден на 13.07.1979 г.
С определение от 18.12.2020 г. производството по
делото е прекратено на основание чл. 232 ГПК
поради оттеглянето им, като Жан Пие Рафаел,
Симеон Вълев Алтънов, Янаки Вълев Алтънов,
Любомир Асенов Дянков, Валентина Боянова
Петкова-Димитрова, Николай Борисов Борисов,
Румяна Иванова Дянкова и Любомир Петров
Рафаилов са осъдени да заплатят на „Топлофикация София“ – ЕАД, на основание чл. 78, ал. 1
във връзка с чл. 233 ГПК сумата 30 лв. – раз
носки в производството. Определението подлежи
на обжалване с частна жалба пред Софийския
градски съд в едноседмичен срок от връчването
му на страните.
450
Софийският районен съд, гр. отделение, 37
състав, по гр. дело № 15431 по описа за 2020 г.
на основа ние ч л. 560 – 568 Г ПК и За повед
№ 20022268 от 25.01.2020 г. кани държателя на
следните ценни книги:
1. Временно удостоверение № 3 за 18 113 броя
обикновени налични поименни акции клас „Б“
с право на глас и номинал от по 1 лв. всяка,
с номера на акциите от № 13 775 до № 31 887
включително от капитала на „Лигъл трек“ – АД,
собственост на Иван Рашнич, гражданин на
Република Сърбия, роден на 4.01.1985 г., с възпроизведени по-нататък други лични данни на
титуляря, издадено на 28.08.2014 г. от изпълнителния директор и председателя на съвета на
директорите на „Лигъл трек“ – АД.
2. Временно удостоверение № 4В за 4591 броя
обикновени налични поименни акции клас „Б“
с право на глас и номинал от по 1 лв. всяка,
с номера на акциите от № 36 479 до № 41 069
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включително от капитала на „Лигъл трек“ – АД,
с ЕИК 203192547, собственост на Александър
Гвозден, гражданин на Република Сърбия, роден
на 1.10.1979 г., с възпроизведени по-нататък други
лични данни на титуляря, издадено на 14.08.2017 г.
от изпълнителния директор и председателя на
съвета на директорите на „Лигъл трек“ – АД,
правата по което са прехвърлени изцяло с джиро
от 14.08.2017 г. от Александър Гвозден, гражданин на Република Сърбия, роден на 1.10.1979 г.,
с възпроизведени по-нататък други лични данни
на титуляря, на Иван Рашнич, гражданин на
Република Сърбия, роден на 4.01.1985 г., и
3. Временно удостоверение № 4С за 8931 броя
обикновени налични поименни акции клас „Б“
с право на глас и номинал от по 1 лв. всяка,
с номера на акциите от № 41 070 до № 50 000
включително от капитала на „Лигъл трек“ – АД,
с ЕИК 203192547, собственост на Александър
Гвозден, гражданин на Република Сърбия, роден
на 1.10.1979 г., с възпроизведени по-нататък други
лични данни на титуляря, издадено на 14.08.2017 г.
от изпълнителния директор и председателя на
съвета на директорите на „Лигъл трек“ – АД,
правата по което са прехвърлени изцяло с джиро
от 14.08.2017 г. от Александър Гвозден, гражданин на Република Сърбия, роден на 1.10.1979 г.,
с възпроизведени по-нататък други лични данни
на титуляря, на Иван Рашнич, гражданин на
Република Сърбия, роден на 4.01.1985 г., да заяви
правата си по тези ценни книги по настоящото
дело най-късно до датата на откритото съдебно
заседание, когато ще се разгледа искането на
Иван Рашнич, гражданин на Република Сърбия,
роден на 4.01.1985 г.
Ако не бъдат заявени претенции на държателя,
съдът ще обезсили ценните книги.
Издава заповед за неплащане, като заповядва да не се издават акции и да не се извършват
плащания по гореописаните ценни книги.
Насрочва гр. дело № 15431 по описа за 2020 г.
на Софийския районен съд, 165 състав, за разглеждане в открито заседание на 25.03.2021 г. от
9,30 ч., за която дата и час да се призоват Иван
Рашнич и „Лигъл трек“ – АД.
Препис от определението да се връчи на
молителя Иван Рашнич на известния адрес по
делото и да се изпрати на „Лигъл трек“ – АД, с
ЕИК 203192547, по адреса му на управление от
търговския регистър с призовката за насроченото
заседание.
Препис от определението да се остави на
таблото на съда до датата на заседанието.
Определението не може да се обжалва.
492
Благоевградският окръжен съд обявява, че има
образувано гр. д. № 931/2020 г. с ищец Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество – София,
и ответник Антон Евлогиев Станоев, живущ в
София, район „Искър“, ж. к. Дружба № 309, вх. Б,
ет. 7, ап. 47, Анна Любомирова Стойчева, София,
район „Искър“, ж. к. Дружба № 309, вх. Б, ет. 7,
ап. 47, „Джи Пи Груп – 2010“ – ЕООД, ЕИК
201488985, със седалище и адрес на управление:
София, район „Искър“, ж. к. Дружба 2, комплекс
„Цариградски“, бл. 281, вх. Б, магазин 1, пред-
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ставлявано от Антон Евлогиев Станоев, „Веджитейбълс“ – ЕООД, ЕИК 202426011, със седалище
и адрес на управление: София, район „Сердика“,
кв. Орландовци, ул. Първа българска армия № 80,
офис 3, представлявано от Анна Любомирова
Стойчева, „Фишленд България“ – ЕООД, ЕИК
202396237, със седалище и адрес на управление:
София, район „Искър“, ж. к. Дружба, бл. 281,
вх. Б, магазин 1, представлявано от управителя
Антон Евлогиев Станоев, с правно основание
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена на иска
1 087 864,44 лв., с което да се отнеме в полза на
държавата следното, попадащо в патримониума
на ответника, имущество:
На основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и
Решение № 1396/29.07.2020 г. на КПКОНПИ с
решение да се отнеме в полза на държавата имущество с цена на иска в размер 1 087 864,44 лв.
от: Антон Евлогиев Станчев, ЕГН 8309136246, с
постоянен и настоящ адрес в София, район „Искър“, ж.к. Дружба № 309, вх. Б, ет. 7, ап. 47, с цена
на иска в размер 287 275,82 лв.; Анна Любомирова
Стойчева, ЕГН 8205056391, с постоянен и настоящ адрес: София, район „Искър“, ж.к. Дружба
№ 309, вх. Б, ет. 7, ап. 47, с цена на иска в размер
223 725,40 лв.; „Джи Пи Груп – 2010“ – ЕООД,
ЕИК 201488985, със седалище и адрес на управ
ление: София, район „Искър“, ж.к. Дружба 2,
комплекс „Цариградски“, бл. 281, вх. Б, магазин
1, с едноличен собственик и управител Антон
Евлогиев Станоев, с цена на иска в размер
502 902,22 лв.; „Веджитейбълс“ – ЕООД, ЕИК
202426011, със седалище и адрес на управление:
София, район „Сердика“, кв. Орландовци, ул.
Първа българска армия № 80, офис 3, с едноличен собственик и управител Анна Любомирова
Стойчева, с цена на иска в размер 24 600 лв. и
„Фишленд България“ – ЕООД, ЕИК 202396237,
със седалище и адрес на управление: София,
район „Искър“, ж.к. Дружба 2, комплекс „Цариградски“, бл. 281, вх. Б, магазин 1, с едноличен
собственик и управител Антон Евлогиев Станоев,
с цена на иска в размер 49 361 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 ЗПКОНПИ от Антон Евлогиев Станоев с
ЕГН 8309136246 с цена на иска в размер 47 550 лв.:
– 55 дружествени дяла с номинал от 10 лв.
всеки, на обща стойност 550 лв., представляващи
капитала на „Джи Пи Груп – 2010“ – ЕООД, ЕИК
201488985, с едноличен собственик и управител
Антон Евлогиев Станоев.
– 50 дружествени дяла с номинал от 100 лв.
всеки, на обща стойност 5000 лв., представляващи
капитала на „Фишленд България“ – ЕООД, ЕИК
202396237, с едноличен собственик и управител
Антон Евлогиев Станоев.
– 50 дружествени дяла с номинал от 100 лв.
всеки, на обща стойност 5000 лв., представляващи
капитала на „Био Фрут – 2014“ – ЕООД, ЕИК
203339488, с едноличен собственик и управител
Антон Евлогиев Станоев.
– Масивна сграда – хамбар, със застроена площ 197 кв. м, която е построена в поземлен имот – държавна частна собственост
(ДПФ – МЗГ), № 000665 по плана на земеразделяне на землището на с. Дервишка поляна,
област Хасково, с площ 1,703 дка, с начин на
трайно ползване – стопански двор, в м. Голе-
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ша, при граници: имоти № 00066 – стоп. двор
на ДПФ – МЗГ, и № 000670 – стоп. двор на
ДПФ – МЗГ, и стопанска сграда, представляваща обект метален навес със застроена площ
777 кв. м, която сграда е построена в поземлен
имот – държавна частна собственост № 000663
по плана на земеразделяне на с. Дервишка могила, област Хасково, с начин на трайно ползване – стопански двор, с площ 1,752 дка, в м.
Голеша, при граници: имоти № 000670 – стоп.
двор на ДПФ – МЗГ, и № 000198 – полски път
на община Свиленград, общо за сумата 1600 лв.,
получена от продавача изцяло. Данъчната оценка
на имотите е общо 1601,60 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 25 000 лв.
– Сграда, представляваща краварник (обор
№ 2 за юници), със застроена площ по скица
465 кв. м, построена в поземлен имот № 000667,
намиращ се в м. Голеша, по плана за земеразделяне
на землището на с. Дервишка могила, община
Свиленград, област Хасково, с ЕКАТТЕ 20674,
с площ 2,493 кв. м, с начин на трайно ползване:
стопански двор, при граници и съседи на поземления имот: имот № 000670 – стопански двор, имот
№ 000668 – стопански двор, имот № 000670 – стопански двор, и имот № 000540 – стопански двор,
за сумата 1500 лв., която продавачите на имота са
получили изцяло и в брой от купувача на имота.
Данъчната оценка на имота е 1137,10 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 12 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и чл. 151 от ЗПКОНПИ от Антон Евлогиев
Станоев с ЕГН 8309136246 с цена на иска в размер
239 725,82 лв.:
– Сумата от продажбата на 25 дружествени
дяла, всеки с номинал 100 лв. от капитала на
„Ем Комерс“ – ЕООД, с ЕИК 126660979, на обща
стойност 2500 лв.;
– Сумата в размер 35 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения недвижим
имот – поземлен имот № 000540, намиращ се в
м. Голеша, по плана за земеразделяне на землището на с. Дервишка могила, към датата на
отчуждаването.
– Сумата в размер 130 000 лв., представляваща
паричната равностойност по пазарна стойност на
продаден л.а., марка „Мерцедес“, модел „ЦЛ 65
АМГ“, с рег. № СА1976МС.
– Сумата в размер 55 000 лв., представляваща
паричната равностойност по пазарна стойност на
продаден л.а., марка „Ауди“, модел „А 8 Куатро“,
с рег. № СВ0492АК.
– Сумата в размер 17 225,82 лв., представляваща получено застрахователно обезщетение за
лек автомобил, марка „Мерцедес ЦЛС“, с рег.
№ СА2449СК.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Анна Любомирова Стойчева с
ЕГН 8205056391 с цена на иска в размер 50 005 лв.:
– 5 дружествени дяла с номинал от 1 лв.
всеки, на обща стойност 5 лв., представляващи
капитала на „Вед ж итейбълс“ – ЕООД, ЕИК
202426011, с едноличен собственик и управител
Анна Любомирова Стойчева.
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.64.633.1.7 съгласно кадастралната
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карта и кадастралните регистри на гр. Разлог,
одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.05.2006 г. на
изпълнителния директор на АГКК – Благоевград,
с адрес на имота: Разлог, п.к. 2760, Бельов баир,
ет. 2, ап. 7, който самостоятелен обект се намира
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 61813.64.633, предназначение на
самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой
нива на обекта: 1, с посочена в документа площ:
73,89 кв. м, ведно с 14,98 кв. м ид.ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
мястото, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: обект с идентификатор
61813.64.633.1.8; под обекта: обект с идентификатор
61813.64.633.1.4; над обекта: обект с идентификатор 61813.64.633.1.10. Данъчната оценка на имота
е 9912,40 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 50 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 и чл. 151 от ЗПКОНПИ от Анна Любоми
рова Стойчева с ЕГН 8205056391 с цена на иска в
размер 173 720,40 лв.:
– Сумата в размер 1500 лв., представляваща
паричната равностойност по пазарна стойност
на отчужден л.а., „Фолксваген Поло“, с рег.
№ СА1923ХК;
– Сумата в размер 40 000 лв., представляваща
паричната равностойност на изтеглените средства
на 14.11.2011 г. от разплащателна сметка с IBAN
BG70 STSA 9300 0016 2324 59 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Анна Любомирова Стойчева и непреобразувана в друго имущество.
– Сумата в размер 1258,40 лв., представляваща
паричната равностойност на изтеглените средства
на 4.07.2014 г. от разплащателна сметка с IBAN
BG70STSA9300 0016232459 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Анна Любомирова Стойчева и непреобразувана в друго имущество.
– Сумата в размер 2000 лв., представляваща
паричната равностойност на изтеглените средства
на 12.05.2017 г. от разплащателна сметка с IBAN
BG70 STSA 9300 0016 2324 59 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Анна Любомирова Стойчева и непреобразувана в друго имущество.
– Сумата в общ размер 128 962 лв., представляваща паричната равностойност на изтеглените
средства през 2018 г. от разплащателна сметка
с IBAN BG70 STSA 9300 0016 2324 59 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Анна Любомирова Стойчева и непреобразувана в друго имущество.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „Джи Пи Груп – 2010“ – ЕООД, с
ЕИК 201488985, с цена на иска в размер 66 300 лв.:
1. Сг ра да, п редставл яваща свинарник, с
площ 1355 кв. м, намираща се в поземлен имот
№ 000620 в землището на с. Студена с ЕКАТТЕ
70055, община Свиленград, област Хасково, м.
Талашман, с площ на поземления имот 9,041 дка,
с начин на трайно ползване: стопански двор, при
граници и съседи на ПИ: имот № 000621 – стоп.
двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ; имот
№ 055046 – врем. неизп. нива на насл. на Димитър
Георгиев Парашев; имот № 055037 – врем. неизп.
нива на „Серес“ – ЕАД; имот № 055036 – врем.
неиз. нива на Радка Ангелова Ставрева и др.; имот
№ 000380 – полски път на община Свиленград,
имот № 000364 – стоп. двор на ДПФ – МЗГ, и
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имот № 000365 – стоп. двор на ДПФ – МЗГ, който
ПИ е образуван от имот № 000366. Данъчната
оценка на имота към настоящия момент е в
размер 3225 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 8800 лв.
2. Сграда, представляваща склад за химически
торове и препарати, с площ 156 кв. м, намираща
се в поземлен имот с № 000617 в землището на
с. Студена с ЕКАТТЕ 70055, община Свиленград,
област Хасково, м. Читарлъка, с площ на поземления имот 1,179 дка, с начин на трайно
ползване: стопански двор, при граници и съседи
на поземления имот: имот № 000619 – стоп.
двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот
№ 034079 – врем. неиз. нива, земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ, имот № 034075 – врем. неиз. нива на „Росагрофонд“ – ООД, № 034080 – врем. неиз. нива,
земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, и имот № 000382 – полски път на община Свиленград, който поземлен
имот е образуван от имот № 000539. Данъчната
оценка на имота към настоящия момент е в
размер 297 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 2300 лв.
3. Сграда, представляваща склад с друго
предназначение – „сеновал“, с площ 282 кв. м,
намираща се в западната част на поземлен
имот с № 000615 в землището на с. Студена
с ЕКАТТЕ 70055, община Свиленград, област
Хасково, м. Талашман, с площ на поземления
имот 1,563 дка, с начин на трайно ползване: стоп.
двор, при граници и съседи на поземления имот:
имот № 00616 – стоп. двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 000599 – стоп. двор на
Държавен поземлен фонд – МЗГ, който поземлен
имот е образуван от имот № 000594. Данъчната
оценка на имота към настоящия момент е в
размер 536,90 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 2600 лв.
4. Сграда, представляваща склад с друго предназначение – „навес за слама“, с площ 409 кв. м,
намираща се в източната част на поземлен имот
с № 000615 в землището на с. Студена с ЕКАТТЕ
70055, община Свиленград, област Хасково, м.
Талашман, с площ на ПИ 1,563 дка, с начин на
трайно ползване: стопански двор, при граници и
съседи на поземления имот: имот № 00616 – стоп.
двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, и имот
№ 000599 – стоп. двор на Държавен поземлен
фонд – МЗГ, който поземлен имот е образуван от
имот № 000594. Данъчната оценка на имота към
настоящия момент е в размер 778,80 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 3300 лв.
5. Сграда с друго предназначение – „кантар“,
с площ 47 кв. м, намираща се в поземлен имот с
№ 000603 в землището на с. Студена с ЕКАТТЕ
70055, община Свиленград, област Хасково, м.
Талашман, с площ на поземления имот 0,132 дка,
с начин на трайно ползване: стоп. двор, при
граници и съседи на поземления имот: имот
№ 000568 – стоп. двор на Държавен поземлен
фонд – МЗГ, имот № 000561 – местен път на
община Свиленград, № 000334 – път IV клас на
община Свиленград. Данъчната оценка на имота
към настоящия момент е в размер 124,10 лв.
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Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 1500 лв.
6. Сграда с друго предназначение – „кантар“,
с площ 37 кв. м, намираща се в поземлен имот с
№ 000603 в землището на с. Студена с ЕКАТТЕ
70055, община Свиленград, област Хасково, м.
Талашман, с площ на поземления имот 0,132 дка,
с начин на трайно ползване: стоп. двор, при
граници и съседи на поземления имот: имот
№ 000568 – стоп. двор на Държавен поземлен
фонд – МЗГ, имот № 000561 – местен път на
община Свиленград, № 000334 – път IV клас на
община Свиленград. Данъчната оценка на имота
към настоящия момент е в размер 97,70 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 1200 лв.
7. 1/2 ид. ч. от сграда, представляваща склад
за зърнени храни, с площ 382 кв. м, намираща
се в поземлен имот с № 000600 в землището
на с. Студена с ЕКАТТЕ 70055, община Свиленград, област Хасково, м. Талашман, с площ
на поземления имот 1,102 дка, с начин на трайно
ползване: стоп. двор, при граници и съседи на
поземления имот: имот № 000614 – стоп. двор на
Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 000612
стоп. двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ,
имот № 000616 – стопански двор на Държавен
поземлен фонд – МЗГ, и имот № 000599 – стоп.
двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, който
поземлен имот е образуван от имот № 000577.
Данъчната оценка на имота към настоящия момент е в размер 727,40 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 5000 лв.
8. Сграда, представляваща склад за зърнени
храни, с площ 407 кв. м, намираща се в поземлен имот с № 000614 в землището на с. Студена
с ЕКАТТЕ 70055, община Свиленград, област
Хасково, м. Талашман, с площ на поземления
имот 1,641 дка, с начин на трайно ползване:
стоп. двор, при граници и съседи на поземления
имот: имот № 000613 – стоп. двор на Държавен
поземлен фонд – МЗГ, имот № 000612 – стоп.
двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот
№ 000600 – стоп. двор на Държавен поземлен
фонд – МЗГ, и имот № 000599 – стоп. двор на
ДПФ – МЗГ, който поземлен имот е образуван
от имот № 000594. Данъчната оценка на имота
към настоящия момент е в размер 775 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 4300 лв.
9. Сграда, представляваща друга жилищна сграда (барака, лятна кухня и др.), с площ 265 кв. м,
намираща се в поземлен имот с № 000608 в землището на с. Студена с ЕКАТТЕ 70055, община
Свиленград, област Хасково, м. Талашман, с площ
на ПИ 1,186 дка, с начин на трайно ползване: стоп.
двор, при граници и съседи на поземления имот:
имот № 000607 – стоп. двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 000334 – път IV клас на
община Свиленград, имот № 000561 – местен път
на община Свиленград, имот № 000609 – стоп.
двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, който
поземлен имот е образуван от имот № 000559.
Данъчната оценка на имота към настоящия момент е в размер 699,80 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 2900 лв.
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10. Сграда, представляваща друга жилищна
сграда (барака, лятна кухня и др.), с площ 53 кв. м,
намираща се в поземлен имот с № 000608 в землището на с. Студена с ЕКАТТЕ 70055, община
Свиленград, област Хасково, м. Талашман, с
площ на поземления имот 1,186 дка, с начин
на трайно ползване: стоп. двор, при граници и
съседи на ПИ: имот № 000607 – стоп. двор на
ДПФ – МЗГ, имот № 000334 – път IV клас на
община Свиленград, имот № 000561 – местен път
на община Свиленград, имот № 000609 – стоп.
двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, който
поземлен имот е образуван от имот № 000559.
Данъчната оценка на имота към настоящия момент е в размер 140 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 1500 лв.
11. Сграда, представляваща сграда с друго
предназначение – „навес за ярмомелка“, с площ
120 кв. м, намираща се в поземлен имот с № 000611
в землището на с. Студена с ЕКАТТЕ 70055, община Свиленград, област Хасково, м. Талашман,
с площ на поземления имот 0,974 дка, с начин
на трайно ползване: стоп. двор, при граници и
съседи на поземления имот: имот № 000610 – стоп.
двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот
№ 000561 – местен път на община Свиленград,
имот № 000613 – стоп. двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, и имот № 000612 – стоп. двор на
Държавен поземлен фонд – МЗГ, който поземлен
имот е образуван от имот № 000594. Данъчната
оценка на имота към настоящия момент е в
размер 285,60 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 2000 лв.
12. Сграда, представляваща сграда с друго предназначение – „навес за ярмомелка“, с
площ 43 кв. м, намираща се в поземлен имот с
№ 000611 в землището на с. Студена с ЕКАТТЕ
70055, община Свиленград, област Хасково, м.
Талашман, с площ на ПИ 0,974 дка, с начин на
трайно ползване: стоп. двор, при граници и съседи на поземления имот: имот № 000610 – стоп.
двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот
№ 000561 – местен път на община Свиленград,
имот № 000613 – стоп. двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, и имот № 000612 – стоп. двор на
Държавен поземлен фонд – МЗГ, който поземлен
имот е образуван от имот № 000594. Данъчната
оценка на имота към настоящия момент е в
размер 102,30 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 2000 лв.
13. Сграда, представляваща сграда с друго
предназначение – „навес за ярмомелка“, с площ
57 кв. м, намираща се в ПИ с № 000611 в землището на с. Студена с ЕКАТТЕ 70055, община
Свиленград, област Хасково, м. Талашман, с площ
на ПИ 0,974 дка, с начин на трайно ползване:
стоп. двор, при граници и съседи на поземления
имот: имот № 000610 – стоп. двор на Държавен
поземлен фонд – МЗГ, имот № 000561 – местен
път на община Свиленград, имот № 000613 – стоп.
двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, и имот
№ 000612 – стоп. двор на ДПФ – МЗГ, който
поземлен имот е образуван от имот № 000594.
Данъчната оценка на имота към настоящия момент е в размер 135,70 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 2100 лв.

С Т Р.

202

ДЪРЖАВЕН

14. Сграда, представляваща склад за зърнени
храни, с площ 527 кв. м, намираща се в ПИ с
№ 000612 в землището на с. Студена с ЕКАТТЕ
70055, община Свиленград, област Хасково, м.
Талашман, с площ на поземления имот 5,955 дка,
с начин на трайно ползване: стоп. двор, при
граници и съседи на поземления имот: имот
№ 000613 – стоп. двор на Държавен поземлен
фонд – МЗГ, имот № 000614 – стоп. двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 000600 – стоп.
двор на ДПФ – МЗГ, имот № 000616 – стоп. двор
на ДПФ – МЗГ, № 000378 – полски път на община
Свиленград, имот № 000334 – път ІV клас на община Свиленград, № 000610 – стоп. двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, и № 000611 – стоп.
двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, който
поземлен имот е образуван от имот № 000594.
Данъчната оценка на имота към настоящия момент е в размер 1254,30 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 5000 лв.
15. Сграда, представляваща сграда с друго
предназначение, с площ 220 кв. м, източно изложение, намираща се в поземлен имот с № 000612
в землището на с. Студена с ЕКАТТЕ 70055, община Свиленград, област Хасково, м. Талашман,
с площ на поземления имот 5,955 дка, с начин
на трайно ползване: стоп. двор, при граници и
съседи на поземления имот: имот № 000613 – стоп.
двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот
№ 000614 – стоп. двор на Държавен поземлен
фонд – МЗГ, имот № 000600 – стоп. двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 000616 – стоп.
двор на ДПФ – МЗГ, № 000378 – полски път на
община Свиленград, имот № 000334 – път IV клас
на община Свиленград, № 000610 – стоп. двор на
Държавен поземлен фонд – МЗГ, № 000611 – стоп.
двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, който
поземлен имот е образуван от имот № 000594.
Данъчната оценка на имота към настоящия момент е в размер 418,90 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 6000 лв.
16. Сграда, представляваща сграда с друго
предназначение – „мелница“, с площ 150 кв. м,
намираща се в поземлен имот с № 000610 в землището на с. Студена с ЕКАТТЕ 70055, община
Свиленград, област Хасково, м. Талашман, с площ
на поземления имот 0,804 дка, с начин на трайно
ползване: стоп. двор, при граници и съседи на
поземления имот: имот № 000334 – път ІV клас
на община Свиленград, № 000612 – стоп. двор на
Държавен поземлен фонд – МЗГ, № 000611 – стоп.
двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот
№ 000561 – местен път на община Свиленград,
кой то позем лен имот е образу ван от имот
№ 000594. Данъчната оценка на имота към настоящия момент е в размер 396,10 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 3300 лв.
17. Втори етаж от сграда, представляваща
двуетажна масивна административна сграда,
намираща се в с. Студена. община Свиленград,
област Хасково, с площ на етажа 202 кв. м, намираща се в УПИ І, целият с площ 4519 кв. м – „За
кметство, читалище, библиотека, ритуална зала,
трафопост и площад“, в кв. 16 по плана на с.
Студена, община Свиленград, област Хасково,
утвърден със Заповед № 631 от 6.12.1993 г., изме-
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нен със Заповед № 1036 от 7.06.2012 г. на кмета
на общината, при граници: от юг – улица, от
север – улица, от запад – улица, от изток – УПИ
VIII-251, собственост на Георги Ангелов Дичев,
УПИ ІІ-245, собственост на Георги Кунев Радев,
УПИ ІІІ-246, собственост на Георги Димов Гочев. Данъчната оценка на имота към настоящия
момент е в размер 4123,30 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 12 500 лв.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзк а с
чл. 141 и чл. 151 от ЗПКОНПИ от „Джи Пи
Груп – 2010“ – ЕООД, с ЕИК 201488985, с цена на
иска в размер 436 602,22 лв.:
– Сумата в размер 3600 лв., представляваща
паричната равностойност на отчуждения имот
по пазарна стойност – склад с друго предназначение – обор с площ 299 кв. м, намиращ се
в поземлен имот с № 000576 в землището на с.
Студена, община Свиленград, по пазарна стойност.
– Сумата в размер 9300 лв., представляваща
паричната равностойност на отчуждени имоти
по пазарна стойност – работилница с площ 609
кв. м и склад с друго предназначение с площ
328 кв. м, намиращи се в поземлени имоти с
№ 000605 и № 000604 в землището на с. Студена,
община Свиленград.
– Сумата в общ размер 12 000 лв., представ
ляваща паричната равностойност по пазарна
стойност на отчуждените недвижими имоти – общежитие работническо с площ 427 кв. м, намиращо се в поземлен имот с № 000607 в землището
на с. Студена, община Свиленград, и сграда,
представляваща друга жилищна сграда (барака,
лятна кухня и др.), с площ 56 кв. м, намираща
се в поземлен имот с № 000607 в землището на
с. Студена, община Свиленград.
– С у мата в размер общо 271 860,37 лв.,
представл яваща внесени средства от А нтон
Евлогиев Станоев като едноличен собственик
по разплащателна сметка BG89 FІNV 9150 1015
0962 49 в „ПИБ“ – А Д, с титуляр „Джи Пи
Груп – 2010“ – ЕООД.
– Сумата в размер общо 139 841,85 лв., представляваща внесени средства от Антон Евлогиев
Станоев като едноличен собственик по разплащателна сметка BG37 UNCR 7000 1520 2463 57 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр „Джи Пи
Груп – 2010“ – ЕООД.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
и чл. 151 от ЗПКОНПИ от „Фишленд Бълга
рия“ – ЕООД, с ЕИК 202396237, с цена на иска в
размер 49 361 лв.:
– Сумата в размер общо 39 561 лв., представ
ляваща внесени средства от Антон Евлогиев Станоев като едноличен собственик по разплащателна
сметка BG65 FINV 9150 1017 1620 05 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр „Фишленд България“ – ЕООД, ЕИК
202396237.
– Сумата в размер общо на 9800 лв., получена по разплащателна сметка BG65 FІNV 9150
1017 1620 05 в „ПИБ“ – АД, с титуляр „Фишленд
България“ – ЕООД, ЕИК 202396237.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „Веджитейбълс“ – ЕООД, ЕИК
202426011, с цена на иска в размер 24 600 лв.:
1. Поземлен имот № 036564, намиращ се в
землището на с. Върбен с ЕКАТТЕ 12680, община
Брезово, област Пловдив, м. Ганева градина, с
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площ 2,646 дка, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята при неполивни
условия – пета, при граници и съседи на имота:
имот № 036018 – полски път на ОПФ – Върбен,
имот № 036562 – овощна градина на „Звезден
Боулинг“ – ЕООД, имот № 036137 – овощна
градина на „Звезден Боулинг“ – ЕООД, имот
№ 036565 – овощна градина на „Звезден Боулинг“ – ЕООД; имотът е придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 85, том II, рег. № 1878, н.д. № 220/11.04.2013 г.
(Акт № 199, том 24, дело № 4240/11.04.2013 г. на
СВ – Пловдив). Данъчната оценка на имота към
настоящия момент е в размер 381 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 2600 лв.
2. Поземлен имот № 036017, намиращ се
в землището на с. Върбен с ЕК АТТЕ 12680,
община Брезово, област Пловдив, м. Ганева
градина, с площ 12,738 дка, начин на трайно
ползване – овощна градина, категория на земята
при неполивни условия – шеста (0,248), четвърта
(12,490), при граници и съседи на имота: имот
№ 036019 – овощна градина на насл. на Стояна
Драганова Петрова, имот № 036367 – овощна градина на ОПФ – Върбен – неземеделска земя, имот
№ 036018 – полски път на ОПФ – Върбен – неземеделска земя; имотът е придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 87, том II, рег. № 1884, н.д. № 222/11.04.2013 г.
(Акт № 89, том 25, дело № 4337/12.04.2013 г. на
СВ – Пловдив). Данъчната оценка на имота към
настоящия момент е в размер 2367,30 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 12 700 лв.
3. Поземлен имот № 036026, намиращ се в
землището на с. Върбен с ЕКАТТЕ 12680, община
Брезово, област Пловдив, м. Ганева градина, с
площ 3,458 дка, начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята при неполивни
условия – пета, при граници и съседи на имота:
имот № 036645 – овощна градина на Христо
Георг иев Христев, имот № 036619 – овощна
градина на Христо Димитров Христев и др.,
имот № 036563 – овощна градина на „Звезден
Боулинг“ – ЕООД, землищна граница; имотът е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 19, том IV, рег. № 3456,
н.д. № 499/20.06.2013 г. (Акт № 69, том 46, дело
№ 8025/21.06.2013 г. на СВ – Пловдив). Данъчната оценка на имота към настоящия момент е
в размер 498 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 3500 лв.
4. Овощна градина с площ 5,839 дка, категория на земята – четвърта, в м. Ганева градина,
представляваща имот № 036022 по плана на земеразделяне на с. Върбен, ЕКАТТЕ 12680, община
Брезово, област Пловдив, при граници и съседи:
имот № 036023 – овощна градина на Делчо Иванов
Делев, имот № 036357 – овощна градина на ОПФ,
имот № 036021 – овощна градина на „Звезден
Боулинг“ – ЕООД, имот № 036018 – полски път
на ОПФ – Върбен – неземеделска земя; имотът
е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 25, том 5, рег. № 6544,
д. № 795/22.11.2013 г. (Акт № 125, том 92, дело
№ 46275/22.11.2013 г. на СВ – Пловдив). Данъчната оценка на имота към настоящия момент е
в размер 1093,10 лв.
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Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 5800 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 27.04.2021 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите
лица могат да представят своите претенции върху
имуществото на ответника.
382
Великотърновският окръжен съд обявява, че в
съда е образувано гр.д. № 957/2020 г. по предявена
на 22.12.2020 г. искова молба от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
п р о т и в Н и кол а й С т е фа нов Н и колов, ЕГ Н
9506111407, с постоянен и настоящ адрес: Горна
Оряховица, ул. Цар Освободител № 81, и Мариана
Иванова Борисова, ЕГН 9608164056, с постоянен
и настоящ адрес: гр. Левски, ул. Хан Кубрат № 10,
като предмет на искането е отнемане в полза на
държавата на имуществото на обща стойност
37 014 лв., на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ,
за следното имущество:
Недвижими имоти:
От справка в „ИК АР“ с рег. № ТД07ЛО/
УВ-8520/8.10.2019 г. и писмо на Агенцията по вписванията – Горна Оряховица, с рег. № ТД07ЛО/
УВ-12334/23.12.2019 г. се установява следното:
1. С нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 1102, том 6, рег. № 4597,
дело № 1001/31.10.2012 г., вписан в Службата
по вписвани ята – Горна Оряховица, вх. рег.
№ 5325/31.10.2012 г., акт № 121, том 17, дело
№ 2567/31.10.2012 г., непълнолетният Николай
Стефанов Николов лично и със съгласието на
своята майка и законен представител София
Атанасова Димитрова купува от Йонко Николов
Славчев с ЕГН 7605061446 и Кристина Димитрова
Славчева с ЕГН 7612291479 следния техен собствен
недвижим имот: дворно място с площ 270 кв. м,
намиращо се в Горна Оряховица, община Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. Иларион
Макариополски № 18, представляващо урегулиран поземлен имот VI-948 в кв. 11 по плана на
гр. Горна Оряховица, гара Горна Оряховица, заедно
с построените на границата на ул. Яребична с
източно изложение масивна двуетажна жилищна
сграда с два входа – каменни стъпала за етажа
и отделен вход за сутерена, със застроена площ
68 кв. м и разгърната застроена площ 136 кв. м,
жилищна пристройка със застроена площ 42 кв. м
и гараж със застроена площ 18 кв. м, при граници
на имота: от две страни УПИ IV-946, 947 в кв.
11, ул. Яребична и ул. Иларион Макариополски,
за сумата 22 100 лв. Данъчната оценка на гореописания имот е 35 640,60 лв.
Към датата на придобиване на имота проверяваното лице е непълнолетно и разходите за
придобиването са за сметка на родителите му.
Видно от свидетелството за съдимост Николай
Николов към момента на придобиване на имота
не е осъждан. Престъпната дейност на лицето съг
ласно полученото уведомление от прокуратурата
е за периода от началото на месец март 2017 г. до
18.04.2019 г., т.е. липсват доказателства, че имотът
е закупен със средства, придобити от незаконната
дейност на Николай Стефанов Николов.
2. С нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 273, том 2, рег. № 2282,
дело № 227/13.06.2013 г., вписан в Службата
по вписвани ята – Горна Оряховица, вх. рег.
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№ 2916/13.06.2013 г., акт № 166, том 10/13.06.2013 г.,
проверяваното лице Николай Стефанов Николов
продава на Васила Петрова Серафимова с ЕГН
4905021496 гореописания недвижим имот за сума
в размер 14 000 лв. Данъчната оценка на имота
е 31 453,20 лв.
Пазарната стойност към датата на придобиването – 31.10.2012 г., е в размер 38 000 лв.
Пазарната стойност към датата на отчуждаването – 13.06.2013 г., е в размер 40 000 лв.
Сумата в размер 38 000 лв., послужила за закупуване на недвижим имот, не се приема като
разход на лицето в икономическия анализ, тъй
като към момента на придобиване проверяваното
лице е било непълнолетно.
Сумата в размер 40 000 лв., полу чена от
продажбата на недвижимия имот, е приета като
приход за 2013 г., тъй като имотът е придобит
за сметка на родителите на проверяваното лице.
3. С нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 509, том 3, рег. № 4483, дело
№ 442/18.11.2013 г., вписан в Службата по вписванията – Горна Оряховица, вх. рег. № 3824/18.11.2013 г.,
акт № 24, том 21, дело № 2831/18.11.2013 г., проверяваното лице Николай Стефанов Николов купува
от Тинка Петрова Мицайкова с ЕГН 3812126392
следния недвижим имот:
– 1/3 идеална част от дворно място с площ
492 кв. м, намиращо се в Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново,
ул. Кракра Пернишки № 11, представляващо урегулиран поземлен имот Х-993 в кв. 34 по плана
на гр. Горна Оряховица, гара Горна Оряховица, и
реално западната половина от построената в него
жилищна сграда със застроена площ 136 кв. м,
състояща се от: две стаи, кухня, коридор и тераса,
обособена в самостоятелен апартамент с отделен
вход от запад към ул. Кракра Пернишки, ведно
с избено помещение под двете стаи, без това под
кухнята и таван над тази част, 1/3 идеална част
от външната тоалетна и чешма, като купувачът
ще ползва 1/3 идеална част от дворното място
по цялото протежение на ул. Кракра Пернишки
и дълбочина, перпендикулярна на западната
граница на двора към изток, но не повече от
5,5 линейни метра, при граници на дворното място:
от две страни улици, УПИ IX-992, УПИ XI-990 в
кв. 34, за сумата 7000 лв. Данъчната оценка на
гореописания имот е 11 260,60 лв.
Пазарната стойност към датата на придобиването – 18.11.2013 г., е в размер 37 000 лв.
Имотът не подлежи на отнемане в полза на
държавата, тъй като е закупен с преобразувани
средства от продажбата на имот, закупен от родителите на проверяваното лице.
Сумата в размер 37 000 лв., послужила за закупуване на недвижим имот, е приета като разход
на лицето в икономическия анализ за 2013 г.
Моторни превозни средства (МПС):
От справка в АИС – КАТ, с рег. № ТД07ЛО/
УВ-8683/9.10.2019 г. и писмо с вх. № ТД07ЛО/
УВ-12448/31.12.2019 г. от ОД на МВР – Велико
Търново, сектор „Пътна полиция“, са получени
данни относно превозни средства, регистрирани
на името на проверяваното лице през проверявания период, както следва:
1. Лек автомобил, марка „БМВ 525 ТДС“, с рег.
№ ВТ0153К А, рама № WBADG710X0BW75232,
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двигател № 256T1, цвят: зелен металик, дата на
първоначална регистрация: 21.03.1997 г.
Автомобилът е придобит на 26.06.2014 г. с договор за покупко-продажба с продавач „Андреа
груп 2010“ – ЕООД, и купувач проверяваното лице
Николай Стефанов Николов, за сума в размер
500 евро/977,92 лв.
Пазарната му стойност към датата на придобиването – 26.06.2014г., е в размер 5800 лв.
Сумата в размер 5800 лв. е включена в част
„Имущество“ на анализа за 2014 г. като разход
за придобиване на МПС.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер 2300 лв.
За придобиването на МПС не са установени
законни източници на средства.
Лек автомобил, марка „БМВ 525 ТДС“, с рег.
№ ВТ0153КА, рама № WBADG710X0BW75232, дви
гател № 256T1, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Николай Стефанов Николов на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването му.
2. Лек автомобил, марка „Пежо 307 СВ2.0Д“,
с рег. № ВТ1270ВТ, рама № VF33ERHSB82776380,
двигател № RHS, цвят: сив металик, дата на
първоначална регистрация: 12.12.2002 г.
Автомобилът е придобит на 11.10.2013 г. с договор за покупко-продажба с продавачи Пламен
Маргаритов Недев с ЕГН 7407181485 и Ивелина
Николаева Недева с ЕГН 8206131611 и купувач
проверяваното лице Николай Стефанов Николов
за сума в размер 500 лв. Автомобилът е отчужден
на 14.11.2016 г.
Пазарната му стойност към датата на придобиването – 11.10.2013 г., е в размер 6200 лв.
Сума в размер 6200 лв. е включена в част
„Имущество“ на анализа за 2013 г. като разход
за придобиване на МПС.
За придобиването на МПС не са установени
законни източници на средства.
Пазарната му стойност към датата на отчуждаването – 14.11.2016 г., е в размер 5400 лв.
Сумата в размер 5400 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Пежо 307 СВ2.0Д“, с рег. № ВТ1270ВТ, рама
№ VF33ERHSB82776380, двигател № RHS, не
подлежи на отнемане, тъй като на основание
чл. 149 от ЗПКОНПИ сумата от продажбата
е вложена в закупуване на „Ауди А6“, с рег.
№ ВТ0928КМ, рама № WAUZZZ4F95N029620,
двигател № BMK020534.
3. Лек автомобил, марка „Ауди А6“, с рег.
№ ВТ0928КМ, рама № WAUZZZ4F95N029620,
двигател № BMK020534, цвят: тъмносив металик,
дата на първоначална регистрация: 12.08.2004 г.
Автомобилът е придобит на 5.12.2016 г. с договор за покупко-продажба с продавач Атанас
Дечков Аргиров с ЕГН 7608197689 и купувач
проверяваното лице Николай Стефанов Николов
за сума в размер 800 лв.
На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е прос
ледено преобразуване на средства и може да се
направи обосновано предположение, че сумата
от продажбата на лек автомобил, марка „Пежо
307 СВ2.0Д“, с рег. № ВТ1270ВТ, е вложена в
закупуването на лек автомобил „Ауди А6“ с рег.
№ ВТ0928КМ.
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Пазарната му стойност, която към датата на
придобиването – 5.12.2016 г., е в размер 12 500 лв.
В част „Имущество“ на анализа е включена
разликата между пазарната стойност на автомобила и сумата, получена от автомобил, обективиран
в т. 2. За платената разлика в размер 7100 лв. не
са установени законни източници на средства.
Автомобилът е отчужден на 11.07.2017 г. с
договор за замяна на МПС с първи заменител
Росен Пламенов Радев с ЕГН 8805281440 и втори
заменител проверяваното лице Николай Стефанов
Николов. С договора за замяна първият заменител
прехвърля собствеността на лек автомобил „БМВ
740“, с рег. № ВТ1693КН, а вторият – прехвърля
собствеността на лек автомобил „Ауди А6“ с рег.
№ ВТ0928КМ.
Пазарната стойност на „Ауди А6“, с рег.
№ ВТ0928КМ към датата на замяната – 11.07.2017 г.,
е в размер 12 300 лв.
Пазарната стойност на „БМВ 740“ с рег.
№ ВТ1693КН към датата на замяната – 11.07.2017 г.,
е в размер 12 300 лв.
Лекият автомобил, марка „БМВ 740“, с рег.
№ ВТ1693КН, рама № WBAGM41020DS01073, двигател № 398D160132910, цвят: черен металик, дата
на първоначална регистрация: 1.01.2003 г., придобит
с договора за замяна, е отчужден на 27.09.2018 г.
Пазарната му стойност към датата на отчуждаването – 27.09.2018 г., е в размер 11 300 лв.
Сумата в размер 11 300 лв., представлява
ща пазарната равностойност на лек автомо
бил, марка „БМВ 740“, с рег. № ВТ1693КН, рама
№ WBAGM41020DS01073, двигател № 398D160132910,
подлежи на отнемане в полза на държавата от
Николай Стефанов Николов на основание чл. 151 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ,
тъй като не е установен законен източник на сред
ства за придобиването на МПС.
4. Лек автомобил, марка „Мерцедес ЦЛ 500“,
с рег. № ВТ9572КН, рама № WDD2163711A008007,
двигател № 27396130148226, цвят: черен, дата на
първоначална регистрация: 25.05.2007 г.
Автомобилът е придобит на 25.09.2018 г. с
договор за покупко-продажба с продавач Ашкън
Сабри Реджеб с ЕГН 8702148445 и купувач проверяваното лице Николай Стефанов Николов за
сума в размер 1800 лв.
Пазарната му стойност към датата на придобиването – 25.09.2018 г., е в размер 26 000 лв.
Сума в размер 26 000 лв. е включена в част
„Имущество“ на анализа за 2018 г. като разход
за придобиване на МПС.
За придобиването на МПС не са установени
законни източници на средства.
Пазарната стойност на автомобила към нас
тоящия момент е в размер 22 500 лв.
Лек автомобил, марка „Мерцедес ЦЛ 500“, с
рег. № ВТ9572КН, рама № WDD2163711A008007,
двигател № 27396130148226, подлежи на отнемане в
полза на държавата от Николай Стефанов Николов
на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването му.
Определя на заинтересованите лица, които
биха претендирали самостоятелни права върху
имуществото, чието отнемане се иска, двумесечен
срок считано от обнародване на обявлението в
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„Държавен вестник“ да встъпят в производството,
като предявят съответния иск пред ВТОС.
Великотърновският окръжен съд обявява,
че делото е насрочено за 8.04.2021 г. от 13,30 ч.,
като предоставя срок за заинтересованите лица,
в който могат да предявят своите претенции
върху имуществата, до датата на първото съдебно
заседание.
444
Окръжният съд – Стара Загора, на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ (нов) обявява, че е
образувано гр. д. № 3139/2020 г. по описа на съда
по предявено на 29.10.2020 г. мотивирано искане
на Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) с правно основание чл. 155, ал. 1 от
ЗПКОНПИ (нов) с цена на иска – 321 063,95 лв.,
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество от Драгомир Христов Дончев с постоянен и настоящ адрес: Трявна, област Габрово, от
Полина Николаева Петкова с постоянен адрес:
с. Сейдол, община Лозница, област Разград, и
от Вилеяна Драгомирова Дончева с постоянен и
настоящ адрес: Трявна, област Габрово.
Имущество, претендирано за отнемане в полза
на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Драгомир Христов
Дончев, на стойност 5006 лв., в т.ч.:
– Равностойността на дружествени дялове от
капитала на „Eко Биопродукти“ – ЕООД, ЕИК
202022924, с едноличен собственик на капитала – Драгомир Христов Дончев, в размер 2 лв.
– Равностойността на дружествени дялове от
капитала на „Прайм Инвестмънтс 78“ – ЕООД,
ЕИК 200242589, с едноличен собственик на капитала – Драгомир Христов Дончев, в размер
5000 лв.
– Равностойността на дружествените дялове
от капитала на „Ди Ес Ди Груп“ – ЕООД, ЕИК
203952270, с едноличен собственик на капитала – Драгомир Христов Дончев, в размер 2 лв.
– Равностойността на дружествени дялове от
капитала на „Тонермакс“ – ЕООД, ЕИК 201829365,
с едноличен собственик на капитала – Драгомир
Христов Дончев, в размер 2 лв.
Отчуждено имущество и суми по банкови смет
ки от Драгомир Христов Дончев, претендирано на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 144 и чл. 141 от ЗПКОНПИ, на стойност
293 958,95 лв., в т.ч.:
– Сумата в размер 2500 лв. – паричната равностойност на отчуждените от Драгомир Христов Дончев дружествени дялове от капитала на
„ПИБ – 2“ – ЕООД, ЕИК 107571522.
– Сумата в размер 10 лв. – паричната равностойност на отчуждените от Драгомир Христов
Дончев дружествени дялове от капитала на „Агро
Инвест Консулт“ – ЕООД, ЕИК 201535837.
– Сумата в размер 5000 лв. – паричната равностойност на отчуждените от Драгомир Христов
Дончев дружествени дялове от капитала на „Бул
Фото 78“ – ЕООД, ЕИК 147188325.
– Сумата в размер 5000 лв. – паричната равностойност на отчуждените от Драгомир Христов
Дончев дружествени дялове от капитала на „ПИМ
78“ – ЕООД, ЕИК 147165305.
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– Сумата в размер 5100 лв. – паричната равностойност на отчуждените от Драгомир Христов Дончев дружествени дялове от капитала на
„Балканлес“ – ЕООД, ЕИК 107062151.
– Сумата в размер 2 лв. – паричната равностойност на отчуждените от Драгомир Христов
Дончев дружествени дялове от капитала на „Еко
Биопродукти“ – ЕООД, ЕИК 202022924.
– Сумата в размер 100 лв. – паричната равностойност на отчуждените от Драгомир Хрис
тов Дончев дружествени дялове от капитала на
„Екоплод 2010“ – ЕООД, ЕИК 201194713.
– Сумата в размер 2000 лв. – паричната равностойност на отчуждените от Драгомир Христов
Дончев дружествени дялове от капитала на „Кей
Комерс 1“ – ЕООД, ЕИК 130538408.
– Сумата в размер 5000 лв. – паричната равностойност на отчуждените от Драгомир Хрис
тов Дончев дружествени дялове от капитала на
„Ким – Стройметал“ – ЕООД, ЕИК 817082198.
– Сумата в размер 5000 лв. – паричната равностойност на отчуждените от Драгомир Христов
Дончев дружествени дялове от капитала на „СБМ
Компания“ – ЕООД, ЕИК 175184444.
– С у мата в размер 50 0 0 лв. – паричната
равностойност на отчуждените от Драгомир
Христов Дончев дружествени дялове от капитала
на „Юнион“ – ЕООД, ЕИК 107568161.
– Сумата в размер 7500 лв. – представляваща пазарната стойност на разпореденото от
Драгомир Христов Дончев, ЕГН 7811092211 – лек
автомобил, марка „БМВ“, модел „645 ЦИ“, с рама
№ WBAEH71030B293903, двигател – без номер, с
рег. № Х1462КК.
– Сумата в размер 500 лв., внесени лично от
Драгомир Христов Дончев по разплащателна сметка в левове с № 24356831 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 28 537 лв., внесени лично
от Драгомир Христов Дончев по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG 24 IABG 7498 10
00332900 в „Интернационал Ассет Банк“.
– Сумата в размер 35 000 лв. – представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на недвижими имоти:
Дворно място с площ 4180 кв. м, намиращо се
в гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара
Загора, кв. Митьо Станев, съставляващо урегулиран поземлен имот IX-159, кв. 37 по ПУП на
гр. Гълъбово, кв. Митьо Станев, ведно с построените в имота: двуетажна масивна жилищна
сграда, едноетажна масивна жилищна сграда,
полумасивна стопанска сграда и паянтови стопански сгради – 3 бр., всички търпими на основание
§ 16, ал. 1 от ПРЗУТ.
Празно дворно място, цялото с площ 1150 кв. м,
намиращо се в гр. Гълъбово, община Гълъбово,
област Стара Загора, кв. Митьо Станев, съставляващо урегулиран поземлен имот Х-158, в
кв. 37 по ПУП на гр. Гълъбово, кв. Митьо Станев.
– Сумата в размер 5000 лв. – представляваща пазарната стойност на отчуж дения от
Драгомир Христов Дончев – лек автомобил,
марка „Мерцедес“, модел „Е 220 ЦДИ“, с рама
№ WDB2100061B079537, двигател № 61196130197898,
с рег. № ЕВ1469АХ.
– Сумата в размер 14 500 лв. – представляваща пазарната стойност на отчуждената от
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Драгомир Христов Дончев – ветроходна яхта с
рег. № ВН4170, дължина на лодката 6,10 м, ширина 2,12 м, газене 1,10 м, БТ – 3, материал на
корпуса – стьклопласт, с рег. № ВН4170.
– Сумата в размер 168 209,95 лв., невнесен
от Драгомир Христов Дончев данък добавена
стойност.
Отчуждено от Полина Николаева Петкова
имущество, претендирано на основание чл. 151 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ,
на стойност 5302 лв.:
– Сумата в размер 2 лв. – паричната равностойност на отчуждените от Полина Николаева
Петкова дружествени дялове от капитала на „Еко
Продукт 78“ – ЕООД, ЕИК 202895343.
– Сумата в размер 300 лв. – представляваща
пазарната стойност на разпореденото от Полина
Николаева Петкова – лек автомобил „ВАЗ 2121
НИВА-221“, с рама № ХТА2121000Р002380, двигател № 21212798425, с рег. № ЕВ5653АС.
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
пазарната стойност на разпореденото от Полина Николаева Петкова, ЕГН 7811092211 – лек
а в т о м о б и л , м а р к а „ Ме рц е д е с“, м о д е л „ Е
220“, с рама № WDB2100041А261233, двигател
№ 60491210024388, с рег. № ЕВ4585АС.
Недвижим имот, собственост на Вилеяна
Драгомирова Дончева, претендиран на основание
чл. 146 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ, на стойност 16 797 лв.:
– Нива с площ 23,995 дка, намираща се в
землището на гр. Гълъбово, ЕК АТТЕ 18280,
община Гълъбово, в местността Чифлика, категория на земята при неполивни условия: пета,
представляваща имот № 059008 по картата на
възстановената собственост на землището.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 27.05.2021 г. от 10 ч.
В срок до 20.05.2021 г. всички заинтересовани
лица могат да предявят пред съда евентуалните си
претенции към имуществото, предмет на делото.
405
Софийският градски съд, І гр. отделение, 15
състав, на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ
уведомява, че има образувано гр.д. № 5720/2018 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущес
тво за имущество с обща цена на иска в размер
62 274,88 лв. от Асен Николов Божилов, ЕГН
7408126380, с постоянен адрес: София, ул. Веслец
№ 22, вх. А, ет. 2, ап. 2, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Асен Николов Бо
жилов, ЕГН 7408126380, с постоянен адрес: София,
ул. Веслец № 22, вх. А, ет. 2, ап. 2, с цена на иска в
размер 62 274,88 лв.:
– сумата в размер 18 951,94 лв. – 17 % от
равностойността на реално придобита част от
недвижим имот спрямо изплатените вноски по
ипотечния кредит;
– сумата в размер 14 800 лв. – пазарна стойност на отчуждено движимо имущество;
– сумата в размер 853,13 лв. – вноски от
о т ве т н и к а по разп ла щат ел на сме т к а IBA N
BG27STSA93000010355809 в „Банка ДСК“ – ЕАД;
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– сумата в размер 15 339,50 лв. – преводи
от трети лица по разплащателна сметка IBAN
BG27STSA93000010355809;
– сумата в размер 159,58 лв. – вноски от
проверяваното лице по разплащателна сметка
IBAN BG20STSA93000013114906 в евро в „Банка
ДСК“ – ЕАД;
– с у м а т а в р а з м е р 29 3, 37 л в. – п р е в о ди от трети лица по разплащателна сметка
IBAN BGSTSA93000013119406 в евро в „Банка
ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 4711,96 лв. – вноски от
проверяваното лице по разплащателна сметка,
обслужваща кредитна карта IBAN BG 72 FINV
91501000180574 в левове в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
– сумата в размер 7064,40 лв. – погасителни
вноски от проверяваното лице по кредитна карта
№ 5414940624669021 в „Юробанк България“ – АД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 2.04.2021 г. от 11,30 ч.
384
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф. д. №
44/2015 г. на ПП „Дви жение Демократично
Действие – Д3“, приети на Националното съб
рание на партията от 28.06.2020 г., а именно:
Приемане на актуален Устав на партията. Избор
на председател – Стефан Титков Иванов. Избор
на организационен секретар – Георги Сергеев
Борисов. Избор на заместник-председатели – Николай Иванов Радулов и Марин Тодоров Вутов.
Избор на 5 членове на Изпълнителния съвет:
Емилия Асенова Цанкова, Пламен Константинов
Николов, Васил Кръстев Камберов, Десислав
Иванов Дянков и Кръстьо Миладинов Кръстев.
Избор на 41 пряко избираеми членове на Националния координационен съвет, както следва:
Мария Ангелова Атанасова; Биляна Чавдарова
Борисова; Румен Димитров Иванов; Стоян Захариев Стоянов; Николай Димитров Иванов;
Калоян Надков Начев; Пеньо Семков Семков;
Димитър Минчев Минчев; Спаска Стойнева Василева; Цветан Георгиев Александров; Силвия
Александрова Хинкова; Илко Стефанов Илиев;
А ндреан К ирилов Георгиев; Цветан Иванов
Димовски; София Иванова Дянкова; Веселка
Христова Симеонова; Цветан Яворов Цветанов;
Росица Янакиева Дабова-Гочева; Пенка Иванова
Йовчева; Миглена Николчева Владова-Стрелковска; Теодор Николов Николов; Кирил Ангелов
Кирилов; Величка Василева Витанова; Веселин
Иванов Макавеев; Петко Тодоров Денчев; Лидия
Георгиева Георгиева; Бранимир Андреев Андреев;
Ангел Николов Иванов; Ангел Краев Краевски;
Момчил Атанасов Момчев; Григор Илиев Добрев;
Емил Димитров Здравков; Румяна Николаева
Михайлова; Йоана Христова Фезелова; Кирил
Петров Трифонов; Веселина Иванова Кацарова;
Красимир Николов Николов; Петър Христов
Басмаджиев; Христо Светославов Птухин; Васил
Петров Ковачев; Бойко Методиев Димитров. Избор на членове на Контролния съвет: Виктория
Стоянчева Петрова, Мария Атанасова Макавеева
и Валентина Владимирова Димитрова.
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Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва в регистъра на политическите партии на СГС промени по партидата на
ПП „Българска партия Либерали“, рег. по ф. д.
№ 35051/1992 г., както следва: Вписва изменения
в устава, приети на IX редовен конгрес, състоял
се на 21.11.2020 г. Вписва изменение в наименованието на политическата партия от „Българска
партия Либерали“ на „Българска Прогресивна
Линия“. Вписва изменение в седалището и адреса
на управление на партията, които са в гр. София,
ул. Бачо Киро № 26, ет. 4. Вписва нов Национален
съвет от 21 членове следния състав: Асен Манолов
Димитров, Васил Стоянов Василев, Венцислав
Младенов Хаджиев, Георги Димитров Андреев,
Димитър Стоянов Стоянов, Ивайло Христов
Нелковски, Иван Георгиев Иванов, Иван Георгиев Ташков, Ивелин Ивайлов Кирилов, Илиян
Костов Боровански, Йордан Йорданов Христов,
Красимир Иванов Демирев, Красимир Христов
Янков, Лало Георгиев Кирилов, Мария Стоименова Цачева, Михаил Николаев Шишков, Николай
Георгиев Иванов, Петьо Пенчев Анастасов, Стоян
Асенов Димитров, Стоян Йорданов Великов и
Цветан Стефчов Николов. Вписва Оперативно
бюро в следния състав: Асен Маналов Димитров,
Васил Стоянов Василев, Йордан Йорданов Христов, Красимир Христов Янков, Лало Георгиев
Кирилов, Михаил Николаев Шишков и Николай
Георгиев Иванов. Вписва Контролен съвет в
следния състав: Александър Вачев Петров – председател, Силвия Георгиева Георгиева – секретар,
и Христо Радославов Куклев – член. Вписва като
председател на партията Красимир Христов Янков. Политическата партия се представлява от
председателя Красимир Христов Янков.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на „Българско
сдружение по радиобиология и радиационна защита“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.03.2021 г. от 14 ч.
в сградата на Националния център по радиобиология и радиационна защита – 1606 София,
ул. Г. Софийски № 3, сграда 7 (зала № 225),
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
за изминалия период; 2. избор на председател
на БСРРЗ; 3. разни.
446
7. – Съветът на Адвокатската колегия – Враца, на основание чл. 81, ал. 2 от ЗА отлага за
24.04.2021 г. свиканото за 30.01.2021 г. редовно
отчетно-изборно събрание на колегията, което
ще се проведе от 8,30 ч. в залата на Регионалния
инспекторат по образованието (бившата БЗНС),
Враца, ул. Софроний Врачански № 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през отчетната 2020 г.; 2. отчет за финансовата дейност на адвокатския съвет за 2020 г.; 3.
доклад за дейността на контролния съвет; 4. отчет
за дейността на дисциплинарния съд; 5. приемане
на бюджета на съвета на колегията за финансовата
2021 г.; 6. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА общото
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събрание ще се проведе същия ден от 9,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се членовете на колегията да участват лично или
чрез писмено упълномощен представител.
449
3. – Управителният съвет на СНЦ „Звездица“ – Димитровград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно събрание
на сдружението на 30.03.2021 г. в 19 ч. в базата
на Народно читалище „Звездица – 2003“ (бул.
Г. С. Раковски № 18, търговски дом, ет. 5, западен вход), при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението; 2. отчет за изминалия период – дейност и финансов отчет; 3.
план за работата на сдружението през следващия
период – дейност и проектобюджет.
390
1. – Управителният съвет на сдружение „Търговско-промишлена палата“ – Монтана, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от устава
във връзка с проведено на 19.01.2021 г. заседание
на управителния съвет на сдружението свиква по
своя инициатива общо събрание на 12.03.2021 г.
в 17,30 ч. в Монтана, ул. Цар Борис III № 11А,
ет. 5, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението за периода 2015 – 2020 г. включи-
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телно; 2. отмяна на решенията на управителния
съвет в периода 30.01.2015 г. – 15.01.2021 г.; 3.
освобождаване на председателя и членовете на
управителния съвет; 4. избор на председател и
членове на управителния съвет; 5. освобождаване
на членовете на контролния съвет; 6. избор на
членове на контролния съвет; 7. изменение на
устава; 8. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 16, ал. 4 от устава на сдружението при липса
на кворум общото събрание ще се отложи с един
час по-късно на същото място и при същия дневен
ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.
442
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по самбо и джудо „Раковски“ – Севлиево, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.03.2021 г. в 18 ч. в Севлиево, ул. Ст. Пешев
№ 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението; 2. отчет за финансовото състояние на клуба; 3. освобождаване от отговорност
на стария УС; 4. избор на нов УС; 5. промяна в
устава. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
при същия дневен ред в 19 ч. независимо от броя
на членове на сдружението, регистрирали се за
участие в общото събрание.
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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 2021 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.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Народно събрание № 2, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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