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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 237
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награж давам комисар Георги Христов
Пармаков с орден „За гражданска заслуга“
втора степен за съществен принос и заслуги
за сигурността и обществения ред в Република
България във връзка с борбата с бедствия и
аварии.
Издаден в София на 14 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
5600

УКАЗ № 238
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам главен инспектор Юлиян
Йорданов Петров с медал „За заслуга“ за
заслуги в борбата с бедствия и аварии.
Издаден в София на 14 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
5601

УКАЗ № 239
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам комисар Светослав Кирилов
Георгиев с медал „За заслуга“ за заслуги в
борбата с бедствия и аварии.
Издаден в София на 14 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
5602

УКАЗ № 240

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам главен инспектор Димитър
Тодоров Бришимов с медал „За заслуга“ за
заслуги в борбата с бедствия и аварии.
Издаден в София на 14 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
5603

УКАЗ № 247
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Валери Иванов Йотов от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кооперативна
република Гвиана.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 16 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
5662

УКАЗ № 248
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Бож идара Николова Сърчаджиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна
република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Кооперативна република Гвиана със седалище в гр. Бразилия, Федеративна република
Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 16 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
5663
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи
за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за финансиране на разходи за
данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“
за 2021 г. в общ размер до 18 000 000 лв. за
финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените по централния бюджет
средства за данък върху добавената стойност
на общините по Програмата за развитие на
селските райони и Оперативна програма „Рибарство“ за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2021 г. по „Политика на
Министерството на земеделието, храните и
горите в областта на земеделието и селските
райони“, бюджетна програма „Развитие на
селските райони“.
Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните
промени по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 86 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5657
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за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за финансиране на
дейностите по изпълнение на Национална
научна програма „Върхови изследвания и
хора за развитие на европейска наука“ – 2021
(ВИХРЕН – 2021)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. в общ размер 1 500 000 лв.
за изпълнението на Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие
на европейска наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021).
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи за изпълнение
на Националната стратегия за развитие на
научните изследвания в Република България
2017 – 2030 г. по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал“, бюджетна
програма „Оценка и развитие на националния
научен потенциал за изграждане на устойчива
връзка образование-наука-бизнес като основа за
развитие на икономика, базирана на знанието“
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5658
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

за приемане на Наредба за изискванията към
екстрактите от кафе и цикория
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за изиск
ванията към екстрактите от кафе и цикория.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за изискванията
към екстрактите от кафе и цикория, приета с
Постановление № 265 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2003 г.; изм.,
бр. 1 от 2004 г.).
§ 2. Пос та новлен ие т о вл иза в си ла в
14-дневен срок от деня на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

НАРЕДБА

за изискванията към екстрактите от кафе
и цикория
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към наименованията, характеристиките,
състава, етикетирането, методите за вземане
на проби и методите за анализ на екстрактите
от кафе и екстрактите от цикория.
(2) Наредбата не се прилага за разтворимо
кафе тип „торефакто“ (café torrefacto soluble).
Чл. 2. (1) Наименованията, под които екстрактите от кафе се предлагат на пазара, са:
„екстракт от кафе“, „разтворим екстракт от
кафе“, „разтворимо кафе“ или „инстантно кафе“.
(2) Наименованията по ал. 1 се използват
за концентриран продукт, получен чрез екстракция от печено кафе на зърна посредством
използване само на вода като екстракционно
средство и без прилагане на процес на хидролиза, включващ киселина или основа.
Чл. 3. (1) Наименовани ята, под които
екстрактите от цикория се предлагат на пазара, са: „екстракт от цикория“, „разтворима
цикория“ или „инстантна цикория“.
(2) Наименованията по ал. 1 се използват за концентриран продукт, получен чрез
екстракция от печена цикория посредством
използване само на вода като екстракционно
средство и без прилагане на процес на хидролиза, включващ киселина или основа.
Чл. 4. Към наименованието на продуктите
по чл. 2 и 3:
1. се добавят според случая думите „кондензиран“ или „в пастообразна форма“ и „течен“
или „в течна форма“;
2. се допуска добавянето на пояснителната
дума „концентриран“, ако съдържанието на
сухо вещество е над 25 % w/w за продуктите
по чл. 6, т. 3 или 45 % w/w за продуктите по
чл. 9, т. 3.
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Чл. 5. Продуктите по чл. 2 трябва да съдържат само разтворимите и ароматните съставки
на кафето, неразтворимите вещества, които е
технологично невъзможно да се отстранят, и
неразтворимите мазнини, извлечени от кафето.
Чл. 6. Съдържанието на сухото вещество,
извлечено от кафето, в продуктите по чл. 2
следва да е:
1. не по-малко от 95 % w/w за изсушен
екстракт от кафе в твърда форма;
2. от 70 до 85 % w/w за „кондензиран екстракт от кафе“ или за „екстракт от кафе в
пастообразна форма“;
3. от 15 до 55 % w/w за „течен екстракт от
кафе“ или за „екстракт от кафе в течна форма“.
Чл. 7. Екстрактите от кафе в твърда или
кондензирана форма съдържат само вещества,
получени чрез екстракция на кафе.
Чл. 8. (1) Екстрактите от кафе в течна
форма могат да съдържат и захари, предназначени за консумация от човека, но не повече
от 12 % w/w.
(2) Захарите по ал. 1 могат да бъдат изпечени
с кафето или добавени след изпичането му.
Чл. 9. Съдържанието на сухото вещество,
извлечено от цикория, в продуктите по чл. 3
следва да е:
1. не по-малко от 95 % w/w за изсушен
екстракт от цикория в твърда форма;
2. от 70 до 85 % w/w за „кондензиран екстракт от цикория“ или за „екстракт от цикория
в пастообразна форма“;
3. от 25 до 55 % w/w за „течен екстракт
от цикория“ или за „екстракт от цикория в
течна форма“.
Чл. 10. Екстрактите от цикория в твърда
или кондензирана форма могат да съдържат
не повече от 1 % w/w вещества, които не се
извличат от цикория.
Чл. 11. (1) Екстрактите от цикория в течна
форма могат да съдържат и захари, предназначени за консумация от човека, но не повече
от 35 % w/w.
(2) Захарите по ал. 1 могат да бъдат изпечени
с цикорията или добавени след изпичането є.
Чл. 12. При етикетирането на екстракти
от кафе и екстракти от цикория се спазват
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 (OB, L 304 от
22.11.2011 г.) и на Наредбата за предоставянето
на информация на потребителите за храните,
приета с Постановление № 97 на Министер
ския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 25 от 2021 г.).
Чл. 13. При етикетирането на продукти по
чл. 6, т. 2 и 3 и чл. 9, т. 2 и 3 задължително
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се изписва минималното съдържание на сухо
вещество, извлечено съответно от кафе или
от цикория, изразено в % w/w от крайния
продукт.
Чл. 14. (1) За продуктите по чл. 6, т. 3 и
чл. 9, т. 3, които съдържат захари, етикетът
трябва да включва някой от изразите „с ...“, „с
добавена ...“, „консервиран с ...“ или „изпечен
с ...“, следван от името (имената) на видовете
използвана захар (захари).
(2) При етикетирането на продукти по
чл. 2 се включва изразът „без кофеин“, ако
съдържанието на кофеин е не повече от
0,3 % w/w, на база сухо вещество.
(3) Изразите по ал. 1 и 2 се изписват в
същото зрително поле, в което е посочено
търговското наименование на продуктите.
Чл. 15. (1) Вземането на проби от екстракти
от кафе и екстракти от цикория в насипно състояние се извършва съгласно метод, описан в
БДС ISO 6670:2003, при спазване изискванията
на Наредба № 7 от 2020 г. за условията и реда
за вземане на проби и лабораторно изпитване
на храни (ДВ, бр. 89 от 2020 г.).
(2) За целите на официалния контрол продуктите се анализират по следните методи:
1. определяне съдържанието на сухо вещество съгласно БДС ISO 3726:2003;
2. определяне съдържанието на кофеин
съгласно БДС 8999:1985 и БДС ISO 20481:2016;
3. определяне съдържанието на общи и
свободни въглехидрати съгласно БДС ISO
11292:2003.
(3) За вземането на проби и извършването
на анализи на екстрактите от кафе и цикория
могат да се използват и други методи, различни от посочените в ал. 1 и 2, в случай че са
спазени изискванията на чл. 34 на Регламент
(ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния
контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането
на законодателството в областта на храните
и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение
към тях, здравето на растенията и продуктите
за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005,
(ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС)
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429
и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и
на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО)
№ 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/
ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и
2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на
Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО,
91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО
на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета
(ОВ, L 95/1 от 7 април 2017 г.).
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Цикория“ са корените на растението
Цикориум интибус (Cichorium intybus L.),
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подходящо почистени, изсушени и изпечени,
които не се използват за получаване на цикория за бланширане.
2. „% w/w“ е тегловен процент.
§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 1999/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари
1999 година относно екстрактите от кафе и
екстрактите от цикория (ОВ, специално българско издание: глава 13, том 026).
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 5 от Закона за храните.
5659

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за
компенсиране на разходите, извършени от
родителите за отглеждането и обучението
на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища
поради липса на свободни места, приета с
Постановление № 76 на Министерския съвет
от 2021 г. (ДВ, бр. 20 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 2 се създава изречение
второ: „За общините с районно деление, в
които районите на обхват съвпадат с районите, определени със Закона за териториалното
деление на столичната община и големите
градове, по решение на кмета прилежащият
район на детската градина или училището
може да не включва граничещите райони
на обхват.“
§ 2. В чл. 4, ал. 4 накрая в текста се добавят думите „или е действащ студент последна
година от обучението си за придобиване на
висше образование по специалност „Пред
училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ или „Предучилищна и
начална училищна педагогика“ от професионално направление „Педагогика“ от област на
висшето образование „Педагогически науки“
съгласно К ласификатора на областите на
висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 64 от 2002 г.; Решение № 10827 на Върховния административен съд от 27 ноември
2003 г. – бр. 106 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32
и 94 от 2005 г.)“.
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Родителите, които желаят да получават
компенсиране при условията и по реда на
тази наредба за извършваните от тях разходи,
пряко свързани с обучението и отглеждането
на децата им, за всяка учебна година подават
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заявление по образец съгласно приложение № 1
в общината по настоящия адрес на детето.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заявлението по ал. 1 може да се подава:
1. в срок до 5 ноември – за получаване на
компенсации за цялата учебна година;
2. в срок до 5-о число на месеците от декември до юли следващата календарна година – за получаване на компенсации от месеца,
следващ месеца на подаване на заявлението.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Общината извършва проверка за наличието на условията на чл. 3 към датата
на подаване на заявлението и уведомява
родителите, които имат право да получават
компенсиране на разходите.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 8, ал. 2“ се заменят с „по чл. 8, ал. 3“.
2. В ал. 4 се създава изречение второ:
„Договорът за обучение или за отглеждане и
обучение се прилага само към първото искане
за изплащане, а за следващите периоди – само
ако са настъпили промени.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от
учебната 2021 – 2022 година.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5660

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерство на културата за
2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата за
2021 г. в размер 18 000 000 лв. за осигуряване
на средства по схеми за държавно подпомагане на филмовата индустрия по чл. 26, ал. 1,
т. 1 – 5 от Закона за филмовата индустрия за:
1. проекти за създаване, разпространение,
фестивали, културни прояви, промоция и показ
на български филми и копродукции с българско участие по схеми за държавна помощ
съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от Закона
за филмовата индустрия – 10 000 000 лв.;
2. проекти за възстановяване на разходи за
производство на филми по схема за държавна
помощ съгласно чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона
за филмовата индустрия – 8 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния
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бюджет за 2021 г. със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна
програма „Филмово изкуство“, по бюджета на
Министерството на културата за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. По бюджета на Министерството на
културата за 2021 г. по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
бюджетна програма „Филмово изкуство“, да
се създаде администриран разходен параграф
„Субсидии по схема за държавна помощ за
възстановяване на разходи за производство
на филми на основание на Закона за филмовата индустрия“ в размер на сумата по чл. 1,
ал. 1, т. 2.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2021 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 76, ал. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на културата и на
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Национален филмов център“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5661

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

за приемане на план-сметка за разходите по
подготовката и произвеждането на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката
и за народни представители на 14 ноември
2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Приема план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

и за народни представители на 14 ноември
2021 г. на обща стойност 123 784,2 хил. лв.
съгласно приложението.
(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размера по ал. 1, разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители с
бюджет и по дейности съгласно приложението.
(3) Средствата по ал. 2 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. по централния
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи
мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 18 242,7 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 500,0 хил. лв., по
пореден № 1 от приложението да се увеличат
разходите по функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни,
честни и свободни избори и национални
референдуми“, бюджетна програма „Избори
и национални референдуми“, по бюджета на
Централната избирателна комисия за 2021 г.
(2) Със сумата 17 742,7 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 43, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 72 700,0 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 4 798,6 хил. лв., по
пореден № 2 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерския съвет
за 2021 г., както следва:
1. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“ – 72 330,0 хил. лв., в т. ч. за
възнаграждения и осигурителни вноски върху
тях на членовете на районните и на секционните избирателни комисии;
2. по бюджетна програма „Администрация“ – 370,0 хил. лв.
(2) Със сумата 4 824,5 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
(3) Средствата за общините по подготовката и произвеждането на изборите, в т. ч. за
възнагражденията и осигурителните вноски
върху тях на членовете на секционните избирателни комисии, се предоставят по бюджетите
на общините чрез трансфер от бюджета на
Министерския съвет за 2021 г. в рамките на
одобрените разходи по ал. 1, т. 1.
Чл. 4. (1) Със сумата 1 644,0 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 1 095,0 хил. лв., по
пореден № 3 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
2021 г. по „Други бюджетни програми (общо)“,
бюджетна програма „Гражданска регистрация и
административно обслужване на населението“.
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(2) Със сумата 549,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 5. (1) Със сумата 19 000,0 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 17 600,0 хил. лв., по
пореден № 4 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2021 г., както следва:
1. по „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването
на общест вени я ред“, бюд жет на п рог рама „Про т и водейс т вие на п рес т ъп нос т та,
опазва не на общес т вен и я ред и п ревенция“ – 17 200,0 хил. лв.;
2. по „Политика в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ – 1 800,0 хил. лв.
(2) Със сумата 1 400,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 6. (1) Със сумата 10 000,0 хил. лв., в
т. ч. по показател „Персонал“ – 3 406,7 хил. лв.,
по пореден № 5 от приложението да се увеличат разходите по „Политика в областта на
развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“ – 3 000,0 хил. лв., и бюджетна програма
„Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в
чужбина“ – 7 000,0 хил. лв., по бюджета на
Министерството на външните работи за 2021 г.
(2) Със сумата 6 593,3 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
(3) В разходите по aл. 1 са включени и
необходимите средства за осигуряване на
безопасни и здравословни условия на работа
и спазване на противоепидемичните мерки
в съответните страни, както и за увеличения
размер на възнагражденията на секционните
избирателни комисии извън страната, при
произвеждане на избори в условията на извънредна епидемична обстановка.
(4) При образуване на по-голям брой избирателни секции извън страната спрямо индикативния разчет необходимите допълнителни
средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3
от Закона за публичните финанси.
Чл. 7. Със сумата 94,0 хил. лв. по пореден
№ 6 от приложението да се увеличат разходите за персонал по „Политика в областта на
правосъдието“, бюджетна програма „Охрана
на съдебната власт“, по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
Чл. 8. (1) Със сумата 60,0 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 9,0 хил. лв., по
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пореден № 7 от приложението да се увеличат
разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно
и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Училищно образование“ – 50,8 хил. лв., и бюджетна програма
„Администрация“ – 9,2 хил. лв., по бюджета
на Министерството на образованието и на
уката за 2021 г.
(2) Със сумата 51,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 9. (1) Със сумата 137,5 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 80,0 хил. лв., по
пореден № 8 от приложението да се увеличат разходите по „Политика в областта
на устойчивото икономическо развитие и
конкурентоспособност“, бюджетна програма
„Инфраструктура по качеството в подкрепа
развитието на икономиката“ по бюджета на
Министерството на икономиката за 2021 г.
(2) Със сумата 57,5 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 10. Със сумата 670,0 хил. лв. по пореден № 9, сумата 950,0 хил. лв. по пореден
№ 10 и сумата 170,0 хил. лв. по пореден № 11
от приложението да се увеличат бюджетните
взаимоотношения с централния бюджет съответно с бюджетите на Българското национално
радио, Българската национална телевизия и
Българската телеграфна агенция за 2021 г.
Чл. 11. (1) Със сумата 80,0 хил. лв., в т. ч. по
показател „Персонал“ – 12,5 хил. лв., по пореден
№ 12 от приложението да се увеличат разходите
по бюджета на Съвета за електронни медии за
2021 г. по функционална област „Регулиране
на радио и телевизионния пазар“, бюджетна
програма „Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими“.
(2) Със сумата 67,5 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 36, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 12. (1) Със сумата 36,0 хил. лв. по пореден № 13 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Сметната палата за
2021 г. по функционална област „Контрол по
изпълнението на бюджета и управлението на
публичните средства и дейности“, бюджетна
програма „Независим, ефективен и ефикасен
одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 4, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 13. Първостепенните разпоредители
с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 да
извършат съответните промени по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят министъра на
финансите.
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Чл. 14. Министерският съвет и Централната избирателна комисия могат да извършват
компенсирани промени между отделните разходни позиции/бюджетни взаимоотношения с
други бюджети, за които промени уведомяват
министъра на финансите.
Чл. 15. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 3 промени
по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 16. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 в
срок до 20 декември 2021 г., а министърът на
външните работи в срок до 31 март 2022 г.,
да представят на министъра на финансите
отчет за извършените разходи, одобрени с
план-сметката.
(2) С размера на неусвоените средства
първостепенните разпоредители с бюджет извършват съответните промени по бюджетите
си и уведомяват министъра на финансите.
(3) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет за 2021 г.
(4) За извършване на плащанията по чл. 6
може да се използва сметка за чужди средства
на Министерството на външните работи
(5) Преведените до 31 декември 2021 г. суми
от бюджета на Министерството на външните
работи по сметката по ал. 4 се отразяват в
изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на министерството за 2021 г.
Чл. 17. (1) При сключване от Централната
избирателна комисия на договори за доставка
на допълнителни специализирани устройства
за електронно машинно гласуване с инсталиран системен и приложен софтуер, включително за логистика и техническа поддръжка
на машините, както и за други материали и
съпътстващи дейности за обезпечаване на
машинното гласуване, необходимите за целта
средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3
от Закона за публичните финанси.
(2) При прието решение от Централната
избирателна комисия за въвеждане на видеонаблюдение в избирателните секции необходимите за целта средства се осигуряват по
реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс, чл. 43,
ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 8 и ал. 7
и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на съответните първостепенни
разпоредители с бюджет по бюджетите по
чл. 1, ал. 2.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 септември 2021 г.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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Приложение
към чл. 1, ал. 1

П Л А Н – С М Е Т К А
за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(в хил. лв.)
№ по
ред
1
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Разходи по бюджети и по дейности

I тур

II тур

Общо

2
Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:
За възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по
трудови и граждански договори
За материално-техническо осигуряване на изборния процес, включително за отпечатване на хартиените бюлетини за гласуване, за компютърна обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетин
с резултатите от изборите, за разяснителна кампания за правата и
задълженията на гражданите и за начина на гласуване
Разходи за медийни пакети, които ще се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети
За обучение на членовете на РИК и СИК/ПСИК
Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:
За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете
на районните и на секционните избирателни комисии
За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията
на Министерския съвет, областните и общинските администрации
Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството – Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“
Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи
Разходи по бюджета на Министерството на външните работи
Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието
Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката
Разходи по бюджета на Министерството на икономиката
Разходи на Българското национално радио
Разходи на Българската национална телевизия
Разходи на Българската телеграфна агенция
Разходи по бюджета на Съвета за електронни медии
Разходи по бюджета на Сметната палата
ОБЩО:

3

4

5

15 611,8

2 630,9

18 242,7

350,0

150,0

500,0

12 561,8

2 430,9

14 992,7

2 200,0
500,0

50,0

2 200,0
550,0

49 400,0

23 300,0

72 700,0

31 500,0

20 300,0

51 800,0

17 900,0

3 000,0

20 900,0

1 644,0
9 500,0
6 000,0
47,0
30,0
117,5
670,0
750,0
170,0
80,0
36,0
84 056,3

0,0
9 500,0
4 000,0
47,0
30,0
20,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
39 727,9

1 644,0
19 000,0
10 000,0
94,0
60,0
137,5
670,0
950,0
170,0
80,0
36,0
123 784,2

5653

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Международната конвенция
за търсене и спасяване по море, 1979 г.
(Приети с Резолюция MSC.155(78) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 20 май 2004 г. В сила
за Република България от 1 юли 2006 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,

Като припомня още член III, параграф 2,
буква c) от Международната конвенция по
търсене и спасяване на море (SAR) от 1979 г.
(наричана по-долу „Конвенцията“), относно
процедурите за изменение на Приложението
към Конвенцията, различни от разпоредбите
на точки 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 или 3.1.3
от него,
Като взе предвид Резолюция A.920 (22),
озаглавена „Преглед на мерките за безопасност
и процедурите за лечение на лица, спасени
в морето“,
Като припомн я също разпоредбите на
Конвенцията, отнасящи се до предоставянето
на помощ на всяко лице, бедстващо на море,
независимо от националността или статута на
такова лице или обстоятелствата, при които
това лице се намира,
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Като отбелязва също член 98 от Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г.
относно задължението за оказване на помощ,
Като взе предвид още инициативата, предприета от генералния секретар за включване
на компетентни специализирани агенции и
програми на Организацията на обединените
нации в разглеждането на въпросите, поставени в тази Резолюция, с цел договаряне на
общ подход, който да ги разреши по ефективен
и последователен начин,
Като използва необходимостта от изясняване на съществуващите процедури, за да се
гарантира, че на спасените по море лица ще
бъде осигурено безопасно място, независимо
от тяхната националност, статус или обстоятелства, при които са открити,
Като отчита, че целта на параграф 3.1.9
от Приложението към Конвенцията, както
е изменен от настоящата резолюция, е да
гарантира, че във всеки случай се осигурява
безопасно място в разумен срок. Освен това
се предвижда, че отговорността да се осигури безопасно място се носи от страната,
отговорна за района на SAR, в който са били
открити оцелелите,
След като разгледа на седемдесет и осмата
си сесия изменения към конвенцията, предложени и оповестени в съответствие с член
III, параграф 2, буква а) от нея,
1. Приема, в съответствие с член III, параграф 2, буква c) от Конвенцията, изменения
към Конвенцията, чийто текст е изложен в
приложението към настоящата резолюция;
2. Определя, в съответствие с член III,
параграф 2, буква f) от Конвенцията, че измененията се считат за приети на 1 януари
2006 г., освен ако преди тази дата повече от
една трета от страните са представили възраженията си срещу измененията;
3. Приканва страните по Конвенцията да
отбележат, че в съответствие с член III, параграф 2, буква h) от Конвенцията измененията
влизат в сила на 1 юли 2006 г. след приемането
им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Отправя искане към генералния секретар, в съответствие с член III, параграф 2,
буква d) от Конвенцията да предаде заверени
копия от настоящата резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в приложението,
на всички страни по Конвенцията;
5. Освен това отправя искане към генералния секретар да предаде копия от настоящата
резолюция и приложението към нея на членовете на Организацията, които не са страни
по Конвенцията;
6. Отправя също искане към генералния секретар да предприеме необходимите
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действия за по-нататъшното осъществяване
на инициативата между агенциите, като информира Комитета по морска безопасност за
развитието, по-специално по отношение на
процедурите, за да съдейства за осигуряване
на места за безопасност за лица, бедстващи
на море, относно действия, които Комисията
счита за уместни.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА
КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ
ПО МОРЕ, 1979 Г.
ГЛАВА 2 – ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ
2.1 Мероприятия за осигуряване и координиране на операциите по търсене и спасяване
1 В края на съществуващия параграф 2.1.1
се добавя следното изречение:
„Понятието за лице, търпящо бедствие в
морето, включва и лица, нуждаещи се от помощ, които са намерили убежище на брега на
отдалечено място в океанска зона, недостъпно
за всяко спасително съоръжение, различно от
предвиденото в Приложението.“
ГЛАВА 3 – СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
ДЪРЖАВИТЕ
3.1 Сътрудничество между държавите
2 В параграф 3.1.6 в алинея .3 точката се
заменя с „; и“ и след съществуващата алинея
.3 се добавя следната нова алинея .4:
„.4 да създадат необходимите договорености
в сътрудничество с други спасителни координационни центрове, за да идентифицират
най-подходящото място (места) за слизане на
лица, търпящи бедствие в морето.“
3 След съществуващия параграф 3.1.8 се
добавя следният параграф 3.1.9:
„3.1.9 Страните координират и си сътрудничат, за да гарантират, че капитаните на кораби,
които оказват помощ чрез качване на лица,
търпящи бедствие в морето, са освободени
от задълженията си с минимално по-нататъшно отклонение от планираното пътуване
на корабите, при условие че освобождаването
на капитана на кораба от тези задължения
не застрашава допълнително безопасността
на живота в морето. Страната, отговорна за
района за търсене и спасяване, в който се
оказва такава помощ, носи основна отговорност за осигуряване на такава координация и
сътрудничество, така че оцелелите да слизат
от спасителния кораб и да се транспортират
до безопасно място, като се вземат предвид
конкретните обстоятелства по случая и насоките, разработени от организацията. В тези
случаи съответните страни организират такова
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слизане да се извърши възможно най-скоро,
доколкото е практически осъществимо.“
ГЛАВА 4 – ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
4.8 Приключване и прекратяване на операции по търсене и спасяване
4 След съществуващия параграф 4.8.4 се
добавя следният нов параграф 4.8.5:
„4.8.5 Съответният спасителен координационен център или спасителният подцентър
инициира процеса на определяне на най-подходящото място (места) за слизане на лица,
открити от същия в беда в морето.“
5469

Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г., отнасящ се до измененията на Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г., както
е изменена с Протокола от 1978 г.
(Изменения на Анекс VI на MARPOL и Техническия кодекс за NOх от 2008 г.)
(Приети с Резолюция MEPC.132(53) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организац и я на
22 юли 2005 г. В сила за Република България
от 22 ноември 2006 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква (а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета за опазване
на морската среда („Комитетът“), възложени му съгласно международни конвенции за
предотвратяване и контрол на замърсяването
на морето от кораби,
Като отбелязва член 16 от Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (наричана по-долу
„Конвенцията от 1973 г.“), член VI от Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г. (наричан по-долу „Протокол
от 1978 г.“) и член 4 от Протокола от 1997 г.
за изменение на Международната конвенция
за предотвратяване на замърсяването от
кораби, 1973 г., изменена от Протокола от
1978 г., отнасящ се до нея (наричан по-долу
„Протокол от 1997 г.“), които заедно определят процедурата за изменение на Протокола
от 1997 г. и предоставят на съответния орган
на Организацията функцията да разглежда и
приема изменения на Конвенцията от 1973 г.,
изменена с Протоколите от 1978 и 1997 г.,
Като отбелязва също, че с Протокола от
1997 г. към Конвенцията от 1973 г. се добавя
Анекс VI, озаглавен „Правила за предотвратяване замърсяването на въздуха от кораби“
(наричан по-долу „Анекс VI“),
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Като отбелязва още, че Правило 2, параграф (5) от Анекс VI определя процедурата
за изменение на Техническия кодекс за NOх
от 2008 г.,
Като имат предвид предложените изменения на Анекс VI и Техническия кодекс за
NOx от 2008 г.,
1. Приема в съответствие с член 16, параграф 2, буква (d) от Конвенцията от 1973 г.,
измененията в Анекс VI и Техническия кодекс
за NOx от 2008 г., чийто текст е посочен в
Приложението към настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член 16, параграф 2, буква (f), подточка (iii) от Конвенцията
от 1973 г., че измененията се считат за приети
на 22 май 2006 г., освен ако преди тази дата
не по-малко от една трета от страните или
страните, чийто комбиниран търговски флот
съставлява не по-малко от 50 процента от
бруто тонажа на световния търговски флот,
са уведомили Организацията за възраженията
си срещу измененията;
3. Приканва страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква (g),
подточка (ii) от Конвенцията от 1973 г. посочените изменения влизат в сила на 22 ноември
2006 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Изисква генералният секретар, в съответствие с член 16, параграф 2, буква (е) от
Конвенцията от 1973 г., да предаде на всички
страни по Конвенцията от 1973 г., изменена
с Протоколите от 1978 г. и 1997 г., заверени
копия на настоящата Резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в Приложението;
5. Изисква още генералният секретар да
предаде на членовете на Организацията, които не са страни по Конвенцията от 1973 г.,
изменена с Протоколите от 1978 и 1997 г.,
копия от настоящата резолюция и Приложението към нея; и
6. Приканва страните да обмислят прилагането на гореспоменатите изменения на
Анекс VI по отношение на Хармонизираната
система за преглед и сертифициране (ХСНС)
възможно най-скоро на кораби, имащи право
да плават под тяхно знаме преди очакваната
дата на влизане в сила на измененията, и
приканва други страни да приемат свидетелствата, издадени съгласно ХСНС за Анекс VI.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКС VI НА MARPOL
И ТЕХНИЧЕСКИЯ КОДЕКС NOx ОТ 2008 Г.
A. Изменения на АНЕКС VI на MARPOL
Правило 2
1 Следният нов параграф (14) се добавя
след съществуващия параграф (13):
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„ (14) Годишна дата означава деня и
месеца на всяка година, които съответстват на датата на изтичане на срока на
действие на Международното свидетелство за предотвратяване замърсяването
на въздуха.“
Правило 5
2 Съществуващото заглавие се заменя със
следното: „Прегледи“
3 Съществуващото Правило 5 се заменя
със следното:
„(1) Всеки кораб с бруто тонаж 400
и повече тона и всяка неподвижна и
плаваща сондажна платформа и други
платформи са обект на прегледите, посочени по-долу:
(а) Първоначален преглед преди пускането в експлоатация на кораба или
преди издаването на свидетелството,
изисквано съгласно Правило 6 от
настоящото Приложение, се издава
за първи път. Този преглед трябва
да бъде такъв, че да гарантира, че
оборудването, системите, фитингите,
конструкциите и материалите напълно отговарят на приложимите изисквания на настоящото Приложение;
(b) Подновителен преглед се провежда на интервали, определени от
Администрацията, но на не повече
от пет години, освен когато е приложимо Правило 9, параграф (2), 9
параграф (5), 9 параграф (6) или 9
параграф (7) от настоящото Приложение. Прегледът за подновяване
трябва да бъде такъв, че да гарантира, че оборудването, системите,
фитингите, мерките и материалите
напълно отговарят на приложимите
изисквания на това Приложение;
(c) Междинен преглед в рамките на
три месеца преди или след датата
на втората годишна дата или в рамките на три месеца преди или след
датата на третата годишна дата от
свидетелството, която заменя един
от годишните прегледи, посочени в
параграф 1, буква (d) от настоящото
Правило. Междинният преглед трябва да бъде такъв, че да гарантира,
че оборудването и мерките напълно
отговарят на приложимите изисквания на настоящото Приложение и
са в изправност. Такива междинни
прегледи се заверяват в свидетелството, издадено съгласно Правило
6 или 7 от настоящото Приложение;
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(d) Годишен преглед в рамките на
три месеца преди или след всяка
годишна дата на свидетелството,
вк л юч и т ел но обща п роверк а на
оборудването, системите, фитингите,
мерките и материалите, посочени в
параграф (1), буква (a) от настоящото
Правило, за да се гарантира, че те
са били поддържани в съответствие
с параграф (4) от настоящото Правило и че остават задоволителни за
услугата, за която е предназначен
корабът. Такива годишни прегледи
се потвърждават в свидетелството,
издадено съгласно Правило 6 или 7
от настоящото Приложение; и
(e) Допълнителен преглед общ или
частичен според обстоятелствата се
прави след ремонт в резултат на изследванията, посочени в параграф (4)
на настоящото Правило или когато
всякакви важни ремонти или подновявания са направени. Прегледът
трябва да е такъв, че да подсигури, че
необходимите ремонти или подновявания са били ефективно направени,
че материалът и изработката на тези
ремонти или подновявания са във
всички аспекти задоволителни и
че корабът съответства във всички
отношения на изискванията на настоящото Приложение.
(2) В случаите на кораби с по-малко от
400 бруто тона Администрацията може
да създаде подходящи мерки с цел да
подсигури, че приложимите разпоредби
на настоящото Приложение са спазени.
(3) (а) Прегледи на кораби по отношение на прилагането на разпоредбите
на настоящото Приложение се извършват от служители на Администрацията. Администрацията обаче
може да повери прегледите или на
сървейори, определени за целта, или
на организации, признати от нея. Такива организации трябва да спазват
насоките, приети от Организацията.
(b) Прегледът на двигатели и оборудване за съответствие с Правило
13 от настоящото Приложение се
извършват съгласно Техническия
кодекс за NOx от 2008 г.
(c) Когато определен сървейор или
призната организация установи, че
състоянието на оборудването не
съответства съществено на данните
в сертификата, те гарантират, че са
предприети коригиращи действия и
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своевременно уведомяват Админис
трацията. Ако не бъдат предприети
такива коригиращи действия, сертификатът трябва да бъде оттеглен
от Администрацията. Ако корабът
се намира в пристанище на друга
страна, незабавно се уведомяват и
съответните органи на държавата
на пристанището. Когато служител
на Администрацията, назначен гео
дезист или призната организация
е уведомил съответните органи на
държавата на пристанището, правителството на съответната държава
на п риста нищет о п редос та вя на
този служител, геодезист или организация необходимото съдействие
за изпълнение на задълженията им
по настоящия Регламент.
(d) Във всеки случай съответната
а д м и н ис т ра ц и я гара н т и ра изц яло пълнотата и ефективността на
прегледа и се ангажира да осигури
необходимите мерки за изпълнение
на това задължение.
(4) (а) Оборудването трябва да се поддържа, за да съответства на разпоредбите на настоящото Приложение
и не трябва да се правят промени
в оборудването, системите, фитингите, мерките или материала, обхванат от прегледа, без изричното
одобрение на А дминистраци ята.
Разрешава се директната подмяна
на такова оборудване и фитинги
с обору дване и фи т инг и, кои т о
съответстват на разпоредбите на
настоящото Приложение.
(b) Всеки път, когато възникне авария
на кораб или бъде открит дефект,
който съществено влияе върху ефективността или пълнотата на оборудването му, обхванато от настоящото
Приложение, капитанът или собственикът на кораба докладва при първа
възможност на Администрацията,
номиниран сървейор или призната
организация, отговорна за издаването
на съответното свидетелство.“
Правило 6
4 Съществуващото заглавие се заменя
със следното: „Издаване или потвърждаване
(ендорсмънт) на свидетелство“
5 Съществуващото Правило 6 се заменя
със следното:
„(1) Международно свидетелство за предот
вратяване замърсяването на въздуха
се издава след първоначален преглед
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или преглед за подновяване в съответствие с разпоредбите на Правило 5 от
настоящото Приложение за:
a. в секи кораб с бруто тонаж 400 и повече тона, който участва в плавания до
пристанища или офшорни терминали
под юрисдикцията на други страни; и
b. п латформи и сондажни платформи,
извършващи плавания до води под
суверенитета или юрисдикцията на
други страни по Протокола от 1997 г.
(2) Н а корабите, построени преди датата на
влизане в сила на Протокола от 1997 г.,
се издава Международно свидетелство
за предотвратяване замърсяването на
въздуха в съответствие с параграф (1)
от настоящото Правило не по-късно
от първото планирано сухо докиране
след влизането в сила на Протокола
от 1997 г., но в никакъв случай не покъсно от три години след влизането в
сила на Протокола от 1997 г.
(3) Такова свидетелство се издава или заверява или от Aдминистрацията, или от
всяко лице или организация, надлежно
упълномощени от нея. Във всеки случай Aдминистрацията поема пълната
отговорност за свидетелството.“
Правило 7
6 Съществуващото заглавие се заменя със
следното:
„Издаване или потвърждаване (ендорсмънт)
на свидетелство от друго правителство“
7 Съществуващото Правило 7 се заменя
със следното:
„(1) П равителството на страна по Протокола от 1997 г. може, по искане на
Aдминистрацията, да изиска на кораб
да бъде направен преглед и ако се
убеди, че разпоредбите на настоящото
Приложение са спазени, издава или
разрешава издаването на Международно свидетелство за предотвратяване
замърсяването на въздуха от кораба
и когато е уместно, потвърждава или
разрешава потвърждаването на това
свидетелство на кораба, в съответствие
с настоящото Приложение.
(2) К опие от свидетелството и копие от
протокола за преглед се изпращат възможно най-скоро на Администрацията,
отправила искане.
(3) Така издаденото свидетелство трябва
да съдържа декларация, че е издадено
по искане на Администрацията и то
има същата сила и получава същото
признание като свидетелство, издаде-
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но съгласно Правило 6 от настоящото
Приложение.
(4) Н а кораб, който има право да плава под
знамето на държава, която не е страна
по Протокола от 1997 г., не се издава
Международно свидетелство за предот
вратяване замърсяването на въздуха.“
Правило 8
8 Съществуващото Правило 8 се заменя
със следното:
„Международното свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха се
изготвя във форма, съответстваща на образеца, даден в Допълнение I към настоящото
Приложение и трябва да бъде на английски,
френски или испански език. Ако се използва
и официалният език на издаващата държава,
той има предимство в случай на спор или
несъответствие.“
Правило 9
9 Съществуващото Правило 9 се заменя
със следното:
„(1) Международно свидетелство за предот
вратяване замърсяването на въздуха се издава
за период, определен от Администрацията,
който не надвишава пет години.
(2) (а) Независимо от изискванията на параграф (1) от настоящото Правило, когато
прегледът за подновяване приключи в
рамките на три месеца преди изтичане
срока на действие на съществуващото
свидетелство, новото свидетелство е
валидно от датата на завършване на
прегледа за подновяване до дата, която
не надвишава пет години от датата на
изтичане на съществуващото свидетелство.
(b) Когато прегледът за подновяване
приключи след изтичане срока на действието на съществуващото свидетелство,
новото свидетелство е валидно от датата
на завършване на прегледа за подновяване до дата, която не надвишава
пет години от датата на изтичане на
съществуващото свидетелство.
(c) Когато п реглед ът за подновяване прик лючи повече от три месеца
преди изтичане срока на действие на
съществуващото свидетелство, новото
свидетелство е валидно от датата на
завършване на прегледа за подновяване
до дата, която не надвишава пет години
от датата на завършване на прегледа за
подновяване.
(3) А ко сви детелст вото е изда дено за
период, по-малък от пет години, Админис
трацията може да удължи валидността на
свидетелството след датата на изтичане до
максималния период, посочен в параграф

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

(1) от настоящото Правило, при условие че
прегледите, посочени в Правила 5, параграф
(1), буква (c) и 5, параграф (1), буква (d) от
настоящото Правило, приложими, когато се
издава свидетелство за период от пет години,
се извършват според случая.
(4) Ако прегледът за подновяване е приключил и ново свидетелство не може да бъде
издадено или не се намира на борда на кораба
преди изтичане срока на валидност на съществуващото свидетелство, лицето или организацията, упълномощена от Администрацията, може
да потвърди съществуващото свидетелство и
такова свидетелство се приема за валидно за
следващ период, който не трябва да надвишава
пет месеца от датата на изтичане.
(5) Ако даден кораб при изтичане на дадено
свидетелство не се намира в пристанище, в
което трябва да бъде прегледан, Администрацията може да удължи срока на валидност на
свидетелството, но това удължаване се предоставя с цел да позволи на кораба да завърши
плаването си до пристанището, в което ще
бъде прегледан, и то само в случаите, когато
това изглежда правилно и разумно. Никое
свидетелство не може да бъде удължавано
за период, по-дълъг от три месеца, и кораб,
на който е предоставено удължаване, няма
да има право след такова удължаване да
напусне това пристанище при пристигането
си в пристанището, в което трябва да бъде
прегледан, без да получи ново свидетелство.
Когато прегледът за подновяване приключи,
новото свидетелство е валидно до дата, която
не надвишава пет години от датата на изтичане на съществуващото свидетелство, преди
да бъде предоставено удължаването.
(6) Свидетелство, издадено на кораб, извършващ кратки плавания, който не е продължен съгласно предходните разпоредби на
настоящото Правило, може да бъде удължено
от Администрацията за гратисен период до
един месец от датата на изтичане, посочена
в него. Когато прегледът за подновяване приключи, новото свидетелство е валидно до дата,
която не надвишава пет години от датата на
изтичане на съществуващото свидетелство,
преди да бъде предоставено удължаването.
(7) При специални обстоятелства, определени от Администрацията, не е необходимо да
се поставя дата на ново свидетелство от датата
на изтичане на съществуващото свидетелство,
както се изисква в параграф (2), буква (b),
параграф (5) или параграф (6) от настоящото
Правило. При тези специални обстоятелства
новото свидетелство е валидно до дата, която
не надвишава пет години от датата на приключване на прегледа за подновяване.
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(8) Ако годишният или междинният преглед е приключил преди периода, посочен в
Правило 5 от настоящото Приложение, тогава:
(а) годишната дата, посочена в свидетелството, се изменя с потвърждение
до дата, която не може да бъде повече
от три месеца по-късно от датата, на
която е приключил прегледът;
(b) следващият годишен или междинен
преглед, изискван от Правило 5 от нас
тоящото Приложение, се изпълнява на
интервалите, предписани от това Правило, като се използва новата годишна
дата;
(c) срокът на годност може да остане
непроменен, при условие че се извършват
един или повече годишни или междинни
прегледи, според случая, така че да не
се надвишават максималните интервали
между прегледи, предписани от Правило 5 от настоящото Приложение.
(9) Свидетелство, издадено съгласно Правило 6 или 7 от настоящото Приложение,
престава да бъде валидно във всеки от следните случаи:
(а) ако съответните прегледи не са
завършени в рамките на периодите,
посочени в Правило 5, параграф (1) от
настоящото Приложение;
(b) ако свидетелството не е заверено в
съответствие с Правило 5, параграф (1),
буква (c) или Правило 5, параграф (1),
буква (d) от настоящото Приложение;
(c) при прехвърляне на кораба под знамето на друга държава. Ново свидетелство
се издава само когато правителството,
което издава новото свидетелство, е напълно убедено, че корабът отговаря на
изискванията на Правило 5, параграф (4),
буква (а) от настоящото Приложение. В
случай на прехвърляне между страните,
ако бъде поискано, в рамките на три месеца след извършване на прехвърлянето
правителството на страната, под чието
знаме корабът преди е имал право да
плава, възможно най-скоро изпраща на
Администрацията копия от свидетелството на кораба преди прехвърлянето
и ако има такива, копия на съответните
протоколи от прегледа.“
Правило 14
(e) В Правило 14, параграф (3), буква (а),
преди думата „и“ се добавят следните
думи: „районът на Северно море, както
е определен в Правило 5, параграф (1),
буква (е) на Анекс V;“.
Допълнение I – Форма на Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването
на въздуха (IAPP свидетелство)
11 Съществуващата съгласно Апендикс I
Форма на IAPP свидетелство се заменя със
следното:
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„МЕЖ ДУН АРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО
НА ВЪЗДУХА
Издадено съгласно разпоредбите на Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби от 1973 г., изменена
с Протокола от 1978 г., отнасящ се до нея, и
изменена с Резолюция MEPC.132(53), (наричана
по-долу „Конвенцията“) с правомощията на
правителството на:
.............................................................................
(пълно наименование на държавата)

от ........................................................................
(пълно обозначение на компетентното лице или

организация, упълномощени съгласно разпоредбите
на Конвенцията)

Данни за кораба*
Име на кораба ..................................................
Отличителни цифри или букви .....................
Пристанище на регистрация ..........................
Бруто тонаж ......................................................
ИМО Номер+ ....................................................
Тип на кораба:
танкер
□
кораб, различен от танкер □

НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЯВА:
1. че корабът е прегледан в съответствие
с Правило 5 от Анекс VI на Конвенцията; и
2. че прегледът е показал, че оборудването,
системите, фитингите, мерките и материалите
напълно отговарят на приложимите изисквания на Анекс VI на Конвенцията.
Дата на приключване на прегледа, на която
се основава това свидетелство: дд/мм/гггг
Настоящото свидетелство е валидно до
..........................................................................**
подлежат на инспекции в съответствие с Правило 5 от Анекс VI на Конвенцията.
Издаден в ...........................................................
(Място на издаване на свидетелството)

...........................
(Дата на издаване)

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

(Подпис на упълномощено длъжностно лице,
което издава свидетелството)
(сух или мокър печат на органа, според случая)

* Като алтернатива данните за кораба могат да
бъдат поставени хоризонтално в кутийки.
+
В съответствие със схемата на ИМО за идентификационните номера на корабите, приета от
Организацията с резолюция A.600(15).
** Да се въведе датата на изтичане на валидността,
посочена от Администрацията в съответствие с
Правило 9, параграф (1) от Анекс VI на Конвенцията. Денят и месецът на тази дата съответстват на
годишната дата, както е определена в Правило 2,
параграф (14) от Анекс VI на Конвенцията, освен
ако не са изменени в съответствие с Правило 9,
параграф (8) от Анекс VI на Конвенцията.
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ПОТВЪРЖДАВАНЕ (ЕНДОРСМЪНТ) ЗА
ГОДИШНИ И МЕЖДИННИ ПРЕГЛЕДИ
НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЯВА, че при
преглед съгласно Правило 5 от Анекс VI на
Конвенцията е установено, че корабът отговаря
на съответните разпоредби на Конвенцията
Годишен преглед:

Подпис .......................
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)

Място ............................
Дата ............................
(Сух или мокър печат на органа, според случая)

Годишен/междинен* Подпис .......................
преглед:
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)

Място ............................
Дата .............................
(Сух или мокър печат на органа, според случая)

Годишен/междинен* Подпис .......................
преглед:
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)

Място ............................
Дата ............................
(Сух или мокър печат на органа, според случая)

Годишен преглед:

Подпис .......................
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)

Място ............................
Дата ............................
(Сух или мокър печат на органа, според случая)
* Излишното да се изтрие.

Г ОД И Ш Е Н / М Е Ж Д И Н Е Н П РЕ ГЛ Е Д В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРА ВИЛО 9, П А РАГРАФ (8), БУКВА (c)
НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЯВА, че при
годишен/междинен* преглед в съответствие с
Правило 9, параграф (8), буква (c) от Анекс VI
на Конвенцията е установено, че корабът
отговаря на съответните разпоредби на Конвенцията:
Подпис ...............................................................
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)

Място .................................................................
Дата ....................................................................
(Сух или мокър печат на органа, според случая)

* Излишното да се изтрие.
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ПОТВЪРЖ Д А ВА НЕ (ЕНДОРСМЪНТ) ЗА
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВОТО,
АКО Е ВАЛИДЕН ПО-МАЛКО ОТ 5 ГОДИНИ, КЪДЕТО СЕ ПРИЛАГА ПРАВИЛО 9,
ПАРАГРАФ (3)
Корабът отговаря на съответните разпоредби на Конвенцията и настоящото свидетелство, в съответствие с Правило 9, параграф
(3) от Анекс VI на Конвенцията, се приема
за валидно до ...................................................
Подпис ...............................................................
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)

Място .................................................................
Дата ...........................................................................
(Сух или мокър печат на органа, според случая)

ПОТВЪРЖДАВАНЕ (ЕНДОРСМЪНТ), КОГАТО ПРЕГЛЕДЪТ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ Е
ПРИКЛЮЧИЛ И ПРАВИЛО 9, ПАРАГРАФ (4)
Е ПРИЛОЖИМ
Корабът отговаря на съответните разпоредби на Конвенцията и настоящото свидетелство, в съответствие с Правило 9, параграф
(4) от Анекс VI на Конвенцията, се приема
за валидно до ...................................................
Подпис ...............................................................
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)

Място .................................................................
Дата ...........................................................................
(Сух или мокър печат на органа, според случая)

ПОТВЪРЖ Д А ВА НЕ (ЕНДОРСМЪНТ) ЗА
УДЪЛЖАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ДО
ДОСТИГАНЕ НА ПРИСТАНИЩЕ ЗА ПРЕГЛЕД ИЛИ ЗА ГРАТИСЕН ПЕРИОД, КЪДЕТО
Е ПРИЛОЖИМО ПРАВИЛО 9, ПАРАГРАФ (5)
ИЛИ ПРАВИЛО 9, ПАРАГРАФ (6)
Настоящото свидетелство, в съответствие с
Правило 9, параграф (5) или Правило 9, параграф (6)* от Анекс VI на Конвенцията, се
приема за валиден до ......................................
Подпис ...............................................................
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)

Място .................................................................
Дата ....................................................................
(Сух или мокър печат на органа, според случая)
* Излишното да се изтрие.

ПОТВЪРЖДАВАНЕ (ЕНДОРСМЪНТ) ЗА
ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНАТА ДАТА ПРИ
ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛО 9, ПАРАГРАФ (8)
В съответствие с Правило 9, параграф (8)
от Анекс VI на Конвенцията новите годишни
дати са ...............................................................
Подпис ...............................................................
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)
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Място .................................................................
Дата ....................................................................
(Сух или мокър печат на органа, според случая)

В съответствие с Правило 9, параграф (8)
от Анекс VI на Конвенцията новите годишни
дати са ...............................................................
Подпис ...............................................................
(Подпис на упълномощено длъжностно лице)

Място .................................................................
Дата ....................................................................
(Сух или мокър печат на органа, според случая)“

Допълнение към Международното свидетелство за предотвратяване замърсяването на
въздуха (IAPP)
ЗАПИС НА СТРУКТУРАТА И ОБОРУДВАНЕТО
14 Параграф 2 от Бележките се изменя
със следното:
„2 Записът трябва да бъде на английски,
френски или испански език. Ако се използва
и официален език на издаващата държава,
той има предимство в случай на спор или
несъответствие.“
B. Изменение на Техническия кодекс за
NOx от 2008 г.
1 В края на параграф 5.2.1 се добавят
следните думи:
„Ако поради очевидни технически причини
не е възможно да се спази това изискване, коефициентът трябва да бъде между 0,93 и 1,07.“
Допълнение 1
Форма на Международно свидетелство за
предотвратяване замърсяването на въздуха
от двигател (EIAPP)
Допълнение към Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяването
на въздуха от двигател (EIAPP)
ЗАПИС НА СТРУКТУРА, ТЕХНИЧЕСКО
ДОСИЕ И СРЕДСТВА ЗА ПРОВЕРК А
2 Параграф 2 от Бележките се променя
със следното:
„2 Записът трябва да бъде на английски,
френски или испански език. Ако се използва
и официален език на издаващата държава,
той има предимство в случай на спор или
несъответствие.“
5470

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г., отнасящ се до измененията на Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г., както
е изменена с Протокола от 1978 г.
(Изменения на правила 2, 13, 19, 20 и 21 и
Допълнението към Международното свидетелство за предотвратяване замърсяването
на въздуха съгласно Анекс VI на MARPOL
и сертифициране на двигатели, работещи с
два типа гориво, съгласно Техническия кодекс
за NOх 2008 г.)
(Приети с Резолюция MEPC.251(66) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организаци я на
4 април 2014 г. В сила за Република България
от 1 септември 2015 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква (а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване на
морската среда, възложени му от международни
конвенции за предотвратяване и контрол на
замърсяването на морето от кораби,
Като отбелязва член 16 от Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (наричана по-долу „Конвенцията от 1973 г.“), член VI от Протокола
от 1978 г. относно Международната конвенция
за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (наричан по-долу „Протокола от
1978 г.“) и член 4 от Протокола от 1997 г. за
изменение на Международната конвенция за
предотвратяване на замърсяването от кораби
от 1973 г., изменена с Протокола от 1978 г.,
отнасящ се до нея (наричан по-долу „Протокола от 1997 г.“), които заедно определят
процедурата за изменение на Протокола от
1997 г. и предоставят на съответния орган
на Организацията функцията да разглежда и
приема изменения на Конвенцията от 1973 г.,
изменена с Протоколите от 1978 и 1997 г.,
Като отбелязва, че с Протокола от 1997 г.
Анекс VI, озаглавен „Правила за предотвратяване замърсяването на въздуха от кораби“,
беше добавен към Конвенцията от 1973 г.
(наричан по-долу „Анекс VI“),
Като отбелязва още Правило 13 от MARPOL
Анекс VI, който прави Техническия кодекс за
контрол на емисиите на азотни окиси от морски
дизелови двигатели (Технически кодекс за NOх
2008 г.) задължителен съгласно този Анекс,
Като отбелязва още, че ревизираният Анекс VI
е приет с Резолюция MEPC.176(58) и влезе в
сила на 1 юли 2010 г.,
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Като отбелязва също, че както ревизираният Анекс VI, приет с Резолюция MEPC.176
(58), така и Техническият кодекс за NOx 2008 г.,
приет с Резолюция MEPC.177 (58) са влезли
в сила на 1 юли 2010 г.,
Като разгледа проектоизменения към ревизирания Анекс VI и Техническия кодекс за
NOx 2008 г.,
1. Приема в съответствие с член 16, параграф 2, буква (d) от Конвенцията от 1973 г.,
изменения към Анекс VI и Техническия кодекс
за NOx от 2008 г., чийто текст е изложен в
Приложението към настоящата Резолюция;
2. Определя в съответствие с член 16, параграф 2, буква (f), подточка (iii) от Конвенцията
от 1973 г., че измененията се считат за приети
на 1 март 2015 г., освен ако преди тази дата
не по-малко от една трета от страните или
страните, чийто обединен търговски флот
съставлява не по-малко от 50 процента от
бруто тонажа на световния търговски флот,
са уведомили Организацията за възраженията
си срещу измененията;
3. Приканва страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква (g),
подточка (ii) от Конвенцията от 1973 г. посочените изменения влизат в сила на 1 септември
2015 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Изисква генералният секретар, в съответствие с член 16, параграф 2, буква (e) от
Конвенцията от 1973 г., да предаде на всички
страни по Конвенцията от 1973 г., изменена
с Протоколите от 1978 г. и 1997 г., заверени
копия на настоящата Резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в Приложението;
5. Изисква също генералният секретар да
предаде на членовете на Организацията, които не са страни по Конвенцията от 1973 г.,
изменена от Протоколите от 1978 и 1997 г.,
копия от настоящата Резолюция и Приложението към нея.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКС VI НА MARPOL
И NOx ТЕХНИЧЕСКИЯ КОДЕКС ОТ 2008 г.
ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКС VI НА MARPOL
Глава 1 – Общи положения
Правило 2 – Определения
1 Параграф 26 се изменя, както следва:
„ 26 Газовоз по отношение на Глава 4
от настоящото Приложение означава
товарен кораб, различен от кораб за
превоз на втечнен природен газ, както е
определен в параграф 38 от настоящото
Правило, конструиран или адаптиран и
използван за превоз в насипно състояние
на втечнен газ.“
2 След съществуващия параграф 37 се добавят нови параграфи 38 до 43, както следва:
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„ 38 Кораб за превоз на втечнен природен
газ във връзка с Глава 4 от настоящото
Приложение означава товарен кораб,
конструиран или пригоден и използван за
превоз в насипно състояние на втечнен
природен газ.
39 Туристически (круизен) пътнически кораб във връзка с Глава 4 от настоящото
Приложение означава пътнически кораб,
който не разполага с товарна палуба,
предназначен изключително за търговски
превоз на пътници, в които се предлагат
нощувки по време на пътуване на море.
4 0 Конвенционално задвижване по отношение на Глава 4 от настоящото Приложение означава метод на задвижване, при
който главен(и) бутален(и) двигател(и) с
вътрешно горене е първият двигател и е
свързан към задвижващия вал директно
или през редукторна кутия.
41 Неконвенционално задвижване по отношение на Глава 4 от настоящото Приложение означава метод на задвижване,
различен от конвенционалното задвижване, включително дизел-електрическо
за дви ж ване, т у рбинно за дви ж ване и
хибридни задвижващи системи.
42 Товарен кораб ледоразбивач по отношение на Глава 4 от настоящото Приложение означава товарен кораб, който
е проектиран да пробива нивото на лед
със скорост най-малко 2 възела, когато
дебелината на леда е равна на 1,0 m или
повече, имащ якост на огъване от наймалко 500 kPa.
43 Кораб, доставен на или след 1 септември 2019 г., означава кораб:
.1 з а който договорът за ст роеж е
сключен на или след 1 септември
2015 г.; или
.2 п ри липса на договор за строеж,
чийто кил е положен или който е
в подобен етап на строеж, на или
след 1 март 2016 г.; или
.3 д оставянето на който е на или след
1 септември 2019 г.“
Глава 2 – Преглед, сертифициране и средства за контрол
Правило 5 – Прегледи
3 В първото изречение на параграф 4.2
д у мата „кораб“ се замен я с д у м и т е
„нов кораб“.
Глава 3 – Изисквания за контрол на емисиите от кораби
Правило 13 – Азотни оксиди (NOx)
4 П араграф 2.2 се изменя, както следва:
„ 2.2 За основно преобразуване, включващо подмяна на морски дизелов двигател
с неидентичен морски дизелов двигател или инсталиране на допълнителен
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морски дизелов двигател, стандартите
в настоящото Правило към момента на
подмяната или добавянето на двигателя,
само при резервни двигатели, ако не е
възможно такъв резервен двигател да
отговаря на стандартите, посочени в
параграф 5.1.1 от настоящото Правило
(Ред III, както е приложимо), тогава този
резервен двигател трябва да отговаря на
стандартите, посочени в параграф 4 от
настоящото Правило (Ред II), като се
вземат предвид насоките, разработени
от Организацията.“
5 П араграфи 5.1 и 5.2 се изменят, както
следва:
„Ред III
5.1 П ри спазване на Правило 3 от настоящото Приложение, в зона за контрол
на емисиите, определена за контрол
на NOx от Ред III съгласно параграф 6
от настоящото Правило, работата на
морски дизелов двигател, който е
монтиран на кораб:
.1 е забранено, освен когато емисията
на азотни оксиди (изчислена като
обща претеглена емисия на NOx)
от двигателя е в следните граници,
където n = номинална скорост на
двигателя (обороти на коляновия
вал в минута):
.1 3,4 g/kWh, когато n е по-малко
от 130 оборота в минута;
.2 9 n (–0,2) g/kWh, когато n е 130
или повече, но по-малко от 2000
оборота в минута;
.3 2 ,0 g/kWh, когато n е 2000 оборота
в минута или повече;
когато:
.2 т ози кораб е построен на или след
1 януари 2016 г. и оперира в Северноамериканската зона за контрол
на емисиите или зоната за контрол
на емисиите в Карибско море на
Съединените щати;
когато:
.3 т ози кораб оперира в зона за контрол на емисиите, определена за
контрол на NOx от Ред III съгласно
параграф 6 от настоящото Правило, различна от зона за контрол
на емисиите, описана в параграф
5.1.2 от настоящото Правило, и е
построен на или след датата на
приемане на такава зона за контрол на емисиите или по-късна
дата, която може да бъде посочена
в изменението и допълнението,
обозначаващо зоната за контрол на
емисиите на NOx, Ред III, което от
двете настъпи по-късно.
5.2 С тандартите, посочени в параграф
5.1.1 от настоящото Правило, не се
прилагат за:
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.1 м
 орск и д изелов д ви гат ел, монт и ран на кораб с д ъ л ж ина (L),
както е определена в Правило 1.19
от Приложение I към настоящата
конвенция, по-малка от 24 метра,
когато е специално проектиран и
се използва единствено за развлекателни цели; или
.2 морски дизелов двигател, монтиран
на кораб с комбинирана мощност на
задвижване на дизелов двигател под
750 kW, ако се докаже, приемливо
за Администрацията, че корабът не
може да отговаря на стандартите,
посочени в параграф 5.1.1 от настоящото Правило поради ограничения
на структурата или конструкцията
на кораба; или
.3 морски дизелов двигател, монтиран
на кораб, построен преди 1 януари
2021 г. с по-малко от 500 бруто тона,
с дължина (L), както е определено в
Правило 1.19 от Приложение I към
настоящата конвенция, от 24 м или
повече, когато е специално проектиран и се използва единствено за
развлекателни цели.“
6 Параграф 10 се заличава.
Глава 4 – Правила за енергийна ефективност на корабите
Правило 19 – Приложение
7 Добавя се нова алинея 2.2, както следва:
„2.2 кораби, които не се задвижват с механични средства, и платформи, включително
FPSO и FSU и сонди, независимо от тяхното
задвижване.“
8 Параграф 3 се изменя, както следва:
„3 Правила 20 и 21 от настоящото Приложение не се прилагат за кораби, които имат
неконвенционално задвижване, с изключение
на това, че Правила 20 и 21 се прилагат за
круизни пътнически кораби с неконвенцио
нално задвижване и кораби за превоз на
втечнен природен газ с конвенционално или
неконвенционално задвижване, доставени на
или след 1 септември 2019 г., както е определено в параграф 43 от Правило 2. Правила
20 и 21 не се прилагат за товарни кораби
ледоразбивачи.“
Правило 20 – Индекс на постигнатата енергийна ефективност (постигнат ИПЕЕ)
9 Параграф 1 се заменя със следното:
„1 Постигнатият ИПЕЕ се изчислява за:
.1 всеки нов кораб;
.2 в секи нов кораб, който е претърпял
основно преустройство; и
.3 в секи нов или съществуващ кораб,
претърпял значителна конверсия,
която е толкова обширна, че Администрацията разглежда кораба
като новопостроен кораб,
който попада в една или повече от категориите в Правила 2.25 до 2.35, 2.38 и 2.39
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от настоящото Приложение. Постигнатият ИПЕЕ е специфичен за всеки кораб и
указва очакваната ефективност на кораба
по отношение на енергийната ефективност и се придружава от техническото
досие на ИПЕЕ, което съдържа информацията, необходима за изчислението на
постигнатия ИПЕЕ и то показва процеса
на изчисление. Постигнатият ИПЕЕ се
проверява, въз основа на техническото
досие на ИПЕЕ, или от Администрацията, или от всяка организация, надлежно
упълномощена от нея*.
* Вижте Кодекса на признатите организации (Кодекс
ПО), приет от MEPC с Резолюция MEPC.237(65),
така както може да бъде изменен.“

Правило 21 – Задължителен ИПЕЕ
10 Параграф 1 се заменя със следното:
„1 За всеки:
.1 нов кораб;
.2 н ов кораб, претърпял основно преустройство; и
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.3 н
 ов или съществуващ кораб, който
е претърпял значителна конверсия,
която е толкова обширна, че Администрацията разглежда кораба като
новопостроен кораб,
който попада в една от категориите в
Правила 2.25 до 2.31, 2.33 до 2.35, 2.38 и
2.39 и за които е приложима тази Глава,
постигнатият ИПЕЕ е, както следва:
Постигнат ИПЕЕ ≤ изискван ИПЕЕ =
(1-X/100) x стойност на референтната
линия,
к ъдето X е коефициентът на намаляване, посочен в таблица 1 за необходимия
ИПЕЕ в сравнение с референтната линия
на ИПЕЕ.“
11 Нови звена се добавят към таблица 1 в
параграф 2 за ро-ро товарни кораби (кораб за
превоз на превозни средства), Кораб за превоз
на втечнен природен газ, круизен пътнически
кораб с неконвенционално задвижване, ро-ро
товарни кораби и ро-ро пътнически кораби
и марки ** и *** и техните обяснения се добавят, както следва:

„
Фаза 1
01.01.2015 –
31.12.2019

Фаза 3
Фаза 2
01.01.2025
01.01.2020 –
и след
31.12.2024
това

Кораб за превоз на втечнен 10 , 0 0 0 DW T и
неприложимо
природен газ***
повече

10**

20

30

ро-ро товарен кораб (кораб за
10 , 0 0 0 DW T и
превоз на превозно транспортнеприложимо
повече
но средство)***

5**

15

30

2,000 DWT и понеприложимо
вече

5**

20

30

1,000 – 2,000 DWT неприложимо

0-5* **

0-20*

0-30*

1000 DWT и понеприложимо
вече

5**

20

30

250 – 1,000 DWT неприложимо

0-5* **

0-20*

0-30*

5**

20

30

0-5* **

0-20*

0-30*

Тип на кораба

ро-ро товарен кораб***

ро-ро пътнически кораб***

Фаза 0
Товароносимост 01.01.2013 –
31.12.2014

Туристически (круизен) пътни- 85,000 GT и по- неприложимо
чески кораб*** с неконвенци- вече
онално задвижване
25,000 – 85,000 GT неприложимо

* К
 оефициент на редуциране, който да бъде линейно интерполиран между двете стойности в зависимост
от размера на кораба. По-ниската стойност на коефициента на редуциране трябва да се приложи към
по-малкия размер на кораба.
** Ф аза 1 започва за тези кораби на 1 септември 2015 г.
*** К оефициентът на редуциране се прилага за корабите, доставени на или след 1 септември 2019 г., както
е определено в параграф 43 от Правило 2.
Забележка: „неприложимо“ означава, че не се прилага необходимия ИПЕЕ.“

12 Към таблица 2 в параграф 3 за ро-ро товарен кораб (кораб за превоз на превозно транспортно средство), кораб за превоз на втечнен природен газ, туристически (круизен) пътнически
кораб с неконвенционално задвижване, ро-ро товарни кораби и ро-ро пътнически кораби, се
добавят нови редове, както следва:
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„
Тип кораб, определен съгласно Правило 2

a

2.33 Ро-ро товарен кораб (кораб за превоз (DWT/GT) ▪ 780.36,
на транспортно превозно средство)
където DWT/GT<0.3
1812.63,
където DWT/GT≥0.3

b

c

DWT на кораба

0.471

-0.7

2.34 Ро-ро товарен кораб

1405.15

DWT на кораба

0.498

2.35 Ро-ро пътнически кораб

752.16

DWT на кораба

0.381

2.38 Кораб за превоз на втечнен природен газ 2253.7

DWT на кораба

0.474

2.39 Туристически (круизен) пътнически 170.84
кораб с неконвенционално задвижване

GT на кораба

0.214

“
Допълнение I – Форма на Международно
свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха (IAPP) (Правило 8)
13 Бележката под линия в Допълнението към Международното свидетелство за
предотвратяване замърсяването на въздуха
(Свидетелство IAPP) се изменя, както следва:
„*Изпълнено само по отношение на кораби, построени на или след 01.01.2016 г.,
които са специално проектирани и се използват единствено за развлекателни цели
и към които, в съответствие с Правило
13.5.2.1 и Правило 13.5.2.3, допустимата
граница на емисии на NOx, както е посочена в Правило 13.5.1.1 не се прилага.“
ИЗМЕНЕНИЯ НА NOx ТЕХНИЧЕСКИЯ
КОДЕКС ОТ 2008 г.
Съкращения, индекси и символи
14 Таблица 4 се заменя със следното:
„Таблица 4 – Символи, касаещи състава
на горивото
Символ

Определение

Мярка

*WALF

H съдържание на гориво

% m/m

*W BET

C съдържание на гориво

% m/m

WGAM

S съдържание на гориво

% m/m

*W DEL

N съдържание на гориво

% m/m

*W EPS

O съдържание на гориво

% m/m

α

Моларно с ъ о т ношен ие 1
(H/C)

*Допълнителни означения „_G“ означава фракция
газ-гориво.
„_L“ означава фракция течно гориво.“

Глава 1 – Обща информация
15 П араграф 1.3.10 се заменя със следното:
„1.3.10 Морски дизелов двигател означава
всеки бутален двигател с вътрешно горене, който оперира с течно или два вида
гориво, за който се прилага Правило 13,
включително бустер/смесителни системи,
ако е приложимо.

 огато двигателят е предназначен да
К
работи нормално в режим на газ, т.е. с
газово гориво като основно гориво и с
течно гориво като пилотно или балансиращо гориво, изискванията на Правило 13
трябва да бъдат изпълнени само за този
режим на работа. Експлоатацията на чисто течно гориво в резултат на ограничено
снабдяване с газ в случай на откази се
освобождава за пътуването до следващото
подходящо пристанище за отстраняване
на повредата.“
Глава 5 – Процедури за измерване на емисии на NOx на изпитвателен стенд
16 С
 ъществуващият параграф 5.3.4 се заличава и след съществуващия параграф
5.3.3 се добавят нови параграфи 5.3.4,
5.3.5 и 5.3.6, както следва:
„ 5.3.4 Изборът на газово гориво за изпитване на два вида гориво зависи от
целта на изпитванията. В случай, че няма
подходящо стандартно газово гориво, се
използват други газови горива с одобрението на Администрацията. По време
на изпитването на основния двигател се
взема проба от газовото гориво. Газовото
гориво се анализира, за да се даде състав
на горивото и спецификация на горивото.
5.3.5 Температурата на газовото гориво
се измерва и записва заедно с позицията
на точката на измерване.
5.3.6 Работата в режим на газ на двигатели с два вида гориво, използващи
течно гориво като пилотно или балансиращо гориво, трябва да се тества, като
се използва максимално съотношение
течност към газ, като това максимално
съотношение означава за различните
режими на тестовия цикъл сертифицирана настройка за максимална течност
към газ. Течната фракция на горивото
трябва да отговаря на 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.3.“
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17 В
 края на съществуващия параграф
5.12.3.3 се добавя ново изречение, както
следва:
„ В случай на използване на два вида
гориво, изчислението трябва да бъде
в съответствие с параграфи 5.12.3.1 до
5.12.3.3. Стойностите на qmf, wALF, wBET,
w
DEL, wEPS, ffw обаче се изчисляват в
съответствие със следната таблица:
Коефициенти във формулата (6) (7) (8)

Формула за коефициентите

qmf

=

qmf_G + qmf_L

wALF

=

qmf _ G � wALF _ G � qmf _ L � wALF _ L
qmf _ G � qmf _ L

wBET

=

wDEL

=

wEPS

=

qmf _ G � wBET _ G � qmf _ L � wBET _ L
qmf _ G � qmf _ L
qmf _ G � wDEL _ G � qmf _ L � wDEL _ L
qmf _ G � qmf _ L
qmf _ G � wEPS _ G � qmf _ L � wEPS _ L
qmf _ G � qmf _ L
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работа с два вида гориво, се прави оценка
със съответна прогнозна грешка. Дебитът
на мазута, използван при изчислението (qmf ),
трябва да се отнася до състава на мазута,
определен по отношение на пробата гориво,
взета по време на изпитването, измерването
от изпитването на изпитвателния стенд се
коригира за всяка разлика в нетните калорични стойности между изпитвателния стенд и
изпитваните видове мазут и газ. Последиците
от такава грешка върху крайните емисии се
изчисляват и отчитат с резултатите от измерването на емисиите.“
20 В параграф 6.3.2.1, таблица 6 се заменя
със следното:
„Таблица 6 – Параметри на двигателя,
които трябва да се измерват и записват
Символ

18 В
 параграф 5.12.5.1 таблица 5 се заменя
със следното:
„Таблица 5 – Коефициент на u gas и специфични за горивото параметри за необработени
отработени газове
Gas

NOX
2.053

3
Pgas kg/m

�e †

Течно гориво **
Метил естер
рапица

CO
1.250

на

HC

*

CO2
1.9636

O2
1.4277

0.001586

0.000966

0.000479

0.001517

0.001103
0.001102

1.2950

0.001585

0.000965

0.000536

0.001516

Метанол

1.2610

0.001628

0.000991

0.001133

0.001557

0.001132

Етанол

1.2757

0.001609

0.000980

0.000805

0.001539

0.001119

Природен газ

1.2661

0.001621

0.000987

0.000558

0.001551

0.001128

Пропан

1.2805

0.001603

0.000976

0.000512

0.001533

0.001115

Бутан

1.2832

0.001600

0.000974

0.000505

0.001530

0.001113

* В зависимост от горивото.
** Петролен дериват.
† ρе е номиналната плътност на отработените газове.
‡
= 2, влажен въздух, 273 K, 101.3 kPa.

Стойностите на u, дадени в таблица 5, се
основават на идеалните газови свойства.
При работа с много видове гориво използваната стойност на u gas се определя от
стойностите, приложими за тези горива в
таблицата, посочена по-горе, пропорционално
на използваното съотношение на горивото.“
Глава 6 – Процедури за доказване на съответствие с ограниченията за емисии на NOx
на борда
19 Параграф 6.3.1.4 се заменя със следното:
„6.3.1.4 В практическите случаи често е
невъзможно да се измери разходът на гориво,
след като двигателят е инсталиран на борда
на кораба. За да се опрости процедурата на
борда, могат да се приемат резултатите от
измерването на разхода на гориво от предварително сертификационно изпитване на
изпитателен стенд. В такива случаи, особено
по отношение на работата с остатъчен мазут
(мазут клас RM съгласно ISO 8217:2005) и

Термин

Мярка

Абсолютна влажност (маса на водното съдържание на входящия
въздух на двигателя, спрямо масата на сухия въздух)
режим по време на цикъла)
Обороти на двигателя (в

min–1

Скорост на турбокомпресора (ако е приложимо) (в
време на цикъла)

min–1

режим по

kPa

Налягане на въздуха за зареждане след охладителя на въздуха за
зареждане (в
режим по време на цикъла)

kPa

режим по време на цикъла)

Мазут (в случай на двигател с два вида гориво, това би било мазут
и газ) (в
режим по време на цикъла)
Положение на багажника (на всеки цилиндър, ако е приложимо) (в
режим по време на цикъла)
Температура на входящия въздух на входа на въздуха (в ISO 3046-1:
1995: Tx = TTx = термодинамична температура на атмосферния
въздух на мястото)
Температура на заредения въздух след охладителя на заредения
въздух (ако е приложимо) (в
режим по време на цикъла)

_L

*

g/kg

Общо барометрично налягане (в ISO 3046-1: 1995: px = P x = общо
налягане на околната среда на обекта)

Спирачна мощност (в

Коефициент ugas‡

1.2943

С Т Р. 2 3

kW
kg/h

K

K

Охладител на заредения въздух, температура на входа на
охлаждащата течност
Охладител за заредения въздух, температура на изхода на
охлаждащата течност
Температура на отработените газове в точката за вземане на проби
режим по време на цикъла)
(в
Температура на мазута преди двигателя

°C

Температура на морската вода

°C

Температура на газовото гориво преди двигателя

°C

°C
°C
°C

* Само за двигатели с два вида гориво.“
21 С лед съществуващия параграф 6.3.4.2 се
добавя нов параграф 6.3.4.3, както следва:
„6.3.4.3 В случай на двигател с два вида
гориво, използваното газово гориво
трябва да бъде наличното на борда
газово гориво.“
22 Параграф 6.3.11.2 се заменя със следното:
„ 6.3.11.2 Емисията на NOx от двигателя може да варира в зависимост от
качеството на запалване на мазута и
свързания с горивото азот. Ако няма
достатъчно информация за влиянието
на качеството на запалване върху образуването на NOx по време на горивния
процес и скоростта на преобразуване на
азота, свързана с горивото, също зависи
от ефективността на двигателя, може
да се даде квота от 10% за изпитване
на борда, проведено на RM-клас мазут

С Т Р.
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(ISO 8217:2005), с изключение на това,
че няма да има надбавка за изпитване за
предварително сертифициране на борда.
Използваното гориво за мазут и газовото
гориво се анализират за техния състав
на въглерод, водород, азот, сяра и, до
степента, посочена в (ISO 8217:2005) и
(ISO 8178-5:2008), всички допълнителни
компоненти, необходими за спецификация на мазута и газовото гориво.“
23 В параграф 6.4.11.1 таблица 9 се заменя
със следното:
„Таблица 9 – Параметри на мазут по подразбиране
Въглерод

Водород

Азот

Кислород

W BET

WALF

W DEL

W EPS

Дестилатен
мазут (ISO
8217:2005,
клас DM)

86.2%

13.6%

0.0%

0.0%

Остатъчно
гориво (ISO
8217:2005,
RM клас)

86.1%

10.9%

0.4%

0.0%

Природен газ

75.0%

25.0%

0.0%

0.0%

За други мазути – стойността по подразбиране, одобрена от Администрацията.“
Приложение VI – Изчисляване на масовия
поток на отработените газове (метод за баланс на въглерода)
24 С
 лед съществуващия параграф 2.4 се
добавя нов параграф 2.5, както следва:
„Параметрите qmf, qmf, wALF, wBET, wDEL,
w
EPS, ffd, във формула (1), в случай на
работа в режим на газ на двигател с два
вида гориво, се изчисляват, както следва:
Коефициенти
формулата (1)

във

Формула на коефициентите

qmf

=

wALF

=

wBET

=

wDEL

=

wEPS

=

qmf_G+qmf_L
qmf _ G � wALF _ G � qmf _ L � wALF _ L
qmf _ G � qmf _ L
qmf _ G � wBET _ G � qmf _ L � wBET _ L
qmf _ G � qmf _ L
qmf _ G � wDEL _ G � qmf _ L � wDEL _ L
qmf _ G � qmf _ L
qmf _ G � wEPS _ G � qmf _ L � wEPS _ L
qmf _ G � qmf _ L

“
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Изменения на Международната конвенция за
контрол и управление на корабните баластни
води и седименти
Изменения на Правило E-1 и Приложение I
(Изпитания за въвеждане в експлоатация на
системи за управление на баластни води и
форма на Международното свидетелство за
управление на баластни води)
(Приети с Резолюция MEPC.325(75) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организаци я на
20 ноември 2020 г. В сила за Република България от 1 юни 2022 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква (а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване
на морската среда, възложени му съгласно
международни конвенции за предотвратяване
и контрол на морското замърсяване от кораби,
Припомняйки също член 19 от Международната конвенция за контрол и управление на
корабните баластни води и седименти (BWM
Конвенцията), който уточнява процедурата за
изменение и възлага на Комитета за опазване
на морската среда на Организацията функцията за разглеждане на изменения към нея
за приемане от страните,
Като отчита, че на седемдесет и петата си
сесия е предложил изменения към BWM Конвенцията относно пускането в експлоатация
на системи за управление на баластни води
и формата на Международното свидетелство
за управление на баластните води,
1. Приема, в съответствие с член 19, параграф 2, буква (c) от BWM Конвенцията,
изменения на Правило E-1 и Приложение I.
2. Определя, в съответствие с член 19,
параграф 2, буква (e), подточка (ii) от BWM
Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 1 декември 2021 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от страните са
уведомили генералния секретар, че възразяват
срещу измененията.
3. Приканва страните да отбележат, че в
съответствие с член 19, параграф 2, буква (f),
подточка (ii) от BWM Конвенцията, посочените
изменения влизат в сила на 1 юни 2022 г. след
приемането им в съответствие с параграф 2
по-горе.
4. Приканва също страните да обмислят
прилагането на измененията на Правило E-1
по отношение на изпитване за въвеждане в
експлоатация възможно най-скоро на кораби,
които имат право да плават под тяхно знаме,
като вземат предвид указанията за изпитания за въвеждане в експлоатация на системи
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за управление на баластните води (BWM.2/
Circ.70/Rev.1), със съответните изменения.
5. Реши, че анализът, извършен в контекста
на изпитанията за въвеждане в експлоатация,
трябва да бъде показателен.
6. Изисква генералният секретар, за целите
на член 19, параграф 2, буква (d) от BWM
Конвенцията, да предаде заверени копия на
настоящата Резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението, на всички
страни по BWM Конвенцията.
7. Изисква също генералният секретар да
изпрати копия от настоящата Резолюция и нейното Приложение на членове на Организацията,
които не са страни по BWM Конвенцията.
8. Изисква още генералният секретар да
изготви консолидиран заверен текст на BWM
Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИ Я Н А МЕЖ ДУ Н А РОДН АТА
КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА БАЛАСТНИТЕ ВОДИ И СЕДИМЕНТИ
Правило E-1
Прегледи
1 Параграф 1.1 се заменя със следното:
„.1 Преди пускането на кораба в експло
атация или преди издаването на свидетелството, изисквано съгласно Правило
E-2 или E-3, се извършва първоначален
преглед. Този преглед проверява дали
планът за управление на баластните
води, изискван от Правило B-1 и всяка
свързана конструкция, оборудване,
системи, устройства, приспособления и
материали или процеси отговарят напълно на изискванията на настоящата
Конвенция. Този преглед потвърждава,
че е проведено изпитание за валидиране на инсталацията на всяка система
за управление на баластни води, като
се докаже, че нейните механични,
физични, химични и биологични процеси работят правилно, като се вземат
предвид насоките, разработени от
Организацията.*“
2 Параграф 1.5 се заменя със следното:
„.5 Допълнителен преглед, било то общ или
частичен, според обстоятелствата, се
извършва след промяна, подмяна или
значителен ремонт на конструкцията,
оборудването, системите, устройствата, приспособленията и материалите,
необходими за постигане на пълно
съответствие с настоящата Конвенция.
Инспекцията трябва да гарантира, че
всяка такава промяна, подмяна или
значителен ремонт е извършена ефективно, така че корабът да отговаря на
изискванията на настоящата Конвенция. Тази инспекция потвърждава, че
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е проведено изпитание за въвеждане
в експлоатация за утвърждаване на
инсталацията на системата, като се
демонстрира, че нейните механични, физични, химични и биологични
процеси работят правилно, като се
вземат предвид насоките, разработени
от Организацията.“
* Виж Ръководството за 2020 г. за изпитания за
въвеждане в експлоатация на системи за управление
на баластни води (BWM.2/Circ.70/Rev.1) и съответните изменения.

Приложение I
Форма на Международно свидетелство за
управление на баластните води
3 Б ележката под линия на „ИМО Номер“
в секция „Данни за кораба“ се заменя
със следното:
„Схема на ИМО корабен идентификационен номер, приета от Организацията с
Резолюция A.1117 (30), с възможност за
изменение.“
4 Текстът под секцията „Данни за използван(и) метод(и) за управление на баластните
води“ се заменя със следното:
„ Използван метод за управление на баластни води ...............................................
Дата на инсталиране (ако е приложимо)
(дд/мм/гггг) ..........................................
Н аименование на производителя (ако
е приложимо) .......................................
О сновният(те) метод(и) на този кораб
за управление на баластните води е/са:
□ в съответствие с Правило D-1
□ в съответствие с Правило D-2
(опишете) ..............................................
□ корабът е обект на Правило D-4
□ друг подход в съответствие с Правило ....“
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83
от 2015 г., бр. 88 от 2016 г., бр. 58 от 2019 г. и
бр. 54 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 6 думите „чл. 45, ал. 2,
т. 1, буква „б“ се заменят с „чл. 47, ал. 2, т. 1,
буква „б“.
§ 2. В чл. 14, ал. 1 думите „заверени копия на следните документи“ се заменят с
„уведомление за приетия специализант, в
което се посочва дали той е приет на място,
финансирано от държавата. Към уведомлението се прилагат заверени копия на следните
документи“.
§ 3. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение трето: „При
самостоятелно изпълнение на дейности, вклю-
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чени в учебната програма, специализантът се
вписва в медицинската документация като
изпълнител.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За времето, за което Министерството
на здравеопазването предоставя средствата по
чл. 42б, месечното трудово възнаграждение на
специализантите, приети на места, финансирани от държавата по клинични специалности,
не може да бъде по-малко от 2,5 минимални
работни заплати за страната.“
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Едновременно с публикуване на обявата по ал. 1 базите за обучение уведомяват
по електронен път и съответната регионална
здравна инспекция за обявените от тях свободни длъжности за специализанти. Регионалната
здравна инспекция публикува на интернет
страницата си постъпилата информация за
свободни длъжности за специализанти.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) Регионалните здравни инспекции уведомяват Министерството на здравеопазването
за броя на обявените от базите за обучение
свободни длъжности за специализанти по
специалности два пъти годишно – в срок до
15 юли (за първото полугодие) и до 15 януари
(за второто полугодие).“
§ 5. В чл. 18, ал. 3 думите „и Военномедицинската академия“ се заличават.
§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Гражданите“ се заменя
с „Медицинските специалисти – граждани“,
а след думите „професионалната си квалификация“ се добавя „по медицинска професия“.
2. В ал. 2 след думата „Чужденците“ се
поставя запета я и се добавя „придобили
професионална квалификация по медицинска
професия,“.
3. В ал. 4 след думата „квалификация“ се
добавя „по медицинска професия“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) По реда на ал. 4 се установява владеенето на български език и от лицата по ал. 3,
както и от лицата, придобили професионална
квалификация по немедицинска професия в
Република България на език, различен от
българския.“
§ 7. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „включва“ се добавя
„продължителността и периодите за провеждане на задължителното теоретично и практическо обучение, приемащата база за обучение,
в която трябва да се проведе практическото
обучение по модул и раздел, който базата за
обучение не може да проведе, както“;
б) създава се т. 7:
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„7. актуализира при необходимост индивидуалния учебен план на специализанта.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „За
специалност „Обща медицина“ ограничението
се прилага до завършване на предвиденото
в учебната програма практическо обучение
на специализантите в базата за обучение по
„Обща медицина“.“
§ 8. В чл. 22, ал. 4 думите „чл. 45, ал. 2“
се заменят с „чл. 47, ал. 2“.
§ 9. В чл. 25, ал. 1, т. 1 се създава буква „д“:
„д) по молба на специализанта в случаите,
когато продължава обучението си в същата
база за обучение, но иска да се регистрира
в друго висше училище, което има сключен
договор с базата за обучение – в този случай
прекратяването и регистрирането се извършват
съгласувано от изпращащото и приемащото
висше училище в две последователни дати, а
специализантът изпълнява учебната програма,
приложима при започването на обучението
му в базата за обучение.“
§ 10. В чл. 40, ал. 3 думите „чл. 45“ се
заменят с „чл. 47“.
§ 11. В чл. 41, ал. 7 думите „чл. 45, ал. 2“
се заменят с „чл. 47, ал. 2“.
§ 12. В чл. 42б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) За специализантите, приети на местата, финансирани от държавата по клинични
специалности, обучаващи се по реда на чл. 11,
ал. 1, т. 1, Министерството на здравеопазването предоставя на базата за обучение по чл. 5,
ал. 2 средства в размер на 2,5 минимални
работни заплати за страната и дължимите от
работодателя осигурителни вноски върху тях
за всеки месец от практическото обучение
по модули и раздели, които не могат да се
провеждат в базата за обучение и за всеки
месец от предвиденото в учебната програма
теоретично обучение. Средствата за по-кратко
от един месец практическо или теоретично
обучение се изчисляват пропорционално.
(2) За определения в номенклатурата на
специалностите срок на обучение на специализантите, приети на местата, финансирани
от държавата по клинични специалности, обучаващи се по реда на чл. 13, Министерството
на здравеопазването предоставя на лечебното
заведение по чл. 13, ал. 1, чийто служител
е специализантът, средства в размер на 2,5
минимални работни заплати за страната и
дължимите от работодателя осигурителни
вноски върху тях за всеки месец от срока на
обучението.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За специализантите, приети на местата,
финансирани от държавата по специалност
„Обща медицина“, Министерството на здравеопазването предоставя на базата за обучение
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средства в размер на 1,2 пъти от размера на
2,5 минимални работни заплати за страната
и дължимите от работодателя осигурителни
вноски върху тях за всеки месец от срока на
обучението, определен в номенклатурата на
специалностите. За специализантите, обучаващи се на места, финансирани от държавата по
реда на чл. 13, базата за обучение предоставя
средствата по ал. 2 на лечебното заведение
по чл. 13, ал. 1.“
§ 13. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 45“ се заменят с
„чл. 47“.
2. В ал. 2 думите „за финансиране на таксата
за обучение по чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 за
специализантите, приети на места, финансирани от държавата“ се заменят с „по ал. 1“.
3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Средствата за таксите по чл. 41, ал. 6
за проведеното обучение на специализантите,
приети на места, финансирани от държавата, определени в бази за обучение, които са
второстепенни разпоредители с бюджет към
министъра на здравеопазването, се предоставят от Министерството на здравеопазването
на тримесечие въз основа на представена от
базата за обучение справка за проведеното
обучение по чл. 21, ал. 1 в лечебни заведения,
които не са второстепенни разпоредители с
бюджет към министъра на здравеопазването.“
5. В ал. 6 думите „лечебните заведения“
се заменят с „базите за обучение“.
6. Алинеи 7 и 8 се изменят така:
„(7) Средствата по ал. 1 се предоставят на
висшето училище на тримесечие въз основа на
представена справка за проведеното обучение
от специализантите, обучаващи се на места,
финансирани от държавата, а за специализантите по „Обща медицина“ – въз основа
на представена справка за предстоящото им
обучение. Висшето училище предоставя на
базата за обучение средствата за таксите по
чл. 41, ал. 1 и 6, както и средствата по чл. 42б
в 10-дневен срок от получаване на средствата
от Министерството на здравеопазването.
(8) Базата за обучение предоставя средствата за таксите по чл. 41, ал. 6 на приемащото
лечебно заведение или национален център
по проблемите на общественото здраве, а
за специализантите, обучаващи се на места,
финансирани от държавата по реда на чл. 13,
предоставя средствата по чл. 42б, ал. 2 на лечебното заведение по чл. 13, ал. 1 в 10-дневен
срок от получаване на средствата от висшето
училище.“
§ 14. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) Ръководителите на базите за
обучение, които желаят да назначат специализанти на места, финансирани от държавата, обявяват два пъти в годината в срок до
20 март и до 20 август на интернет страницата си
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предложенията си за места за специализанти
по клинични специалности, които да се за
емат въз основа на срочен трудов договор по
чл. 11, ал. 1, т. 1. В същия срок информация
за предложените места, финансирани от държавата, се изпраща по електронен път и на
съответната регионална здравна инспекция.
(2) Регионалните здравни инспекции обобщават постъпилата информация по ал. 1 и я
публикуват на интернет страниците си в срок
до 25 март, съответно до 25 август.
(3) Лицата, които биха желали да кандидатстват на място по ал. 1, заявяват това писмено в съответната база за обучение в срок до
10 април, съответно до 10 септември.
(4) В срок до 20 април, съответно до
20 септември базите за обучение подават в
регионалните здравни инспекции информация за местата по ал. 1, за които има заявен
интерес от лица по ал. 3.
(5) В срока по ал. 4 ръководителите на лечебни заведения по чл. 13, ал. 1, които желаят
да заявят места, финансирани от държавата,
представят в съответните регионални здравни
инспекции мотивираните си предложения
да обучат свои служители по реда на чл. 13
на места за специализанти, финансирани от
държавата, като посочат и базата за обучение,
с която имат договор.
(6) Информацията по ал. 4 и 5 се подава по
образец, утвърден от директора на Националния център по обществено здраве и анализи,
който се публикува на интернет страницата
на центъра.
(7) Регионалните здравни инспекции обобщават постъпилата информация по ал. 4 и 5 и
я изпращат по електронен път в Националния
център по обществено здраве и анализи в
срок до 30 април, съответно до 30 септември.
(8) Националният център по обществено
здраве и анализи обобщава информацията
по ал. 7 и в срок до 15 юни, съответно до
15 ноември изпраща по електронен път обобщената информация в Министерството на
здравеопазването.“
§ 15. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) Два пъти в годината в срок до
20 април и до 20 септември висшите училища
обявяват на интернет страницата си предложенията си за места за специализанти, финансирани от държавата по неклинични специалности и специалности за лица с професионална
квалификация „лекар по дентална медицина“.
(2) Лицата, които биха желали да кандидатстват на място по ал. 1, заявяват това
писмено във висшето училище в срок до
15 май, съответно до 15 октомври.
(3) В с р ок до 31 м а й , с ъ о т в е т но до
31 октомври висшите училища предоставят
в Министерството на здравеопазването информация за местата по ал. 1, за които има
заявен интерес от лица по ал. 2.“
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§ 16. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) Регионалните здравни инспекции
съвместно с районните колегии на съсловните
организации проучват потребностите в област
та от съответните специалисти и въз основа
на информацията в регионалните регистри на
членовете на съответната съсловна организация изготвят и представят по електронен път
ежегодно до 15 юни в Националния център
по обществено здраве и анализи анализ на
състоянието на специалистите в областта на
здравеопазването.
(2) Анализът по ал. 1 включва следната
информация по специалности от номенклатурата на специалностите:
1. брой на придобилите и упражняващите
специалност и тяхната възраст;
2. осигуреност на населението на областта
със съответен вид специалисти;
3. потребностите на населението от специалисти;
4. прогноза за броя на упражняващите специалност и тяхната възраст и за потребностите
от специалисти през следващите пет години.
(3) Националният център по обществено
здраве и анализи обобщава информацията от
анализите на състоянието на специалистите
в здравеопазването по ал. 1 и 2 по области и
в срок до 30 септември предоставя на електронен носител обобщената информация в
Министерството на здравеопазването.“
§ 17. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Местата за специализанти,
финансирани от държавата, се определят в
съответствие с целите и приоритетите на
националната здравна стратегия съобразно
информацията по чл. 44, ал. 8, чл. 45, ал. 3
и чл. 46, ал. 3 и броя на специализантите по
съответната специалност съгласно регистъра
на специализантите в системата на здравеопазването.
(2) Министърът на здравеопазването два
пъти в годината в срок до 15 януари и до
15 август определя със заповед броя на местата
за специализанти, финансирани от държавата
за съответната календарна година. Местата
се разпределят, както следва:
1. за клинични специалности:
а) по специалности, по висши училища и
по бази за обучение – за местата, които се
заемат на основание срочен трудов договор
по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1;
б) по специалности, по висши училища,
по бази за обучение и по лечебни заведения
по чл. 13, ал. 1 – за местата, които се заемат
по реда на чл. 13;
2. за неклинични специалности и специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ – по
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специалности, по висши училища и по бази
за обучение.
(3) За клиничните специалности държавата финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и
чл. 41, ал. 6 и осигурява средства по чл. 42б, а
за неклиничните специалности и специалнос
тите за лица с професионална квалификация
„лекар по дентална медицина“ се финансира
обучението по чл. 40, ал. 1 и обучението по
чл. 41, ал. 1.
(4) В слу чай че лечебно заведение по
чл. 13, ал. 1, включено в заповедта по ал. 2,
стане база за обучение, то преназначава своя
служител – специализант, приет на място,
финансирано от държавата, на срочен трудов договор на длъжност за специализант по
чл. 11, ал. 1, т. 1, а на лечебното заведение се
предоставят средства по чл. 42б, ал. 1.
(5) В случай че базата за обучение по
ал. 2, т. 1, буква „б“ престане да отговаря
на условията за база за обучение по чл. 5,
ал. 2, лечебното заведение по чл. 13, ал. 1
има право да сключи договор с друга база
за обучение, която има договор с висшето
училище, включено в заповедта по ал. 2, за
продължаване на обучението на място, финансирано от държавата.“
§ 18. Създават се чл. 47а, 47б и 47в:
„Чл. 47а. На местата за специализанти,
финансирани от държавата, могат да кандидатстват български граждани, граждани
на държави – членки на Европейския съюз,
на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария,
както и чужденците, на които е разрешено
дългосрочно или постоянно пребиваване в
Република България, лицата с предоставен
статут на бежанец, хуманитарен статут или с
предоставено право на убежище и чужденците
от българска народност.
Чл. 47б. (1) Базите за обучение обявяват
конкурси за заемането на местата по чл. 47,
ал. 2, т. 1, буква „а“ два пъти в годината в срок
до 10 февруари и до 10 септември. В обявата
се отбелязва, че местата са финансирани от
държавата.
(2) Базите за обучение и лечебните заведения по чл. 13, ал. 1, включени в заповедта по
чл. 47, ал. 2, организират приема на специализанти на места, финансирани от държавата,
така, че обучението на специализантите да
започне не по-късно от 31 март, съответно
31 октомври на календарната година, в която
са издадени заповедите по чл. 47, ал. 2.
(3) За местата по чл. 47, ал. 2, т. 1, буква
„б“ в договора по чл. 13, ал. 3 се посочва, че
мястото е финансирано от държавата.
Чл. 47в. (1) Висшите училища обявяват
конкурс по чл. 18, ал. 1 и по чл. 22в, ал. 1 за
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местата по чл. 47, ал. 2, т. 2 два пъти в годината в срок до 10 февруари и до 10 септември.
(2) Кандидатите за заемане на място по
ал. 1 подават заявление в съответното висше
училище в срок до 25 февруари, съответно до
25 септември.
(3) Висшето училище класира кандидатите по ал. 2 в срок до 10 март, съответно до
10 октомври и уведомява писмено класираните кандидати. Обучението на класираните
кандидати започва не по-късно от 31 март,
съответно от 31 октомври на календарната
година, в която са издадени заповедите по
чл. 47, ал. 2.
(4) Висшите училища уведомяват писмено
Министерството на здравеопазването за специализантите, заели местата, финансирани
от държавата, в срок до 20 април, съответно
до 20 ноември.“
§ 19. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. Финансирането на обучението по
чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 и 6, както и предоставянето на средства по чл. 42б за специализантите, приети на местата, финансирани
от държавата, започва от датата на започване
на обучението им за придобиване на специалност на място, финансирано от държавата.“
§ 20. В чл. 48а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „по клинична специалност“ се заличават, а думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 1 и 6“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случай че специализант, приет на
място, финансирано от държавата, не прик лючи обу чението си за придобиване на
специалност с успешно полагане на държавния изпит за специалност в срока по чл. 12,
ал. 3, той възстановява на Министерството на
здравеопазването изплатените за него такси за
обучение по чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 и 6.“
§ 21. Член 48б се отменя.
§ 22. Член 48в се изменя така:
„Чл. 48в. Разпоредбите на чл. 48а, ал. 1
и 2 не се прилагат в случай на настъпило
заболяване или злополука на специализанта,
които представляват пречка за осъществяване
на дейностите по съответната специалност, а
разпоредбата на чл. 48а, ал. 2 – и в случай на
ползване от специализанта на отпуск поради
бременност, раждане и отглеждане на дете до
2-годишна възраст.“
§ 23. Член 48г се отменя.
§ 24. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2
се правят следните изменения:
1. В раздел VI „Специалности за лица с
професионална квалификация по медицинска
професия от професионално направление
„Здравни грижи“, подраздел „Неклинични
специалности“, ред № 7 се изменя така:
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„
7.

Радиационна хигиена (за ин- 3
спектори по обществено здраве)

5069

“
2. В наименованието на раздел VIII съюзът
„и“ се заменя с „или“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. (1) Специализантите, които към момента на влизане в сила на тази наредба се
обучават на места, финансирани от държавата,
довършват обучението си по реда и при условията, при които са приети, с изключение на
разпоредбата на досегашния чл. 48б, която не
се прилага по отношение на специализантите
по клинични специалности, приети на места,
финансирани от държавата, определени за
2020 г. и 2021 г.
(2) Разпоредбата на досегашния чл. 48б не
се прилага и по отношение на специализантите
по клинични специалности, приети на места,
финансирани от държавата, определени за
2020 г., които към момента на влизане в сила
на тази наредба са приключили обучението
си с успешно полагане на държавен изпит за
специалност.
§ 26. Заемането на местата, финансирани
от държавата, определени за 2021 г., се извършва по досегашния ред до 31 декември
2021 г. включително.
§ 27. (1) В 15-дневен срок от влизане в
сила на наредбата ръководителите на базите
за обучение, които желаят да назначат специализанти на места, финансирани от държавата
за 2021 г., обявяват на интернет страницата си
предложенията си за места за специализанти
по клинични специалности, които да се за
емат въз основа на срочен трудов договор по
чл. 11, ал. 1, т. 1. В същия срок информация
за предложените места, финансирани от държавата, се изпраща по електронен път и на
съответната регионална здравна инспекция.
(2) В 5-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 регионалните здравни
инспекции обобщават постъпилата информация и я публикуват на интернет страниците си.
(3) Лицата, които биха желали да кандидатстват на място по ал. 1, заявяват това
писмено в съответната база за обучение в
10-дневен срок от публикуването на информацията по ал. 2.
(4) В 5-дневен срок от изтичане на срока
по ал. 3 базите за обучение подават в реги
оналните здравни инспекции информация за
местата по ал. 1, за които има заявен интерес
от лица по ал. 3.
(5) В 30-дневен срок от влизане в сила на
наредбата ръководителите на лечебни заведения по чл. 13, ал. 1, които желаят да заявят
места, финансирани от държавата за 2021 г.,
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представят в съответните регионални здравни
инспекции мотивираните си предложения
да обучат свои служители по реда на чл. 13
на места за специализанти, финансирани от
държавата, като посочат и базата за обучение,
с която имат договор.
(6) Регионалните здравни инспекции обобщават постъпилата информация по ал. 4 и 5
и я изпращат по електронен път в Националния център по обществено здраве и анализи
в 10-дневен срок.
(7) Националният център по обществено
здраве и анализи обобщава информацията по
ал. 6 и в 20-дневен срок изпраща по електронен
път обобщената информация в Министерството на здравеопазването.
§ 28. (1) В 30-дневен срок от влизане в
сила на наредбата висшите училища обявяват
на интернет страницата си предложенията
си за места за специализанти, финансирани
от държавата по неклинични специалности
и специалности за лица с професионална
квалификация „лекар по дентална медицина“
за 2021 г.
(2) Лицата, които биха желали да кандидатстват на място по ал. 1, заявяват това
писмено във висшето училище в 20-дневен
срок от публикуването на информацията ал. 1.
(3) Висшите училища предоставят в Министерството на здравеопазването информация за местата по ал. 1, за които има заявен
интерес от лица по ал. 2, в 20-дневен срок от
изтичане на срока по ал. 2.
§ 29. Лекарите без специалност или лекарите с придобита друга специалност, които са
открили амбулатория за първична медицинска
помощ, могат да сключват договори с бази
за обучение по чл. 5, ал. 2 за обучение по
специалност „Обща медицина“.
§ 30. Наредбата е съгласувана с министъра
на образованието и науката и с министъра
на финансите.
Министър:
Стойчо Кацаров
5613

Наредба за допълнение на Наредба № 2 от
2019 г. за медицинските и други услуги по
чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и
за реда и условията за тяхното одобряване,
ползване и заплащане (обн., ДВ, бр. 26 от
2019 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2019 г.; доп.,
бр. 108 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 3 се създава изречение
второ: „Лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало преди
навършване на 18-годишна възраст, продължава да се заплаща и след навършването на
тази възраст до приключване на лечението.“
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§ 2. В чл. 7 се създава ал. 3:
„(3) Заплаща се и за лечение в случаите
по чл. 1, ал. 3, изречение второ.“
§ 3. В чл. 35, ал. 1 се създава изречение
второ: „Заплаща се и за лечение в случаите
по чл. 1, ал. 3, изречение второ.“
Министър:
Стойчо Кацаров
5578

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за предоставяне
на средства от Национален фонд „Култура“
(обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 92
от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 41 от 2015 г.,
бр. 5 от 2017 г., бр. 50 и 72 от 2018 г. и бр. 79
от 2020 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думата „мястото“ се заменя
с „начина“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Формулярът за участие в конкурса
задължително съдържа:
1. име на проекта;
2. област на изкуството и културата;
3. тема/жанр на проекта;
4. обща информация за проекта;
5. срокове, свързани с проекта;
6. бюджет на проекта:
а) обща стойност на проекта;
б) очаквана финансова подкрепа от фонда;
в) средства, осигурени от други източници;
г) собствени средства.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„ (4) Формулярът за участие в конкурса е
по образец.“
4. В ал. 5, т. 4 думата „място“ се заменя
с „начин“.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Конкурсната документация по ал. 1 и
5 включва обява и образци на документите
за кандидатстване.“
6. В ал. 7, изречение второ думите „лице
и телефон за контакт“ се заменят с „и начин
за контакт“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За получаване на средства от фонда
кан ди дат и те се рег ист ри рат елек т ронно,
като създават профил чрез посочване на
парола за достъп до електронния портал за
кандидатстване, създаден и поддържан от
фонда. Кандидатстването се осъществява в
посочените в условията по чл. 4, ал. 1, 2 и
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5 активни периоди. Кандидатите представят
попълнен формуляр за участие в конкурса
заедно с всички посочени приложения към
него на адреса по седалището на фонда или
чрез електронната платформа на интернет
страницата на същия съобразно условията
по чл. 4, ал. 1, 2 и 5. Когато документите са
на чужд език, те се представят заедно със
заверен превод на български език.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „Юридическите
лица посочват във формуляра по ал. 1“ се
заменят с „Юридическите лица посочват в
електронния си профил единен идентификационен код“;
б) точка 2 се заличава;
в) досегашната т. 3 става т. 2.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Изпълнителният директор на фонда
утвърждава условия за ползване на електронния портал за кандидатстване на Национален
фонд „Култура“ и ги публикува на интернет
страницата.“
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) основният текст се изменя така: „За
работата си експертната комисия съставя
доклад, който се подписва от председателя
на комисията, и електронна таблица, която
съдържа:“;
б) в буква „г“ накрая се добавя „по букви
„а“, „б“ и „в“.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Докладът по ал. 3 се предоставя на
членовете на Управителния съвет по електронен път.“
§ 4. В чл. 10 думата „ протокола“ се заменя
с „доклада“.
§ 5. В чл. 11 думите „Решението по чл. 9а,
ал. 3 и чл. 10, ал. 1 се обявява“ се заменят
с „Резултатите от конкурсите по чл. 4 се
обявяват“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Велислав Минеков
5590
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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И
ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Правила за изменение на Правилата за балансиране на пазара на природен газ (обн., ДВ,
бр. 99 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2019 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Правилата се прилагат по отношение
на балансовите зони на газопреносните мрежи на територията на Република България.“
Заключителни разпоредби
§ 2. Правилата за изменение на Правилата
за балансиране на пазара на природен газ са
приети от Комисията за енергийно и водно
регулиране с решение по Протокол № 194 от
16.09.2021 г. по т. 2.
§ 3. Правилата влизат в сила от 1 октомври 2021 г.
Председател:
Иван Иванов
5633

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 538-ПВР/НС
от 16 септември 2021 г.

относно утвърждаване на образци на изборни
книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители за Народно събрание
на 14 ноември 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 президент и
вицепрезидент на републиката и за народни
представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. с номера: 1-ПВР/НС, 2-ПВР/НС,
3-ПВР/НС, 4-ПВР, 5-НС, 6-ПВР/НС, 7-ПВР/
НС, 8-ПВР/НС, 9-ПВР/НС, 10-ПВР/НС, 11-ПВР,
12-НС, 13 -П ВР/ НС, 14 -П ВР/ НС, 15-П ВР,
16-ПВР и 17-ПВР, приложени към настоящото
решение.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Камелия Нейкова
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 1-ПВР/НС
ДЕКЛАРАЦИЯ
от лица, предложени за членове на РИК, в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК)

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

ЕГН …………….….., лична карта № …..……...…, изд. от ………………… на ……………
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съгласен/на съм да бъда предложен/на и назначен/на за член на РИК в район
(изборен район) ………. - ……………………………………… при произвеждане на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители
14 ноември 2021 г.
2. Имам право да гласувам в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и 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 президент и вицепрезидент на републиката и 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 (изборен
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 президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
…………………. г.

ПОДПИС: …..........................

Декларацията се подава от лицата, предложени за назначаване като членове на РИК и се
прилага към предложението по чл. 60, ал. 3, т. 1 ИК.
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Приложение № 2-ПВР/НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../...................................... г.
(чл. 57, ал. 1, т. 5 и § 5 т.2 от ДР на ИК)

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

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

на районна избирателна комисия в изборен район № ……….. – …….…………............…......
за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.

Председател:
Секретар:
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Приложение № 3-ПВР/НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на партия за участие в изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и/или за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 133 ИК)

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

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

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

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

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

за участие в изборите:
за президент и вицепрезидент на републиката
за народни представители
за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители
Заявявам/е за отпечатване върху бюлетината следното наименование на партията:

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

Регистрацията на партията е подкрепена от

……… ( …………………….……………)

(с цифри)

(с думи)

избиратели, съгласно приложения списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис, положен
на хартия пред упълномощени от партията лица и електронни документи, в които са положени
квалифицирани електронни подписи на технически носител. Списъкът се представя и в
структуриран електронен вид на технически носител.
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 президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни
представители на 14 ноември 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 - 29.09.2021 г.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната й съдебна
регистрация.
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Когато партията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те партията.
Към заявлението за регистрация партията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на решението на
Народното събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
2. образец от подписа на представляващия/ите партията;
3. образец от печата на партията;
4. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лв. за всяка заявена
регистрация за участие в изборите;
5. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели,
подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощени от партията лица и електронни документи, в
които са положени квалифицирани електронни подписи на технически носител. Списъкът се представя и
в структуриран електронен вид на технически носител;
6. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за
внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните
партии - от датата на съдебната им регистрация;
7. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
9. изрично пълномощно от представляващото/ите партията лице/а, в случаите когато
документите се подписват и/или подават от упълномощено/и лице/а.
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Приложение № 4-ПВР
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция
за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
14 ноември 2021 г.
(чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК)

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

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 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 президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември
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

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

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

Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на
не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощено/и от
партията или коалицията лице/лица.
Списъкът се изготвя на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически
носител-флаш памет 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 № 5-НС
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция
за участие в изборите за народни представители на
14 ноември 2021 г.
(чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК)

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

за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 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 14 ноември 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

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

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

Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на
не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощено/и от
партията или коалицията лице/лица.
Списъкът се изготвя на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически
носител-флаш памет 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.

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

Приложение № 6-ПВР/НС
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция
за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на14 ноември 2021 г.
(чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК)

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

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 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 президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 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

Долуподписаният/ите
…………………………………………………………………………………….

(собствено, бащино, фамилно име и ЕГН)

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

Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер и саморъчен
подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, положен пред
упълномощено/и от партията или коалицията лице/лица.
Списъкът се изготвя на хартиен носител и в структуриран електронен вид на
технически носител-флаш памет 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 № 7-ПВР/НС
ЗАЯВЛЕНИЕ
за включване в
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция
за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
и/ или за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК)

от
..................................................................................................................., ЕГН….....................,
(име, презиме, фамилия)

С настоящото ЗАЯВЯВАМ подкрепата си за регистрацията на партия/коалиция
.......................................................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на партията по съдебна регистрация или на коалицията според
решението за създаването ѝ)

за участие в изборите:
за президент и вицепрезидент на републиката
за народни представители
за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите на 14 ноември 2021 г.
Квалифициран електронен подпис:
Заявлението се подава по електронен път към съответната партия/коалиция, като
електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Този документ се записва на
технически носител и се прилага като част от списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията
на партия/коалиция за участие в изборите, като данните на избирателя се въвеждат в
структурирания електронен вид на списъка, който се представя на технически носител заедно с
останалите документи по чл. 133, ал. 3 или чл. 140, ал. 3 ИК.
Списъкът с данни на не по-малко от 2500 избиратели се представя на хартиен носител със
саморъчните подписи и на технически носител с електронните документи, в които са положени
квалифицирани електронни подписи. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на
технически носител 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.
В структурирания електронен вид на списъка най-напред се въвеждат, в
последователността, в която са вписани, данните на всички саморъчно подписали избиратели, а след
това – и тези на заявилите подкрепа за съответната регистрация с квалифициран електронен
подпис.
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Приложение № 8-ПВР/НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на коалиция за участие в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни представители на
14 ноември 2021 г.
(чл. 140 ИК)

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

представлявана от

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

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

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

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

за участие в изборите:
за президент и вицепрезидент на републиката
за народни представители
за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители
Пълното и/или съкратеното наименование на коалицията за отпечатване върху
бюлетината (без кавички) е: .............................................................................................................
Регистрацията се подкрепя от ………… …………………. избиратели, съгласно
(с цифри)

(с думи)

приложения списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис, положен на хартия пред
упълномощени от коалицията лица и електронни документи, в които са положени
квалифицирани електронни подписи на технически носител. Списъкът се представя и в
структуриран електронен вид на технически носител.
Прилагам/е следните документи (чл. 140, ал. 3 от ИК):
...............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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Съгласен/ни съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
Подпис ……………………………………………..
(представляващ/и коалицията/
упълномощено/и лице/а)
Печат на коалицията (ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 45 дни преди изборния ден29.09.2021 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 решението
на Народното събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
б) образец от подписа на представляващия партията;
в) образец от печата на партията;
г) удостоверение на Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от ЗПП за внесени финансови отчети за
всяка от последните 3 години, а на новорегистрираните партии от датата на съдебната им
регистрация;
2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите, и
подпечатано с печата на всяка една от партиите;
3. образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и коалицията;
4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;
5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лв. за всяка
заявена регистрация за участие в изборите;
6. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели,
подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощени от коалицията лица. Списъкът се представя
и в структуриран електронен вид на технически носител-флаш памет;
7. удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания, на името на
една от партиите, определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на
коалицията;
8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания;
9. пълномощно от лицето/ата, представляващо/и коалицията, в случаите, когато документите
се подават и/или се подписват от упълномощено/и лице/а.
Заявлението се подписва от лицето/ата, представляващо/и коалицията според решението за
образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те коалицията.
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Приложение № 9-ПВР/НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕГИСТЪР
на партиите за участие в изборите на 14 ноември 2021 г.
(чл. 57, ал. 1, т. 13 ИК)

1.
2.

№ по ред, дата, час на постъпване
Партия

3.

Вид избор

4.

Дата
ПВР

Час
НС

ПВР/НС

Приложени документи:
1. Заявление по чл. 133, ал. 1 ИК по образец на ЦИК
подписано от …………………………………….…………….
2. Удостоверение за актуално правно състояние.
3. Образец от подписа/ите на представляващия/ите партията.
4. Образец от печата на партията.
5. Банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 ИК. – ………… бр.
6. Списък с имената и ЕГН на избиратели, подкрепящи регистрацията:
– на хартиен носител, съдържащ и саморъчни подписи – ..................................................
– на технически носител, с квалифицирани електронни подписи – ....................................
и в структуриран електронен вид на технически носител – ...............................................
7. Удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 ЗПП.
8. Удостоверение за актуална банкова сметка.
9. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на партията.
10. Пълномощно от представляващите коалицията (в случай че документите се подават
и/или подписват от упълномощено лице) – № ............. от ............................
11. Други документи ............................

5.

Забележки

6.

8.

Предал документите
/име, дата, подпис/
Приел документите
/име, дата, подпис/
Регистрация

9.

Предал решение/удостоверение:

7.

№

10. Получено от

Решение на ЦИК № ..............................
Удостоверение № ......... от ................... г.
Дата …………………………. Име ………………………. Подпис ……………………….
Дата …………………………. Име ………………………. Подпис ……………………….

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от
крайния срок за регистрация. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в графата
„Забележки“ (чл. 134, ал. 2 ИК).
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕГИСТЪР
на коалициите за участие в изборите на 14 ноември 2021 г.

Приложение № 10-ПВР/НС

(чл. 57, ал. 1, т. 13 ИК)

1.
2.
3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Коалиция
Вид избор

4.

Партии, участващи в състава на коалицията

5.

Приложени документи

6.

Забележки

7.

Предал документите
/име, дата, подпис/
Приел документите
/име, дата, подпис/
Регистрация

8.
9.

№

дата
ПВР

Час
НС

ПВР/НС

1. Заявление по чл. 140, ал. 1 ИК, по образец на ЦИК,
подписано от .................................................................................................................
2. Решение за образуване на коалицията.
3. За участващите в коалицията партии:
а) удостоверение за актуално правно състояние – .................. бр.;
б) образец от подписа на представляващия/те партия – .................. бр.;
в) образец от печата на партия – .................. бр.;
г) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 ЗПП – .................. бр.
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 …………….. бр.
7. Списък с имената и ЕГН на избиратели, подкрепящи регистрацията:
– на хартиен носител, съдържащ и саморъчни подписи – ..................................................
– на технически носител, с квалифицирани електронни подписи – ....................................
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.
10. Пълномощно от представляващите коалицията (в случай че документите се
подават и/или подписват от упълномощено лице) – № ............. от ............................
11. Други документи ............................

13.

Решение на ЦИК № ...................................
Предал решение/удостоверение:
/име, дата, подпис/
Получено от
/име, дата, подпис/
Заявление за промени в състава и/или наименованието №
Дата
на коалицията – дата, час на постъпване
Приложени документи

14.

Забележки

15.

18.

Предал документите
/име, дата, подпис/
Приел документите
/име, дата, подпис/
Промени в състава и/или наименованието на
коалицията
Предал решение/удостоверение:

Решение на ЦИК № ...................................
Удостоверение № ......... от ................... г.
Дата ……………………………. Име ……………………. Подпис ……………………

19.

Получено от

Дата ……………………………. Име ……………………. Подпис ……………………

10.
11.
12.

16.
17.

Удостоверение № ......... от ................... г.

Час

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в графата „Забележки“
(чл. 141, ал. 2 ИК).
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Приложение № 11-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПУБЛИЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР
на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.
(чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ ИК)

Представляващ/и
Адрес, телефони,
електронен адрес,

според
удостоверението

лице/а за контакт

за актуално
състояние

3

4

5

1. „………………………….“

……

……………………

………………

2. „………………………….“

……

……………………

………………

3. „………………………….“

……

……………………

………………

Адрес, телефони,
електронен адрес,

Представляващ/и
според
решението за

вх. №

1

Регистрирана партия

2

Решение
на ЦИК

…

вх. №

Регистрирана коалиция

Решение
на ЦИК

лице/а за контакт

образуване на
коалицията

3

4

5

1. „………………………….“

……

……………………

………………

2. „………………………….“

……

……………………

………………

3. „………………………….“

……

……………………

………………

1

2

…
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Приложение № 12-НС
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПУБЛИЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР
на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ ИК)

Представляващ/и
вх. №

Регистрирана партия

Решение
на ЦИК

Адрес, телефони,
електронен адрес,

според
удостоверението

лице/а за контакт

за актуално
състояние

1

2

3

4

5

1. „………………………….“

……

……………………

………………

2. „………………………….“

……

……………………

………………

3. „………………………….“

……

……………………

………………

…
Представляващ/и
вх. №

Регистрирана коалиция

Решение
на ЦИК

Адрес, телефони,
електронен адрес,

според
решението за

лице/а за контакт

образуване на
коалицията

1

2

3

4

5

1. „………………………….“

……

……………………

………………

2. „………………………….“

……

……………………

………………

3. „………………………….“

……

……………………

………………

…
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Приложение № 13-ПВР/НС
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на партия

(чл. 57, ал. 1, т. 10 , буква „а“ ИК)

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

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

е регистрирана за участие в изборите:
за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.
за народни представители на 14 ноември 2021 г.
за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.

Председател:
Секретар:
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Приложение № 14-ПВР/НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за регистрация на коалиция
(чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ ИК)

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

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

е регистрирана за участие в изборите:
за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.
за народни представители на 14 ноември 2021 г.
за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.

Председател:
Секретар:

С Т Р.
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Приложение № 15-ПВР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕГИСТЪР
на инициативните комитети за издигане на независими кандидати
за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.
(чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „б“ ИК)

1.
2.

№ по ред, дата, час на постъпване
Инициативен комитет за издигане на
независими кандидати за президент и
вицепрезидент на републиката

№

Дата

час

...................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за президент)
...................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)
1. Заявление за регистрация;
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, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на
изискванията по чл. 307 от ИК и, че няма да обработва и предоставя личните данни на
включените в списъка лица за други цели, освен предвидените в ИК .................................... бр.;
5. Банков документ по чл. 129, ал. 1 от ИК .....................................;
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.

3.

Приложени документи

4.

Забележки

5.

Предал документите

6.

Приел документите

7.

Регистрация

Решение на ЦИК № ….. от ........... г.
Удостоверение № ........ от ................ г.

8.
9.

Предал решение/удостоверение
Приел решение/удостоверение

Дата ……………….. Име ………………………….. Подпис ………………….
Дата ……………….. Име ………………………….. Подпис ………………….
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Приложение № 16-ПВР

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на инициативните комитети за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на
14 ноември 2021 г.
(чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „б“ ИК)

Пореден № и
дата на
постъпване

1.

2.

…...

Инициативен комитет за издигане на:

Собствено, бащино и фамилно име на членовете на
инициативния комитет

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

№ и дата на
решението за
регистрация
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Приложение № 17-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.
(чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ ИК)

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

Решение

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

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

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

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

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

за независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на
14 ноември 2021 г.
Председател:
Секретар:
5634

РЕШЕНИЕ № 557-ПВР/НС
от 17 септември 2021 г.

относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на
14 ноември 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 президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември
2021 г. с номера от 18-ПВР/НС до 85-НС включително, приложени към настоящото решение.
Решението се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател:
Камелия Нейкова
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 18-ПВР/НС
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5, чл. 307, чл. 314, чл. 315, чл. 243, чл. 251 и чл. 252 ИК)
№

1

Собствено,
бащино, фамилно
име
2

ЕГН

(попълва
СИК)

3

Документ за
самоличност –

Адрес

4

5

(попълва СИК)

Подпис на
избирателя
ПВР
6

Подпис на Забележки
избирателя
НС
7

8

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 от
ИК в избирателния списък на секцията, в чийто район е настоящият им адрес. За тези лица в
графа „Забележки“ се вписва „н.а.“.
Избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на §9а от
ПЗР на Закона за българските лични документи се включват в избирателния списък по адреса,
отразен в зеления им паспорт.
От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до изборния
ден са изгубили правото си да избират или са починали, както и имената на лицата, за които
това изрично е предвидено в Изборния кодекс. Заличаването преди отпечатването им се
извършва автоматизирано, а след отпечатването им – с хоризонтална черта, така че
заличеното име да се чете.
При произвеждане на нов избор в срока по чл. 93, ал. 4 от Конституцията в
избирателните списъци се вписват и имената на гражданите, които между двата избора са
придобили избирателно право.
В избирателния списък в отделни графи се вписват:
В графа 1 „№“ се вписват поредния номер на избирателя в списъка;
В графа 2 „Собствено, бащино и фамилно име“ се вписват собственото, бащиното и
фамилното име на избирателя по азбучен ред (подреждането започва според буквите в
собственото име);
1
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Графа 3 „ЕГН“ единен 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;
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;
Графа 5 „Адрес“ – постоянният адрес, а в случаите по чл. 36, ал. 1 ИК – настоящият
адрес;
Графи 6 и 7 „Подпис на избирателя ПВР” и „Подпис на избирателя НС“ се оставят
празни, за да може избирателят да се подпише в съответната графа срещу името си, след като
е упражнил правото си да гласува в съответния вид избор.
Графа 8 „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“. След последното име на избирателя органите по чл. 23, ал. 1 ИК
поставят хоризонтална черта и полагат подпис и печат под чертата.
До предаването на списъците на СИК вписването на избирателите, които имат право
да гласуват, но са пропуснати, както и на тези, за които е отпаднало основанието, въз основа
на което са били заличени, се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 ИК по искане на избирателя.
В изборния ден в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък се
дописват избирателите, за които това е изрично предвидено в Изборния кодекс.
Представените удостоверения по чл. 40, ал. 1 ИК и декларациите, че избирателят не е
гласувал и няма да гласува на друго място, се прилагат към избирателния списък, като в графа
„Забележки“ се отбелязва основанието за вписване.
При дописването в допълнителната страница се попълва последователно собственото,
бащиното и фамилното име на избирателя по документа за самоличност и графите „ЕГН”,
„Документ за самоличност” и „Адрес”.
При наличие на дописани избиратели допълнителната страница на избирателния списък
се подписва под името на последния избирател от председателя и секретаря на СИК.

2
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 41, ал. 1 ИК)

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

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

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

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

Собствено, бащино и фамилно име

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

Списъкът се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 40 дни преди
изборния ден 04.10.2021 г., на видно място в района на съответната избирателна секция.
Списъкът се отпечатва централизирано от ГД „ГРАО“.
Поправките в списъците се обявяват незабавно, включително и се отразяват в
списъците, публикувани на интернет страницата на общината.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или
от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление списъците
се подписват от кмета и от секретаря на района.
Не по-късно от 45 дни (29.09.2021 г.) преди изборния ден кмета на общината/района
определя местата за обявяване на списъците и уведомява за това районната избирателна
комисия.
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(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
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 – 04.10.2021 г.
ГД „ГРАО” и кметът на съответната община/район осигуряват възможност всеки
избирател да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер.
В графата „Име на избирателя” се вписват последователно собственото, бащиното и
фамилното име на избирателя.
Поправките в списъка за публикуване се обявяват незабавно и се отразяват на интернет
страницата на общината.
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Приложение № 19-ПВР/НС
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

СПИСЪК
за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители
на 14 ноември 2021 г.
(чл. 37, чл. 307, чл. 314, чл. 243 и чл. 251 ИК)

№

1

Собствено,
бащино и
фамилно име

(попълва ПСИК)

ЕГН

2

3

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
избирателя
ПВР

Подпис на
избирателя
НС

Забележки

4

5

6

7

8

(попълва ПСИК)

Кмет/Кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Списъците за гласуване с подвижна избирателна кутия се съставят и подписват от
органите по чл. 23, ал. 1 от ИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели с трайни
увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното
помещение, подали заявление по чл. 37 от ИК.
Списъците се съставят поотделно за всяка подвижна СИК.
В списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се вписват избирателите, подали
заявление до органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 14 дни преди изборния ден или, ако
списъкът вече е изготвен, подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия не покъсно от 5 дни преди изборния ден 08.11.2021 г.
Заявленията се подават до органа по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянен адрес на
избирателя, а в случаите, когато избирателят е вписан вече в избирателен списък по настоящ
адрес – до органа по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящия му адрес.
Имената на избирателите се вписват по азбучен ред в последователност собствено,
бащино, фамилно име на избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 „Собствено, бащино и фамилно име“ се вписва собственото, бащиното и
фамилното име на избирателя съгласно личната карта или личния (зеления) паспорт за
гражданите по § 9а от ПРЗ на ЗБЛД.
Графа 3 „ЕГН“ не се попълва предварително. В деня на гласуването ПСИК вписва ЕГН на
избирателя.
Графа 4 „Документ за самоличност“ не се попълва предварително. При гласуването
ПСИК вписва вида и номера на документа за самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен)
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паспорт за гражданите родени до 31.12.1931 г./л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1,
изречение второ от ИК в предвидените случаи.
В графа 5 „Адрес“ се записва постоянният/настоящият адрес (в случаите, когато
избирателят е подал заявление в срока по чл. 36, ал. 1 от ИК).
Графи 6 и 7 „Подпис на избирателя ПВР” и „Подпис на избирателя НС“ се оставят
празни, за да може избирателят да се подпише в съответната графа срещу името си, след като
е упражнил правото си да гласува в съответния вид избор.
Графа 8 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от ПСИК в
изборния ден.
В изборния ден не се допуска вписване в допълнителната страница (под чертата) с
изключение на членовете на ПСИК и охраната на помещението на ПСИК.
След подписване на списъка от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК и преди предаването му на
подвижната СИК от него се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са
изгубили правото си да избират или са починали, както и имената на лицата, за които това
изрично е предвидено в Изборния кодекс. Заличаването се извършва с хоризонтална черта върху
името, така че заличеното име да се чете. Длъжностното лице, извършило заличаването, вписва
на гърба на списъка имената и длъжността си, основанието за заличаване и се подписва.
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Приложение № 20-ПВР/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 президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
(чл. 28 във връзка с във вр. чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 9, ал. 6 и 8, чл. 307, чл. 314 , чл. 243 и
чл. 251 ИК)

№
1
1
2
…

Собствено,
бащино и
фамилно име
2
…………………..
…………………..

ЕГН
(попълва СИК)
3

Документ за
самоличност
(попълва СИК)
4

Адрес
5

Подпис на
избирателя
ПВР
6

Подпис на
избирателя
НС
7

Забележки
8

Ръководител на лечебното заведение/дома/специализираната институция/:
Избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани
институции, предоставящи социални услуги се съставят и подписват от ръководителя на
заведението или дома не по-късно от 48 часа преди изборния ден 11.11.2021 г., при образувана
избирателна секция поради наличие на не по-малко от 10 избиратели, отговарящи на следните
условия:
- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години, не са
поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено им с
влязла в сила присъда;
- имат постоянен адрес на територията на страната.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно
име на избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 „Име“ се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя
съгласно личната карта или зеления паспорт за гражданите по § 9а от ПРЗ на ЗБЛД.
Графа 3 „ЕГН“ не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на
избирателя.
Графа 4 „Документ за самоличност“ не се попълва предварително. При гласуването СИК
вписва вида и номера на документа за самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен) паспорт
за гражданите по § 9а от ЗБЛД/л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение второ от ИК
в предвидените случаи.
В графа 5 „Адрес“ се вписва постоянният адрес на избирателя от документа за
самоличност.
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Графи 6 и 7 „Подпис на избирателя ПВР” и „Подпис на избирателя НС“ се оставят
празни, за да може избирателят да се подпише в съответната графа срещу името си, след като
е упражнил правото си да гласува в съответния вид избор.
Графа 8 „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 № 21-ПВР/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 президент и вицепрезидент на републиката на
14 ноември 2021 г.
(чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 9 ИК)

№

Собствено,
бащино и
фамилно име

1
2
1 ……………….
2 ……………….
…

ЕГН

(попълва СИК)

Документ за
самоличност

Адрес

4

5

(попълва СИК)

3

Подпис на
избирателя
ПВР

6

Подпис на
избирателя
НС

7

Забележки

8

Ръководител на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за
задържане:
Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за
задържане съставят и подписват избирателни списъци при образувана избирателна секция
поради наличие на не по-малко от 10 избиратели, в които включват задържаните лица,
отговарящи на следните условия:
- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години, не са
поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено им с
влязла в сила присъда;
- имат постоянен адрес на територията на страната.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно
име на избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 „Име“ се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя,
съгласно личната карта или зеления паспорт.
Графа 3 „ЕГН“ не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на
избирателя.
Графа 4 „Документ за самоличност“ не се попълва предварително. При гласуването СИК
вписва вида и номера на документа за самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен) паспорт
за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение второ
от ИК в предвидените случаи.
В графа 5 „Адрес“ се вписва постоянният адрес на избирателя от документа за
самоличност.
Графи 6 и 7 „Подпис на избирателя ПВР” и „Подпис на избирателя НС“ се оставят
празни, за да може избирателят да се подпише в съответната графа срещу името си, след като
е упражнил правото си да гласува в съответния вид избор.
Графа 8 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в
изборния ден.
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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.
В изборния ден самоличността на лицата с избирателни права в местата за задържане и
изтърпяване на наказание лишаване от свобода се установява по предвидения в ЗИНЗС (Закон за
изпълнение на наказанията и задържането под стража) ред.
Избирател, който е задържан в мястото за изтърпяване на наказание лишаване от
свобода и за задържане след съставяне на избирателния списък от ръководителя на мястото се
дописва в избирателния списък под чертата (допълнителната страница) в изборния ден от СИК,
след представяне на документ за самоличност и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на
друго място.
След последното име на дописаните избиратели избирателният списък се подписва от
председателя и секретаря на СИК.
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Приложение № 22-ПВР/НС
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване на намиращи се извън страната плавателни съдове под българско знаме
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 30 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 ИК)

№

Собствено,
бащино и
фамилно име

1
2
1 ……………..
2 ……………..
…

ЕГН

(попълва СИК)

Документ за
самоличност

Адрес

Подпис на
Избирателя
ПВР

Подпис на
избирателя
НС

Забележки

4

5

6

7

8

(попълва СИК)

3

Капитан на плавателния съд:
Избирателният списък на плавателен съд под българско знаме, намиращ се извън
страната, се съставя и подписва от капитана на плавателния съд не по-късно от 48 часа
11.11.2021 г. преди изборния ден при наличие на не по-малко от 10 избиратели.
Капитанът на плавателния съд уведомява органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за вписаните
в списъка лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес
преди предаване на избирателните списъци на СИК.
Избирателните списъци включват българските граждани, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- се намират на плавателния съд под българско знаме в изборния ден.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно
име на избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя съгласно
личната карта или зеления паспорт.
Графа 3 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на
избирателя.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера
на документа за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен (зелен) паспорт за гражданите по
§ 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“, паспорт, моряшки паспорт.
В графа 5 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност.
Графи 6 и 7 „Подпис на избирателя ПВР” и „Подпис на избирателя НС“ се оставят
празни, за да може избирателят да се подпише в съответната графа срещу името си, след като
е упражнил правото си да гласува в съответния вид избор.
Графа 7 се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.
Постъпилите на плавателния съд избиратели след изготвяне и подписване на
избирателния списък се дописват в изборния ден от СИК, след като представят декларация по
образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
След последното име на дописаните избиратели избирателният списък се подписва от
председателя и секретаря на СИК.
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Приложение № 23-ПВР/НС
ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

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

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

СПИСЪК ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
в избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители
на 14 ноември 2021 г. в ................................
(държава/място)
(чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25, чл. 243 и чл. 251 ИК)

№

1

Собствено, бащино
и фамилно име

2

ЕГН

(попълва се от
СИК)

Лична карта/
паспорт/военна
карта

(попълва се от СИК)

3

4

Постоянен
адрес в
Република
България

Подпис
ПВР

Подпис
НС

Забележки

5

6

7

8

(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);
- вида и номера на документа за самоличност;
- адрес на избирателя – постоянен адрес в Република България;
- подписи на избирателя - графи 6 и 7 „Подпис на избирателя ПВР” и „Подпис на
избирателя НС“, се оставят празни, за да може избирателят да се подпише в съответната
графа срещу името си, след като е упражнил правото си да гласува в съответния вид избор;
- забележка.
В срок не по-късно от 18 дни преди изборния ден – 26.10.2021 г., Министерството на
външните работи изпраща обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния
адрес в Република България на лицата, вписани в списъците до ГД „ГРАО“, за да бъдат заличени
от избирателните списъци за гласуване в Република България.
Избирател, който не е вписан в списъка за гласуване, но има право да гласува в изборите
за президент и вицепрезидент на републиката, в деня на изборите се дописва в списъка от
секционната избирателна комисия след представяне на валиден документ за самоличност или
удостоверение от дипломатическото или консулското представителство в съответната
държава, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност и декларация по
образец, че отговаря на условията да избира и че не е гласувал и няма да гласува на друго място в
същия вид избори. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част към
него.
След последното име на дописан избирател списъкът за гласуване извън страната се
подписва от председателя и секретаря на СИК.
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МЯСТО ...............................

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

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРИТЕ
ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 14 ноември 2021 г.
в ................................
(държава/място)
(чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 32 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

№
1

Име
2

Държава
3

Място
4

Подпис: ............................................
(Ръководител на дипломатическото/консулското представителство)
Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се публикуват от
министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските
представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди изборния ден на интернет
страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото и консулското
представителство.
Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република
България осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен
граждански номер.
В списъците в отделни графи се вписват:
- пореден номер на записа;
- собственото, бащиното и фамилното име на избирателя;
- държавата, в която избирателят е заявил, че ще гласува;
- заявеното от избирателя място, в което желае да гласува;
Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват
незабавно.
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Приложение № 24-ПВР/НС
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за дописване в избирателен списък по постоянен адрес в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 ИК)

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

ЕГН …………................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ....................... от …..………….. постоянен адрес: гр.(с.) ………….......................
община ....................................., адм. район ................................, област ……………...............,
ж.к./ул. ..............................................................................., бл. № ......., вх. ....., ет. ....., ап. …...,
че същият/ата е вписан/а в избирателен списък за гласуване в изборите за президент и
вицепрезидент на република и за народни представители на 14 ноември 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 секционната избирателна комисия
по постоянен адрес на избирателя за дописването му в избирателния списък в изборния
ден.
Ръководител на лечебно заведение,
дом за стари хора,
друга специализирана институция
за предоставяне на социални услуги: ……………………….
или
Ръководител на място за изтърпяване на
наказание лишаване от свобода и за задържане: ……………
или
Капитан на плавателен съд: …………………..
............................ г.

Печат:

Удостоверението се издава в полза на избирател, който е вписан в избирателен списък за
гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за
предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за
задържане или плавателен съд под българско знаме, но в изборния ден не се намира в
съответното заведение, място или кораб.
След представяне на удостоверението и на декларация от избирателя, че не е гласувал и
няма да гласува на друго място, председателят на СИК вписва всички негови данни в
допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък по постоянния му адрес.
Удостоверението и декларацията се прилагат към избирателния списък, като в графа
„Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „удостоверение по чл. 28, 29 или 30 ИК“.
Отказът на СИК да извърши дописване може да се оспорва пред районната избирателна
комисия, която се произнася по жалбата незабавно, но не по-късно от 1 час от постъпването на
жалбата и преди края на изборния ден. Решението на РИК не подлежи на обжалване.
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Приложение № 25-ПВР/НС
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 38 ИК)

Област ............................
секция № ………………
№
1
1
2
3
…

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

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

ЕГН

ПО

МП

НА

УГДМ

МВнР

3
…..

4

5

6

7

8

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:

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

Списъкът се изготвя по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“ въз основа на:
- Националния регистър на населението;
- данните, подадени от общинските администрации за издадените удостоверения за
гласуване на друго място или за вписването на лицата в списъка по техния настоящ адрес;
- данните, подадени от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода (чл. 27, ал. 2 ИК);
- данните за лицата, вписани в списъка по чл. 31, ал. 1 ИК, подаден от Министерството
на външните работи (чл. 31, ал. 2 ИК).
Списъкът се предоставя на секционните избирателни комисии от органите по чл. 23,
ал. 1 от ИК заедно с избирателните списъци.
Следващият текст се отпечатва във всеки Списък на заличени лица преди
предаването му на СИК при отпечатването му от ГД „ГРАО в МРРБ
Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица,
има право да гласува, ако представи удостоверение по чл. 40, ал. 1 ИК (в случаите по чл. 38,
ал. 2, т. 1 и 2 ИК или при погрешно вписване в списъка), че е отпаднало основанието или не е
налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по
постоянен адрес в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4 и 6 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 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 и декларацията се прилагат към избирателния списък, като в
графа "Забележки" се отбелязва основанието за вписване - "издадено удостоверение".
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СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на ....... г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област .........................
секция № ……………

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

адрес на избирателна секция ..............................................
Собствено, бащино и фамилно име
Списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на съответната
община не по-късно от 10 дни преди изборния ден и съдържа имената на лицето, номера и адреса
на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка.
Кметът на общината осигурява възможност всяко лице, включено в списъка на
заличените лица, да може да прави справка в този списък по ЕГН, включително на безплатен
телефонен номер.
Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с
основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на
заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до
кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната
община, което се предава незабавно от общинската администрация на компетентния кмет на
община, район, кметство или кметски наместник.
Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето
да гласува.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с
мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя
незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от
съобщението.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с
призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се
обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица съответният
избирател се вписва в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 ИК до предаването на
списъка на секционната избирателна комисия.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в
списъка, публикуван на интернет страницата на общината.
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Приложение № 26-ПВР/НС
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………

ЗАЯВЛЕНИЕ
за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
(чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)

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 президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 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 президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
Дата ……………………………

Подпис:

Заявлението се подава от избирателя, спрямо когото са допуснати непълноти и
грешки в избирателния списък, най-късно седем дни преди изборния ден, и се адресират до
кмета на общината/района/кметството/кметския наместник.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се
произнася с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Решението може да се обжалва пред съответния административен съд в двудневен
срок от обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на
жалбоподателя и кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване и се обявява
незабавно.
Поправките в избирателния списък се обявяват незабавно, включително се отразяват
в списъците, публикувани на интернет страницата на общината.
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Приложение № 27-ПВР/НС
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители
на 14 ноември 2021 г.
(чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 307, чл. 314, 243 и чл. 251 ИК)

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 президент и вицепрезидент на републиката и
за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Прилагам следните документи:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите на 14 ноември 2021 г.
Дата ………… 2021 г.

Подпис:

Заявлението се подава от избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в 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.
Избирател, който е изтърпял наказание лишаване от свобода или не е вече под запрещение се
вписва в избирателните списъци след представяне на съответен документ, приложен към заявлението.
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 от органите по чл. 23, ал. 1 ИК се съобщава на
заявителя незабавно и може да се обжалва от него пред съответния административен съд в срок до два
дни от съобщението.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с
призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 23, ал. 1 ИК и постановява решение, което се обявява
незабавно и не подлежи на обжалване.
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Приложение № 28-ПВР/НС
ДО
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
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 в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)

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

ЕГН …......................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ....................... от ……………….. постоянен адрес: гр./с. ..................................,
община ...................................., адм. район .............................., област …..............................,
ж.к./ул. .........................................................................., бл. № ...., вх. ......, ет. …., ап. …....
Желая да бъда изключен/а от списъка на заличените лица по чл. 38 ИК за
гласуването при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и да бъда вписан/а в
избирателния списък в секцията по постоянния ми адрес № ……………….
Декларирaм, че няма да гласувам на друго място в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 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 на 14 ноември 2021 г.
Дата .................... 2021 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.
Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през
интернет страницата на съответната община.
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда
заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и
може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда
жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и
на кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
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 № 29-ПВР/НС
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/
КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ
за изключване от списъка на заличените лица
преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

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

ЕГН …..............................., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ..................... от ……………………..,постоянен адрес: гр./с. ............................,
община .................................., адм. район ................................, област …………......................,
ж.к./ул. ……......................................................................., бл. № ......., вх. ....., ет. …., ап. …....
Желая да бъда изключен/а от списъка на заличените лица по чл. 38 ИК за
гласуването при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката
и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в секция №…………….………, гр./с.
.............................................., тъй като основанието за включването ми в списъка на
заличените лица не е налице/е отпаднало.
В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка на
заличените лица не е налице/е отпаднало представям следните доказателства (документи):
1. …………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………....
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите на 14 ноември 2021 г.
Дата: ...……… 2021 г.

Подпис:

Заявлението се подава до общинската администрация от избирател, включен в списъка на
заличените лица (с изключение на лицата, вписани в списъка за гласуване извън страната) до предаване на
избирателните списъци на СИК.
Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през
интернет страницата на съответната община.
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението
незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може
да се обжалва пред 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.
След изключването на избирателя от списъка на заличените лица имената и адресът му се
вписват незабавно в избирателния списък (чл. 39, ал. 6 от ИК) от органа по чл. 23, ал. 1 ИК.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в списъка,
публикуван на интернет страницата на общината.
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Приложение № 30-ПВР/НС
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............

ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

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. ....., ап. …...., ет. ….
настоящ адрес: гр./с. ....................................., община ............................... район ..................
област ........................., ж.к./ул. ....................................., бл. № ....., вх. ....., ет. …., ап. …....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес
при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите на 14 ноември 2021 г.
Дата …………. 2021 г.

Подпис:

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на
общината/района/кметството/кметския наместник по настоящия адрес на лицето.
Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“
в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД
„ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.
Органът по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската администрация
по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените заявления на ГД „ГРАО“ в
МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в
избирателния списък по настоящ адрес и заличаването им от избирателния списък по постоянен адрес,
включително и при подадено електронно заявление.
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 № 31-ПВР/НС
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/
КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ
за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители
на 14 ноември 2021 г.
(чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 ИК)

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 ми бъде издадено удостоверение по чл. 40 от ИК, от което да е видно, че
не е налице/е отпаднало основанието за включването ми в списъка на заличените лица по
чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 ИК.
Удостоверението ще ми послужи пред СИК № ....................................................
гр./с. ……………………………..........., за да бъда изключен/а от списъка на заличените
лица по чл. 38 ИК за гласуване при произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 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 на 14 ноември 2021 г.
Дата: ……….. 2021 г.

Подпис:

Заявлението се подава от избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на
заличените лица по чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 ИК, но има право да гласува, ако представи удостоверение от
общината, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от кмета на общината/района/кметството/кметския наместник в
изборния ден по образец, утвърден от 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 оспорва пред РИК, която се произнася по
жалбата незабавно. Решението на РИК не подлежи на обжалване.
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Приложение № 32-ПВР/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 президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители
на 14 ноември 2021 г.
(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, чл. 264, ал. 4 във връзка с чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 ИК)

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. .....
ДЕКЛАРИРАМ, че при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за народни представители на 14 ноември 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: …………… 2021 г.
Подпис:
Декларацията се подава до СИК от лицата, посочени в Методическите указания за СИК
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 № 33-ПВР/НС
КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../.......................... г.

(чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 38 ИК)

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

ЕГН….....................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ............................. от …………….., постоянен адрес: гр.(с.) ................................,
община ……......................., адм. район …………..............., област …………..........................,
ж.к./ул. .................................................................................., бл. № ......., вх. ....., ет. ....., ап. .....,
не е налице/е отпаднало основанието за включването му/ѝ в списъка по чл. 38 ИК
(Списъка на заличените лица) в секция № ………………., гр./с. …………………….............
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред СИК №………….……….,
гр./с. ............................................., за изключване на лицето от списъка по чл. 38 ИК
(Списъка на заличените лица) за гласуване при произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и за
дописването му в допълнителната страница на избирателния списък в същата секция.
Кмет/кметски наместник:
Удостоверението се издава в полза на избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в
списъка по чл. 38 ИК, но има право да гласува и подаде заявление в общинската администрация, с което да
поиска издаването му в уверение на това, че е отпаднало основанието или не е налице основание за
вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от кмета на общината/района/кметството/кметския наместник в
изборния ден по образец, утвърден от ЦИК, въз основа на доказателства и документи, които
удостоверяват, че лицето има право да гласува.
След представяне на удостоверението, избирателят се заличава от списъка по чл. 38 ИК
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. В графа „Забележки“ на съответния избирателен списък се отбелязва основанието
за вписване – „издадено удостоверение“.
Удостоверението се прилага към избирателния списък.
Отказът на СИК да извърши дописване е писмен и може да се оспорва пред РИК, която се

произнася по жалбата незабавно. Решението на РИК не подлежи на обжалване.
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Приложение № 34-ПВР/НС

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

(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 президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 ИК)

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 ми бъде издадено удостоверение за гласуване на друго място в изборите
за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г. в качеството ми на:
кандидат за президент на републиката;
кандидат за вицепрезидент на републиката;
кандидат за народен представител;
член на Централната избирателна комисия;
член на районна избирателна комисия;
наблюдател.
Декларирам, че ще гласувам само веднъж в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 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 на 14 ноември 2021 г.
Дата: ….……... 2021 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 – 30.10.2021 г.
Към заявлението се прилага един от следните документи: удостоверение за регистриран
кандидат за президент или вицепрезидент, издадено от ЦИК; удостоверение за регистриран кандидат
за народен представител, издадено от ЦИК; копие от документ за 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 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“.
Удостоверенията се получават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено
пълномощно.
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Приложение № 35-ПВР/НС

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 34 ИК)

№ ......................./........................... г.
Г-н/г-жа ……………………………………………………………………………..,
(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. …...., като:
..........................................................................................................................................................
(кандидат за президент/вицепрезидент, кандидат за народен представител, член на ЦИК, РИК или наблюдател)

има право да гласува в избрана от него/нея избирателна секция в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.:
Същият/същата е заличен/а от избирателния списък по постоянен адрес в секция
№ ………, община ….……………, област …………………… изборен район № ……………
Подпис: .................................
(кмет)
Печат

Удостоверението за гласуване на друго място се издава от общината/района по постоянен адрес
на заявителя – кандидат за президент или вицепрезидент, 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.

№

Дата на
издаване

ЕГН

Подпис

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

Собствено, бащино и фамилно име
на избирателя

Забележка
ДЪРЖАВЕН

Регистърът е в два идентични екземпляра – по един за общинската администрация и за РИК, и е изработен на индигирана двупластова хартия. Копие
от регистъра се предоставя на РИК не по-късно от 10 дни преди изборния ден – 03.11.2021 г..
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 за защита на личните данни.

№ ................................

Номер на
удостоверението

(чл. 35, ал. 2 ИК)

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
за издадените удостоверения за гласуване на друго място
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

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

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

Приложение № 36-ПВР/НС
БРОЙ 79
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 7
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Приложение № 37-ПВР/НС
ДО
ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ...................................................................................
(държава)
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване в секция извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2, чл. 243 и чл. 307 ИК)

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

(изписано на български език, на кирилица, собствено, бащино и фамилно име по паспорт/л. карта/военна
карта)

л.карта/паспорт/военна карта № …………......., издадена от ……..……… на ……….......,
с 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)

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

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

e-mail: ……………………………………………………………………………..................…..
Заявявам, че желая да гласувам в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(изписва се на кирилица или на латиница наименованието на мястото в съответната държава, където
лицето желае да гласува)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
Дата: ………… 2021 г.

Подпис:
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Правото да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г. имат гражданите на Република България, които
са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не
изтърпяват наказание лишаване от свобода (чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република
България във връзка с чл. 307 от Изборния кодекс).
Този образец на заявление се подписва саморъчно от заявителя и се подава лично или
чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в
съответната държава.
В едно заявление може да е вписано само едно лице.
В едно писмо може да има повече от едно заявление.
Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на
ЦИК по ред, определен от комисията, като не се изисква подпис.
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 № 38-ПВР/НС
ДО
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
……………………………………………….
(място, държава)

ДЕКЛАРАЦИЯ
пред СИК при гласуване извън страната
(чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 243 и чл. 307 ИК)

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

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

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

община

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

ж.к./ул. .................................................................................., бл. № …...., вх. ......, ап. ...., ет. ….
(пълен адрес в Република България)

ДЕКЛАРИРAМ ЧЕ:
1. Отговарям на условията да избирам по чл. 243 и чл. 307 от Изборния кодекс и чл.
42, ал. 1 от Конституцията на Република България в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., а
именно:
- гражданин съм на Република България;
- имам навършени 18 години;
- не съм поставен/а под запрещение;
- не изтърпявам наказание лишаване от свобода.
2. Не съм гласувал/а и няма да гласувам на друго място в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .................. 2021 г.

Подпис:

Декларацията се подава в изборния ден от българските граждани, които гласуват в
избирателни секции извън страната, само ако не са вписани в списъка за гласуване извън
страната по чл. 33, ал. 1 ИК.
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Приложение № 39-ПВР/НС
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
…………………………………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна кутия
(чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

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

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

Желая да упражня правото си на глас в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с подвижна избирателна
кутия.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември
2021 г.
Дата ..……… 2021 г.

Подпис:

Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден от избиратели с трайни
увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и
желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.
Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна
избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на
територията на населеното място е назначена подвижна секционна 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.
Ако е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в
избирателния списък по настоящия му адрес – настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23
ал.1 по настоящ адрес.
При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер, постоянният адрес /адрес
на пребиваване, или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.
Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява увреждането на избирателя по
служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното
управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от ТЕЛК/НЕЛК
документ, удостоверяващ увреждането.
На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава наймалко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели,
заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.
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Приложение № 40-ПВР/НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

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

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

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

на секционната избирателна комисия в секция № ………………….....…………...………,
държава ……….........………............................, място ……………………....………………,
за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 41-ПВР/НС

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

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

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

на секционна избирателна комисия в секция № ……........................, населено място
………....……, кметство..……...….….………, административен район …………………...,
община …..................., в изборен район № …….. – ……..................................., за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември
2021 г.

Председател:
Секретар:
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Приложение № 42-ПВР/НС

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

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

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

на секционната избирателна комисия в секция № ………………….....…………...………,
населено място ………........................……, кметство ………………...……...….….………,
административен район ………………………..., община …....…………............................,
изборен район № .........–……..…………..........................................., за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември
2021 г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 43-ПВР/НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на българска неправителствена организация за участие с наблюдатели
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители
на 14 ноември 2021 г.
(чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 ИК)

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

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

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

Заявяваме за регистрация .....................................................................................................................,
(наименование на българска неправителствена организация)

българска неправителствена организация – сдружение, регистрирано в обществена полза и с
предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите, за участие с
наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
Заявяваме за регистрация наблюдатели, както следва:
- в страната ………(.................................) лица;
- извън страната ………(.................................) лица.
Представям/е следните документи:
Удостоверение за актуално правно състояние;
Удостоверение за вписване в регистъра на юридическите лица, регистрирани в обществена полза в
Централния регистър към Министерството на правосъдието.
Изрично пълномощно от представляващото/ите лице/а, в случаите, когато документите се подават от
упълномощено/и лице/а.
Списък на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като
наблюдатели, подписан от представляващия организацията или от изрично упълномощено от него лице,
съдържащ имена, ЕГН/друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани - на хартиен
носител - ............лист/а и на технически носител в excel формат – ....... бр. СD/USB flash memory stick/
Декларация-съгласие от всяко лице, включено в списъка по предходната точка, че е съгласно да бъде
регистрирано като наблюдател от съответната неправителствена организация - ................бр.;

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021г.
Подпис/и: ……………………………………

(представляващ/и българската неправителствена
организация/упълномощено/и лице/а)

Печат на организацията (ако има такъв)
Заявлението се подписва от лицето/лицата, представляващо/щи българската
неправителствена организация според актуалната й съдебна регистрация или пререгистрацията в
Агенцията по вписванията.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те българската неправителствена организация.
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Приложение № 44-ПВР/НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на наблюдатели
от българска неправителствена организация, регистрирана в ЦИК за изборите за президент
и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 ИК)

......................................................................................................................................................................,
(наименование на регистрирана в ЦИК българска неправителствена организация)

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

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

регистрирана с решение № …………….. на ЦИК.
Заявяваме за регистрация наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
- в страната ……бр. наблюдатели, съгласно приложен списък към настоящото заявление;
- извън страната …...бр. наблюдатели, съгласно приложен списък към настоящото заявление.
Представям/е следните документи:
Изрично пълномощно от представляващото/ите лице/а, в случаите, когато документите се подават от
упълномощено/и лице/а.
Списък на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като
наблюдатели, подписан от представляващия организацията или от изрично упълномощено от него лице,
съдържащ имена, ЕГН/друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани - на хартиен
носител - ............лист/а и на технически носител в excel формат – ....... бр. СD/USB flash memory stick/
Декларация-съгласие от всяко лице, включено в списъка по предходната точка, че е съгласно да бъде
регистрирано като наблюдател от съответната неправителствена организация - ................бр.;

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14
ноември 2021 г.
Подпис/и: …………………………….

(представляващ/и
българската
организация/упълномощено/и лице/а)

неправителствена

Печат на организацията (ако има такъв)
Заявлението се подписва от лицата, представляващи българската неправителствена
организация според актуалната й съдебна регистрация или пререгистрацията в Агенцията по
вписванията.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/те българската неправителствена организация.
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Приложение № 45-ПВР/НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
от изрично упълномощен представител на неправителствена организация,
предложен за регистрация като наблюдател в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 57, ал. 1, т. 14 във вр. с чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 ИК)

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

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

при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Съгласен
съм
да
бъда
регистриран
като
наблюдател
от
…………………………………………………………………………………………………….
(наименование на българска неправителствена организация)

на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители
на 14 ноември 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 президент и
вицепрезидент на републиката и/или за народни представители на 14 ноември 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 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.
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с изборите
за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14
ноември 2021 г.
Дата…………… 2021 г.

Подпис: ………………………………….
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Приложение № 46-ПВР/НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ

ИСКАНЕ
за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 ИК за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
(чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 ИК)

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

Заявявам за регистрация като наблюдател/и в изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. следното/ите лице/а,
представител/и на: …………………………………………………

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

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

…………………………
(държава по произход)

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

…………………………
(държава по произход)

...........................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
………2021 г.
Подпис:
Печат:

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация

4.

5.

6.

7.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на българската
неправителствена организация
Приложени документи

1.
2.

Дата

Час

Решение на ЦИК №

ВЕСТНИК

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

подпис

ДЪРЖАВЕН

подпис

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

№

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

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени наблюдатели от български неправителствени организации за
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 47-ПВР/НС

БРОЙ 79
С Т Р. 8 9

Предал документите

Приел документите

Регистрация

Получено от /име, дата, подпис/
Предал

5.

6.

7.

8.
9.

Решение на ЦИК №

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

подпис

подпис

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена българска неправителствена организация, която е регистрирана за
участие с наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 1 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.

Забележки

4.

Час

90

3.

Дата

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. Декларация-съгласие ……………….. бр. от всяко едно от лицата, че е съгласно да бъде
регистрирано като наблюдател.

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.

2.

Получено от /име, дата, подпис/
Предал

8.
9.

С Т Р.
БРОЙ 79

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

Приложение № 48-ПВР/НС
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател от българска неправителствена организация в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
(чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 ИК)

№ ........./.....................2021 г.

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

………………………………………………………………………………………………..
(имената на наблюдателите, които не са български граждани, се изписват и по начина,
изписан в документа им за самоличност)
ЕГН/съответно друг идентифициращ № за лицата, които не са български граждани
.....................................,
е регистриран/а за наблюдател на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 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.
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Приложение № 49-ПВР/НС
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
(чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 ИК)

№ ........./........................ 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)
от ..............................................…………………………
(държава)

…………………………………………………………………………………………………

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

е регистриран/а за наблюдател на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Наблюдателят не може да участва в повече от едно качество в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и 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.

Председател:
Секретар:

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3
Приложение № 50-ПВР/НС

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
(чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 ИК)

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

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

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

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

като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Представям списък с трите имена, ЕГН на анкетьорите и № на избирателните секции,
извън които ще се осъществява анкетирането, и следните документи:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
Подпис/и: ………………………………………
(представляващ/и агенцията/упълномощено/и лице/а)
Печат на агенцията (ако има такъв)
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 7 дни преди изборния ден –
06.11.2021 г.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо агенцията според актуалната й съдебна
регистрация.
Когато агенцията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/ите агенцията.
Към заявлението за регистрация агенцията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на решението
на Народното събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
указа на президента на републиката за насрочване на изборите за народни представители;;

2. списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на
избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Списъкът се представя

задължително на хартиен носител и на технически носител в excel формат;

3. изрично пълномощно от представляващото/ите агенцията лице/а, в случаите когато
документите се подават от упълномощено/и лице/а;
4. кратко описание на опита на агенцията за провеждане на социологически проучвания;
5. методика за извършване на социологическите проучвания в изборния ден.
Анкетирането се извършва пред избирателните секции, без да се пречи на процеса на гласуване.

Анкетьорът не може да участва в повече от едно качество в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката, 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.
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Приложение № 51-ПВР/НС
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
на анкетьор
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 203, ал. 1 ИК)

№ ........./.................................2021 г.
Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

ЕГН ......................................., е регистриран/а като анкетьор в изборите за президент
и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 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.
Анкетьорите се легитимират с издаденото им удостоверение и документ за
самоличност. В изборния ден анкетьорите носят само отличителни знаци по образец,
утвърден от Централната избирателна комисия.

Забележки

Предал документите

Приел документите

Регистрация:

Получено от агенцията:
Предал (решение, удостоверения)

4.

5.

6.

7.

8.
9.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на агенция, която ще
извършва социологически проучвания
в изборния ден
Приложени документи

1.
2.

Дата

Час

Име

…………………………….

дата

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

подпис

от ...................... г.

ДЪРЖАВЕН

Решение на ЦИК №

1. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на решението
на Народното събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
2. 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 на хартиен носител и на технически носител в excel формат.
4. Методика за извършване на социологическите проучвания в изборния ден.

№

(чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 ИК)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 52-ПВР/НС

БРОЙ 79
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 5

№ по
ред

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

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

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 ИК)

Приложение № 53-ПВР/НС

С Т Р.
96
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 79

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

Приложение № 54-ПВР/НС
ДО
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(РИК, съответно ЦИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа в изборите
за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
(чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1, 2 и 5 ИК)
(чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1, 3 и 5 и чл. 123 ИК)

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

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

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

Заявявам/е за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) застъпници на
кандидатите от кандидатската листа на партията/коалицията/инициативния комитет за изборите за:
за президент и вицепрезидент на републиката
за народни представители
за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители
съгласно приложен списък по образец.
Приложени документи:
1. Пълномощно, ако заявлението и списъкът са подписани и/или подадени от
упълномощено лице;
2. Списък по образец, съдържащ имената и ЕГН на застъпниците – на хартия и на
технически носител в excel формат;
3. Декларация по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от Изборния кодекс от лицата,
заявени за регистрация като застъпници.
4. ………………………………………………………………………………………………….
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
Подпис/и: ………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията
или упълномощено/и лице/а)
Подпис: ……………………………………
(представляващ инициативния комитет)

С Т Р.
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Печат на партията (коалицията - ако има такъв)
Заявлението за регистрация на застъпници в страната се представя в РИК, съответно в ЦИК за
регистрация на застъпници извън страната. Декларациите по т. 3 се представят 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 № 55-ПВР/НС от изборните книжа).
Към предложението задължително се представя списък в един екземпляр на хартиен носител по
следния образец:

Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници в изборите:

за президент и вицепрезидент на републиката
за народни представители
за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители
от ………………………………………………………………………………………………………….
(партия/коалиция/инициативен комитет)

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

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 друго подобно качество.
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 79

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

Приложение № 55-ПВР/НС
ДО
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(РИК, съответно ЦИК)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 2 и 5 ИК)
(чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 3 и 5 и чл. 123 ИК)

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

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

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

Предлагам/е за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) заместващи
застъпници на кандидатите от кандидатската листа на партията/коалицията/инициативния
комитет за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 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 президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
Подпис/и: ………………………………….
(представляващ/и партията/коалицията
или упълномощено/и лице/а)
Подпис: ……………………………………
(представляващ инициативния комитет)
Печат на партията (коалицията - ако има такъв)

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Предложението за регистрация на заместващи застъпници в страната се представя в РИК,
съответно в ЦИК за избирателните секции извън страната.
Общият брой на заместващите застъпници в страната на всяка кандидатска листа на
партия, коалиция или инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните
секции в съответния изборен 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 в изборите:
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.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

Приложение № 56-ПВР/НС

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

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

при произвеждане на изборите:
за президент и вицепрезидент на републиката
за народни представители
за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители
2) съм навършил/а 18 години;
3) не съм поставен/а под запрещение;
4) не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
5) не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер;
6) известно ми е, че като регистриран застъпник не мога да бъда
кандидат, наблюдател, представител на партия/коалиция/инициативен комитет,
член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор,
придружител на лице с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане,
което не може само да извърши необходимите действия при гласуването.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработени във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
…………………. г.

ПОДПИС: ........................

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

Предал документите

Приел документите

6.

7.

Получени от:

НС

ПВР/НС

Час

Име

Решение на ………… № ……………………

Дата и час

Подпис

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

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

ПВР

Дата

ВЕСТНИК

10. Предал (удостоверения/решение)

9.

Регистрация:

Забележки:

5.

8.

Приложени документи:

Партия/коалиция /инициативен
комитет
Вид избор:

№

ДЪРЖАВЕН

4.

3.

2.

№ по ред, дата, час на постъпване

102

1.

страница 1

(чл. 72, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2, 4 и 5 ИК)
(чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 3, 4 и 5, чл.122 и чл. 123 ИК)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на РИК район № ............ - ............................. / ЦИК
на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите
за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Приложение № 57-ПВР/НС
С Т Р.
БРОЙ 79

Предал документите

Приел документите

5.

6.

Предал (удостоверения/решение)

9.

Час

Име

Решение на ………… № ……………………

Дата и час

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

ВЕСТНИК

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена партия, коалиция или инициативен комитет подава второ или следващо
заявление за регистрация на нови застъпници до посочване на застъпници за всички избирателни секции в съответния район, съответно
избирателните секции извън страната.
На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното заявление на дадената партия, коалиция или инициативен
комитет.
В регистъра се подреждат 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 от ИК.

Към №

ДЪРЖАВЕН

7

Приложени документи:

3.

страница 2
Към № ……, дата, час на
1
постъпване
Партия/коалиция /инициативен
2.
комитет

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.

БРОЙ 79
С Т Р. 1 0 3

Партия/коалиция /инициативен
комитет

Приложени документи:

Забележки:

Предал документите

Приел документите

Регистрация:

Получени от:

Предал (удостоверения/решение)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Дата

Час

Дата и час

Подпис

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

ДЪРЖАВЕН

Име

Решение на ………… № ……………………

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

Към №

104

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

Към № по ред, дата, час на постъпване

1.

страница 3

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 79

Партия/коалиция/инициативен
комитет

……………………………………..

(собствено, бащино, фамилно име)

3. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

2. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

1. …………..……………………………………………………

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

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

№ на удостоверение
ДЪРЖАВЕН

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

№ по
ред

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

РЕГИСТЪР
(за публикуване)
на застъпници в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.

Приложение № 58-ПВР/НС

БРОЙ 79
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 5

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 59-ПВР/НС
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № .......... - .....................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник

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

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

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

в изборите:
за президент и вицепрезидент на републиката
за народни представители
за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители
Председател:
Секретар:
Застъпникът не може да бъде кандидат за президент и вицепрезидент,
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.

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

Приложение № 60-ПВР/НС
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник извън страната
(чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 и чл. 123 ИК)

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

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

в изборите:
за президент и вицепрезидент на републиката
за народни представители
за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители

Председател:
Секретар:

Застъпникът не може да бъде кандидат за президент и вицепрезидент,
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.
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Приложение № 61-ПВР/НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия/коалиция за промени в състава и/или наименованието на коалицията
(чл. 144 ИК)

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

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

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

Заявявам/е следните промени в състава и/или наименованието на коалиция
………………………………………………………………….………………………………………........,
(пълно или съкратено наименование на коалицията според регистрацията ѝ в ЦИК)

настъпили след регистрацията ѝ в Централната избирателна комисия за участие в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни представители на 14 ноември 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 на 14 ноември 2021 г.
Подпис/и: …………………………..…………….……….

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

Печат на партията/коалицията (ако има такъв)

Промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията ѝ в ЦИК, се извършват след подаване на
заявление не по-късно от 35 дни преди изборния ден – 09.10.2021 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 промените, 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 – 09.10.2021 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 ѝ
са останали най-малко две партии. Промените, настъпили в състава на коалиция, се отбелязват в съответния
регистър 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 – 12.10.2021 г. В същия срок ЦИК заличава от
наименованието на коалицията партиите, напуснали състава ѝ.
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Приложение № 62-ПВР/НС

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

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

№..................../......................... 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 ѝ в ЦИК)

регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за
народни представители на 14 ноември 2021 г. с Решение № ............ от ...................... г.,
както следва:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Председател:
Секретар:
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Приложение № 63-ПВР/НС
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия/коалиция за заличаване на регистрацията ѝ за участие в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни представители на
14 ноември 2021 г.
(чл. 137, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 ИК)

.................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията/коалицията според регистрацията ѝ 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/коалиция
…………………………………………………………………………………………………,
регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за
народни представители на 14 ноември 2021 г. с Решение № ...................... на 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 на 14 ноември 2021 г.
Подпис/и:
…………………………..…………….…………..……..

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

Печат на партията

Заличаване на регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите, след регистрацията ѝ в ЦИК,
се извършва след подаване на заявление не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 12.10.2021 г. Към
заявлението партията/коалицията прилага и решението за заличаване.
Заявлението се подава от името на партията/коалицията и се подписва от представляващия/те
партията/коалицията лице/а или от 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 № 64-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
от инициативен комитет за издигане на независими кандидати за участие в изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.
(чл. 152, т. 1, буква „а“ и чл. 153, ал. 1 във връзка с чл. 151, ал. 1, 3, 4 и 5 ИК)

1. ............................................................................................., ЕГН................................,
постоянен адрес................................................................................................................
2. ............................................................................................., ЕГН................................,
постоянен адрес................................................................................................................
3. ............................................................................................., ЕГН................................,
постоянен адрес................................................................................................................
……………………..
21. ............................................................................................, ЕГН................................,
постоянен адрес................................................................................................................
……………………...
Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на независими
кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г.,
както следва:
..............................................................................................................., ЕГН .................................,
(собствено, бащино и фамилно име – кандидат за президент)

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

постоянен адрес: .............................................................................................................................
Представяме следните документи (чл. 153, ал. 4 ИК):
...........................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти:
...........................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията
на инициативния комитет за участие в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на 14 ноември 2021 г.
Подписи:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
……………………..
21 .......................................................
За издигане на независими кандидати за президент ……………………..
и вицепрезидент на републиката се създава
инициативен комитет от не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната.
Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
Лицето, представляващо инициативния комитет, подава в ЦИК не по-късно от 40 дни преди
изборния ден – 04.10.2021 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;
2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на
изискванията по чл. 307 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка
за подкрепа на независимите кандидати лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс;
4. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 ИК;
5. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет,
която ще обслужва само предизборната кампания;
6. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
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Приложение № 65-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
от инициативен комитет за заличаване на регистрацията му
(чл. 155, ал. 1 ИК)

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

Заявявам искане за заличаване на регистрацията на инициативния комитет, извършена
с Решение № ......... от .................. на ЦИК, за издигане на независимите кандидати за президент
и вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г., както следва:
..............................................................................................................., ЕГН .................................,
(собствено, бащино и фамилно име – кандидат за президент)

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

постоянен адрес: .............................................................................................................................,
и вписване на решението за извършеното заличаване в регистъра на ЦИК за инициативните
комитети.
Представям следните документи:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.
Подпис: …………………………..…………….……….
(представляващ/а инициативния комитет)

Заличаване на регистрацията на инициативен комитет за участие в изборите след регистрацията му в
ЦИК се извършва чрез заявление, подписано от представляващото инициативния комитет лице, подадено не
по-късно от 32 дни преди изборния ден – 12.10.2021 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 ЦИК 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 ЦИК.
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Приложение № 66-НС

ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ....../......................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет в
изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 152, т. 2 и чл. 153 във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 ИК)
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 14 ноември 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 във връзка с регистрацията
на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 14 ноември
2021 г.
Подписи:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
............................................................
7. .........................................................
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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 – 04.10.2021 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;
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 № 67-НС
ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
В ИЗБОРЕН РАЙОН № …. – ……………
ЗАЯВЛЕНИЕ
от инициативен комитет за заличаване на регистрацията му
за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 155, ал. 1 ИК)

................................................................................................................, 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 14 ноември 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 14 ноември 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 – 12.10.2021 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 № 68-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

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

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

ЕГН............................., документ за самоличност вид …………….. № ............................ изд.
на ………................ от ...................., постоянен адрес: гр./с. ………….., община ………. ,
адм. район …………….. ., област …………………, ж.к./ул. ……..………….….., № ……,
бл. ……, вх. ………., ет. ……, ап. ……, член на инициативен комитет за издигане на:
..................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за президент)
и
..................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за вицепрезидент)
за независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на
14 ноември 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 независимите кандидати лица за други цели, освен предвидените в Изборния
кодекс;
5. ми е известно, че като регистриран член на инициативен комитет не мога да
участвам в изборите за президент и вицепрезидент на републиката като кандидат,
наблюдател, застъпник на кандидатска листа, представител на партия или коалиция, член
на избирателна комисия (ЦИК, РИК или СИК), анкетьор или в друго подобно качество,
свързано с произвеждане на изборите.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 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 ЦИК.
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Приложение № 69-НС
ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
В ИЗБОРЕН РАЙОН № … – ……………..
ДЕКЛАРАЦИЯ

(чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 243 ИК)

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

ЕГН............................., документ за самоличност вид …………….. № ............................ изд.
на ………................ от ...................., постоянен адрес: гр./с. ………….., община ………. ,
адм. 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 14 ноември 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 14 ноември 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.

№ по ред, дата, час на постъпване
Инициативен комитет за издигане на
независимия кандидат
Приложени документи

Забележки:
(име, дата, подпис)
Предал документите:
(име, дата, подпис)
Приел документите:
(име, дата, подпис)
Регистрация

Предал решение/удостоверение:

Получено от инициативен комитет

1.
2.

4.

8.

9.

7.

Удостоверение № ........ от ................ г.

Дата ………………… Име …………………… Подпис …………………………

ВЕСТНИК

Дата ………………… Име …………………… Подпис …………………………

Решение на РИК № ………………….

ДЪРЖАВЕН

6.

1. Заявление по чл. 153, ал.1 ИК по образец на ЦИК
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. Декларации по образец -…………………. бр.
5. Банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК за внесен депозит
6. Удостоверение за банкова сметка по чл. 153, ал. 4, т. 6 ИК - № ………………..
7. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
9. Други документи

№
Дата
час
……………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име)

(чл. 72, ал. 1, т. 7 ИК)
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Приложение № 70-НС

РЕГИСТЪР
на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за
участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

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

С Т Р.
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…...

3

2

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

Собствено, бащино и фамилно име на членовете на
инициативния комитет

Инициативен комитет за издигане на:

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

4

Решение на РИК
ДЪРЖАВЕН

2.

1.

Пореден №,
дата и час на
постъпване
1

Приложение № 71-НС

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за
участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

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

БРОЙ 79
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 9
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Приложение № 72-НС
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ….. - …………………
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет в
изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(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 14 ноември 2021 г. в изборен район № …. – ……………………..
Председател:
Секретар:
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Приложение № 73-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 14 ноември 2021 г.
(чл. 255, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

Предлагам/е районната избирателна комисия да регистрира за участие в изборите
на
14
ноември
2021
г.
издигнатите
от
за
народни
представители
....................................................
……………..………………………………………………………………………………………
(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 (чл. 255, ал. 1, т. 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 –
12.10.2021 г. Към предложението партията или коалицията прилага:

С Т Р.
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1. заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК (Приложение № 66-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 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 № 74-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 14 ноември 2021 г.
(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 14 ноември 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 – 12.10.2021 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 избиратели 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 № 75-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за президент и
вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.
(чл. 318, ал. 1, т. 1 ИК)

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

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

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

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

Предлагам/е Централната избирателна комисия да регистрира за участие в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. издигнатите
от партията/коалицията кандидати, както следва:
1. за президент .................................................................................., ЕГН…......................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес……………………….................................................................................
2. за вицепрезидент................................................................................, ЕГН.........................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес……………………. .................................................................................
Прилагам/е следните документи (по чл. 318, ал.1, т. 3 и т. 6 от ИК):
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Подпис: …………………………………………………..
…………………………………………………………….
(имената на представляващия/те партията/коалицията или
изрично упълномощеното/ите лице/а)

Печат на партията или коалицията (ако има такъв)
.........................……. г.
Предложението се представя в ЦИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Към
предложението партията или коалицията прилага:
1. заявление-декларация от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от
предложилата го партия или коалиция, че е живял през последните 5 години в страната и че
отговаря на условията по чл. 93, ал. 2 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията и по чл. 317, ал. 1 ИК (че е
предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и, че отговаря на
изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК, в която посочват своя постоянен адрес и ЕГН;
2. пълномощно на лицето/ата, изрично упълномощено/и да представляват
партията/коалицията пред ЦИК, в случаите, когато предложението и документите се
подписват и/или се подават от упълномощено/и лице/а.
Препоръчително е предложението да се представи и на технически носител в excel
формат.
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Приложение № 76-НС
ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН №……..-……………….
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

(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 14 ноември 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 14 ноември 2021 г.
Дата: ............................... г.

Подпис:

Декларацията се подава от всеки кандидат на партия, коалиция или инициативен комитет и се
прилага към предложението 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.

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

Приложение № 77-ПВР

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

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

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

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември
2021 г.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. през последните пет години съм живял/а в страната и отговарям на
условията по чл. 93, ал. 2 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България;
2. кандидатурата ми е предложена за регистрация само от една
партия/коалиция/инициативен комитет;
3. известно ми е, че като регистриран кандидат за президент и вицепрезидент
на републиката не мога да участвам в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката като наблюдател, застъпник на кандидатска листа, представител на
партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на
избирателна комисия (ЦИК, РИК или СИК), анкетьор или в друго подобно качество,
свързано с произвеждане на изборите.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември
2021 г.

.................................. г.

Подпис:
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Приложение № 78-НС
ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН №……..-……………….
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

(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 14 ноември 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 14 ноември 2021 г.
Дата: ............................... г.

Подпис:

Декларацията се подава от всеки кандидат на партия, коалиция или инициативен комитет и се
прилага към предложението 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 № 79-ПВР
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати
за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.
(чл. 320 ИК)

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

2. Кандидата за вицепрезидент ………………………………………………………….,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнати от инициативен комитет, регистриран с Решение на ЦИК № …………… от
…………………………г. за издигане кандидатурата на независими кандидати за президент и
вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на 14 ноември 2021 г.
Всеки избирател може да участва само в един списък.
Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с
регистрацията на кандидатската листа на независимите кандидати за президент и
вицепрезидент на републиката.

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

Собствено, бащино и фамилно име на
избирателя, подкрепящ регистрацията на
независимите кандидати

ЕГН

Подпис на
избирателя

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

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

Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не
по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи издигането на независимите кандидати. Подписите на
избирателите се полагат пред член на инициативния комитет. Избирателят посочва имената си и
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ЕГН.

Списъкът се изготвя на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически
носител и се представя заедно с документите по чл. 318, ал. 1, т. 2 и 3 от ИК.
Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя
поредността на вписване в списъка на технически носител.
Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване
изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по
смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.

Член 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.
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Приложение № 80-НС
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат
за народен представител в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 257 ИК)

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 14 ноември 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 14 ноември 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, …………………………………………………………………………………….
(собствено, бащино, фамилно име и ЕГН)

удостоверявам, че подписите на избирателите са положени пред мен.
Подпис:

(Текстът „Подписаният………., удостоверявам, че подписите на избирателите са положени
пред мен“ 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.

2.

1
1.

Пореден №,
дата и час на
постъпване

Партия,
коалиция или
инициативен
комитет
2

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

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

ЕГН

(чл. 57, ал. 1, т. 12 и чл. 318, ал. 3 ИК)

5

Забележки

РЕГИСТЪР
на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

6

Решение на ЦИК

Приложение № 81-ПВР

БРОЙ 79
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Приложени документи

Забележки

Предал документите:
(име, дата, подпис)
Приел документите:
(име, дата, подпис)
Регистрация:

Предал:

Получил:

3.

4.

5.

8.

9.

Час

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 – 12.10.2021 г. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се
отразяват в графата „Забележки”.

Дата ………………………… Име ………………………… Подпис ………………..

Дата ………………………… Име ………………………… Подпис ………………..

Решение на РИК № ….

Дата ………………………… Име ………………………… Подпис ………………..

Дата ………………………… Име ………………………… Подпис ………………..

ДЪРЖАВЕН

7.

Дата

1. Предложение по чл. 255, ал. 1 ИК (Приложение № 73-НС/Приложение № 74-НС),
подписано от ……………………………………………..
2. Заявление-декларация от кандидата/ите (Приложение № 78-НС) … броя
3. Списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат (Приложение №
80-НС)
4. Пълномощно от представляващия партията/коалицията (в случай, че документите се
подават от упълномощено лице) – № ………… от……………
5. Други документи

№

132

6.

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

1.
2.

(чл. 255, ал. 1 ИК)

РЕГИСТЪР
на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

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

Приложение № 82-НС

С Т Р.
БРОЙ 79

2

1

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

Пореден номер
на кандидата в
предложението за
регистрацията му
3
4

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

Собствено, бащино, фамилно име на кандидатите

№ на решението за
регистрация
6

ЕГН
5

ДЪРЖАВЕН

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

Партия, коалиция или
инициативен комитет

Пореден №,
дата и час на
постъпване

(чл. 253, ал. 1 ИК)

РЕГИСТЪР
на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

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

Приложение № 83-НС
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3

Партия, коалиция или инициативен
комитет
5

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

4

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

Собствено, бащино и фамилно име на
кандидатите

Пореден № на
кандидата в
решението за
регистрацията на
листата

6

№ на решението
за регистрация

134
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
1
2

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

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на кандидатите за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 г.

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 79
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Приложение № 84-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

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

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение
№ .............../................................. г.
..............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН..........................................,
е
регистриран(а)
като
кандидат
за
президент/вицепрезидент на републиката за изборите на 14 ноември 2021 г.
по предложение на .............................................................................................................
(партия/коалиция/инициативен комитет)

Председател:
Секретар:
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Приложение № 85-НС
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
В ИЗБОРЕН РАЙОН № …… – ………….………

УДОСТОВЕРЕНИЕ
(чл. 72, ал. 1, т. 8 ИК)

№........../.............................. 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 14 ноември 2021 г.
по предложение на .............................................................................................................
(партия/коалиция/инициативен комитет)

Председател:
Секретар:
5654

РЕШЕНИЕ № 558-ПВР/НС
от 20 септември 2021 г.

относно утвърждаване на нови образци на изборни книжа – Приложение № 21-ПВР/НС,
Приложение № 25-ПВР/НС и Приложение № 76-ПВР, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от
17 септември 2021 г. на ЦИК
След извършена проверка Централната избирателна комисия установия, че в Приложение
№ 21-ПВР/НС, Приложение № 25-ПВР/НС и Приложение № 76-ПВР, утвърдени с Решение
№ 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК, са допуснати технически грешки, поради което
Централната избирателна комисия ги отменя и вместо тях утвърждава нови образци, които да
се обнародват в „Държавен вестник“.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава Приложение № 21-ПВР/НС, Приложение № 25-ПВР/НС и Приложение № 76-ПВР
съгласно приложенията.
Отменя утвърдените с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК Приложение
№ 21-ПВР/НС, Приложение № 25-ПВР/НС и Приложение № 76-ПВР.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
За председател:
Росица Матева
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 21-ПВР/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 президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 9 ИК)

№

Собствено,
бащино и
фамилно име

1
2
1 ……………….
2 ……………….
…

ЕГН

(попълва СИК)

Документ за
самоличност

Адрес

4

5

(попълва СИК)

3

Подпис на
избирателя
ПВР

6

Подпис на
избирателя
НС

7

Забележки

8

Ръководител на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за
задържане:
Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за
задържане съставят и подписват избирателни списъци при образувана избирателна секция
поради наличие на не по-малко от 10 избиратели, в които включват задържаните лица,
отговарящи на следните условия:
- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години, не са
поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено им с
влязла в сила присъда;
- имат постоянен адрес на територията на страната.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно
име на избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 „Име“ се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя,
съгласно личната карта или зеления паспорт.
Графа 3 „ЕГН“ не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН на
избирателя.
Графа 4 „Документ за самоличност“ не се попълва предварително. При гласуването СИК
вписва вида и номера на документа за самоличност – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен) паспорт
за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение второ
от ИК в предвидените случаи.
В графа 5 „Адрес“ се вписва постоянният адрес на избирателя от документа за
самоличност.
Графи 6 и 7 „Подпис на избирателя ПВР” и „Подпис на избирателя НС“ се оставят
празни, за да може избирателят да се подпише в съответната графа срещу името си, след като
е упражнил правото си да гласува в съответния вид избор.
Графа 8 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в
изборния ден.
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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.
В изборния ден самоличността на лицата с избирателни права в местата за задържане и
изтърпяване на наказание лишаване от свобода се установява по предвидения в ЗИНЗС (Закон за
изпълнение на наказанията и задържането под стража) ред.
Избирател, който е задържан в мястото за изтърпяване на наказание лишаване от
свобода и за задържане след съставяне на избирателния списък от ръководителя на мястото се
дописва в избирателния списък под чертата (допълнителната страница) в изборния ден от СИК,
след представяне на документ за самоличност и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на
друго място.
След последното име на дописаните избиратели избирателният списък се подписва от
председателя и секретаря на СИК.
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Приложение № 25-ПВР/НС
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 38 ИК)

Област ............................
секция № ………………
№
1
1
2
3
…

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

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

ЕГН

ПО

МП

НА

УГДМ

МВнР

3
…..

4

5

6

7

8

Кмет/кметски наместник:
Секретар на община/район:

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

Списъкът се изготвя по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“ въз основа на:
- Националния регистър на населението;
- данните, подадени от общинските администрации за издадените удостоверения за
гласуване на друго място или за вписването на лицата в списъка по техния настоящ адрес;
- данните, подадени от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода (чл. 27, ал. 2 ИК);
- данните за лицата, вписани в списъка по чл. 31, ал. 1 ИК, подаден от Министерството
на външните работи (чл. 31, ал. 2 ИК).
Списъкът се предоставя на секционните избирателни комисии от органите по чл. 23,
ал. 1 от ИК заедно с избирателните списъци.
Следващият текст се отпечатва във всеки Списък на заличени лица преди
предаването му на СИК при отпечатването му от ГД „ГРАО в МРРБ
Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица,
има право да гласува, ако представи удостоверение по чл. 40, ал. 1 ИК (в случаите по чл. 38,
ал. 2, т. 1 и 2 ИК или при погрешно вписване в списъка), че е отпаднало основанието или не е
налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по
постоянен адрес в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4 и 6 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,
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т. 4 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 и декларацията се прилагат към избирателния списък, като в
графа "Забележки" се отбелязва основанието за вписване - "издадено удостоверение".
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СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област .........................
секция № ……………

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

адрес на избирателна секция ..............................................
Собствено, бащино и фамилно име
Списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на съответната
община не по-късно от 10 дни преди изборния ден и съдържа имената на лицето, номера и адреса
на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка.
Кметът на общината осигурява възможност всяко лице, включено в списъка на
заличените лица, да може да прави справка в този списък по ЕГН, включително на безплатен
телефонен номер.
Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с
основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на
заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до
кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната
община, което се предава незабавно от общинската администрация на компетентния кмет на
община, район, кметство или кметски наместник.
Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето
да гласува.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с
мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя
незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от
съобщението.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с
призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се
обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица съответният
избирател се вписва в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 ИК до предаването на
списъка на секционната избирателна комисия.
Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в
списъка, публикуван на интернет страницата на общината.
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Приложение № 76-ПВР
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инициативен комитет за регистрация на кандидатска листа с независими
кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.
(чл. 318, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 320 ИК)

Подписаният/та ........................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
представляващ/а инициативния комитет, регистриран с решение на ЦИК № ………… от
……………………:
предлагам Централната избирателна комисия да регистрира за участие в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. като независими
кандидати за:
1. президент .................................................................................., ЕГН…......................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес……………………….................................................................................
2. вицепрезидент................................................................................, ЕГН.........................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен адрес……………………. .................................................................................
Издигането на кандидатите е подкрепено от ..................
(с цифри)

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

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

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

Предложението се представя в ЦИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Към
предложението от името на инициативния комитет се прилагат:
1. списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати, съдържащ
най-малко 2500 записа. Подписите на избирателите се полагат пред член на инициативния комитет.
Избирателят вписва в списъка имената си и ЕГН. Всеки избирател може да участва само в един
списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител;
Избирателят посочва имената и единния граждански номер. Всеки избирател може да
участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята
самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и
единния граждански номер на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в
която са вписани в списъка;
2. заявление-декларация от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от
предложилия ги инициативен комитет, че е живял през последните 5 години в страната и че отговаря
на условията на чл. 93, ал. 2 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията и по чл. 317, ал. 1 от ИК (че е предложен
за регистриране само от един инициативен комитет), както и че отговаря на изискванията на чл. 3,
ал. 3 от ИК, в която посочват своя постоянен адрес и ЕГН.
Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава
лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

5671
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № СД-06-15
от 6 юли 2021 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 5, т. 7 от Устройствения
правилник на Министерството на правосъдието
във връзка с чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците по повод постъпило заявление
с вх. рег. № 94-Д-175 от 30.06.2021 г. от Димо
Стайков Стайков, с което заявява, че желае да
бъде изключен от утвърдения от министъра на
правосъдието и обнародван в „Държавен вестник“
списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност
по Търговския закон, нареждам:
Изключвам по негово желание Димо Стайков
Стайков с адрес: гр. София, бул. Цар Освободител
№ 8А, ет. 1, от утвърдения със Заповед № ЛС04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата,
които могат да бъдат назначавани за синдици в
производства по несъстоятелност по Търговския
закон – включен в списъка със Заповед № ЛС-04671 от 19.04.2017 г. на министъра на правосъдието
(ДВ, бр. 35 от 2017 г.).
Заповедта да се съобщи на Димо Стайков
Стайков по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от съобщаването є по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.
Министър:
Я. Стоилов
5576

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-780
от 14 септември 2021 г.
за утвърждаване на нов образец на бандерол
„DUTY FREE“ за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание,
равно и превишаващо 15 % vol, предназначени
за търговските обекти, лицензирани за безмитна
търговия
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за безмитната търговия нареждам:
1. Утвърждавам нов образец на бандерол
„DUTY FREE“ за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание,

равно и превишаващо 15 % vol, предназначени
за търговските обекти, лицензирани за безмитна
търговия, със следните размери и реквизити:
а) размери – 15/150 мм;
б) цвят – синьо-зелен;
в) холограмна лента;
г) надписи „RЕPUBLIC OF BULGARIA“ и
„A LCOHOLIC BEV ER AGE“, „MINISTRY OF
FINANCE“, „DUTY FREE“;
д) серия двубуквена;
е) номерация – 8-цифрова.
2. Образецът на бандерола по т. 1 е неразделна
част от заповедта.
3. Образецът на бандерол се въвеж да от
1 януари 2022 г.
4. Алкохолни напитки, облепени с бандерол
по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-860 на
министъра на финансите от 18.09.2017 г. (ДВ, бр. 77
от 2017 г.), могат да се реализират до изчерпването им, но не по-късно от 31 декември 2022 г.
5. Отменям Заповед № ЗМФ-860 от 18.09.2017 г.
(ДВ, бр. 77 от 2017 г.) считано от 1 януари 2022 г.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Образец на бандерола:

5587

Министър:
А. Василев

ЗАПОВЕД № ЗМФ-781
от 14 септември 2021 г.
за утвърждаване на нов образец на бандерол
за бутилирани алкохолни напитки с код по КН
2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация
на вътрешния пазар
На основание чл. 64, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове нареждам:
1. Утвърждавам нов образец на бандерол за
бутилирани алкохолни напитки с код по КН
2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация
на вътрешния пазар, със следните размери и
реквизити:
а) размери – 15/150 мм;
б) цвят – розово-зелен;
в) холограмна лента;
г) цифрово означение на количеството на
алкохолната напитка;
д) цифрово означение на действителното алкохолно съдържание по обем;
е) надписи „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, „МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ“ и „АКЦИЗЕН
БАНДЕРОЛ“;
ж) серия двубуквена;
з) номерация – 8-цифрова.
2. Образецът на бандерола по т. 1 е неразделна
част от заповедта.
3. Образецът на бандерол се въвеж да от
1 януари 2022 г.
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4. Алкохолни напитки, облепени с бандерол
по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-859 на
министъра на финансите от 18.09.2017 г. (ДВ, бр. 77
от 2017 г.), могат да се реализират до изчерпването им, но не по-късно от 31 декември 2022 г.
5. Отменям Заповед № ЗМФ-859 от 18.09.2017 г.
(ДВ, бр. 77 от 2017 г.) считано от 1 януари 2022 г.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Образец на бандерола:

5588

Министър:
А. Василев

ЗАПОВЕД № ЗМФ-782
от 14 септември 2021 г.
за утвърждаване на нов образец на бандерол за
тютюневи изделия, предназначени за реализация
на вътрешния пазар
На основание чл. 64, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове нареждам:
1. Утвърждавам нов образец на бандерол за
тютюневи изделия, предназначени за реализация
на вътрешния пазар, със следните размери и
реквизити:
а) размери – 16/32 мм;
б) цвят – оранжево-кафяв;
в) холограмна лента;
г) надписи „Р БЪЛГАРИЯ“, „МИНИСТЕРСТВО Н А ФИН А НСИТЕ“ и „ТЮТЮНЕВИ
ИЗДЕЛИЯ“;
д) серия двубуквена;
е) номерация – 8-цифрова;
ж) продажна цена, определена по реда на чл. 29
от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните
с тях изделия – за пури и пурети;
з) брой късове в опаковката и цена на единична
бройка – само за ръчно свити пури.
2. Образецът на бандерола по т. 1 е неразделна
част от заповедта.
3. Образецът на бандерол се въвеж да от
1 януари 2022 г.
4. Тютюневите изделия, облепени с бандерол
по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-26 на
министъра на финансите от 10.01.2019 г. (ДВ, бр. 8
от 2019 г.), с допълнителни реквизити съгласно
Заповед № ЗМФ-360 на министъра на финансите
от 25.04.2019 г. (ДВ, бр. 35 от 2019 г.), могат да се
реализират до изчерпването им, но не по-късно
от 31 декември 2022 г.
5. Отменям Заповед № ЗМФ-26 от 10.01.2019 г.
(ДВ, бр. 8 от 2019 г.) и Заповед № ЗМФ-360 от
25.04.2019 г. (ДВ, бр. 35 от 2019 г.) считано от
1 януари 2022 г.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Образец на бандерола:

5589

Министър:
А. Василев
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 416
от 6 август 2021 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
Комисията по т. 17 съгласно протокол № 14 от
15.07.2021 г. във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2014+A1:2018 „Безопасност на
играчки. Част 1: Механични и физични свойства“
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски комплект за момиче, марка „Losan“, цвят
бял, арт. № 816-8015АD, размер 92, на лицевата
страна на потника има изобразени 8 сърца със
залепени декоративни камъчета, стоката има
текстилен етикет „Losan“, 95 % памук и 5 %
еластан, арт. № 816-8015АD, баркод 8433030502947,
символи за третиране, има прикрепени два
хартиени етикета с информаци я: „LOSA N“,
арт. № 816-8015AD, баркод 8 433030 502947 и залепен стикер с информация на български език:
детски комплект, 95 % памук, 5 % еластан, производител: „LOSAN“ SL Испания, дистрибутор:
РПК „Наркооп“, код 230 072, цена, като стока,
представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
При извършена проверка от длъжностни лица
на РД – Русе, с КП № К-2695194/9.06.2020 г. в
магазин за детски дрехи, намиращ се в Плевен,
ул. Васил Левски № 192, стопанисван от РПК
„Наркооп“, ЕИК 114036744, е установено предлагане за продажба на детски комплект „Losan“, за
който е възникнало съмнение, че може да бъде
опасен, поради което са взети проби.
Описание на стоките: детски комплект за момиче, марка „Losan“, цвят бял, арт. № 816-8015АD,
размер 92, на лицевата страна на потника има
изобразени 8 сърца със залепени декоративни
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камъчета, стоката има текстилен етикет „Losan“,
95 % памук и 5 % еластан, арт. № 816-8015АD,
баркод 8433030502947, символи за третиране, има
прикрепени два хартиени етикета с информация:
„LOSAN“, арт. № 816-8015AD, баркод 8 433030
502947 и залепен стикер с информация на български език: детски комплект, 95 % памук, 5 %
еластан, производител: „LOSAN“ SL Испания,
дистрибутор: РПК „Наркооп“, код 230 072, цена.
На 14.06.2021 г. с ППД № К-0124146 е приета
фактура за произход на стоките № 1180002847/
15.02.2018 г. с доставчик: „AREX FASHION“ LTD,
Испания. Стоката се идентифицира на стр. 5 от
фактурата с код 816-8015AD-5200199. Упълномощено лице декларира, че стоката е закупена с тази
фактура и в случай че не отговаря на изискванията за безопасност, ще предприеме необходимите
действия за нейното унищожаване.
Стоките са във видимо несъответствие с изискванията за безопасност съгласно БДС EN 711:2014 +A1:2018 „Безопасност на играчки“, Част 1:
Механични и физични свойства, т. 8.4 „Тест за
устойчивост на опън“ и т. 8.2 „Тест за малки
части“, тъй като лесно се отделят малки части и
тъй като отделените малки части влизат изцяло в
цилиндъра за малки части и съгласно направена
оценка на риска от отдел „ОКБС“, представляват сериозен риск за здравето на потребителите
(малки деца до 3 г.).
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително
изпълнение на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите и да не се допусне
предлагането на стока на пазара в несъответствие
с нормативно установените изисквания за без
опасност, което несъответствие би могло да доведе
до риск за живота и здравето на потребителя от
нараняване на малки деца/бебета.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед
е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
5568
ЗАПОВЕД № 417
от 6 август 2021 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на комисията по т. 17 съгласно протокол № 14
от 15.07.2021 г. във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2 и
чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на по-
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требителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, изиск
ванията на стандарт БДС EN 71-1:2014+A1:2018
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски дънки
„Escabel kids“ за деца до 3 години, с множество
залепени малки камъчета на крачолите и около
предните джобове, към стоката има пришит текстилен етикет „Escabel“, код 2053, 98 % PAMUK,
2 % ликра, Made in Turkey, символи за третиране. Има и хартиен етикет със залепен стикер с
информация на български език: панталон, цена,
98 % памук и 2 % ликра, Турция, вносител:
„Интернешънъл Транс Ко“ – ООД, като стока,
представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
При извършена проверка от длъж ностни
лица на РД – Русе, с КП № К-2695195/9.06.2020 г.
в магазин „Малките гъзарчета“, намиращ се в
Плевен, бул. Д. Попов № 18, стопанисван от ЕТ
„Мими – Анита Георгиева“, ЕИК 201953459, е
установено предлагане за продажба на детски
дънки „Escabel kids“ за деца до 3 години, с множество залепени малки камъчета на крачолите и
около предните джобове, към стоката има пришит текстилен етикет „Escabel“, код 2053, 98 %
PAMUK, 2 % ликра, Made in Turkey, символи за
третиране. Има и хартиен етикет със залепен стикер с информация на български език: панталон,
цена, 98 % памук и 2 % ликра, Турция, вносител:
„Интернешънъл Транс Ко“ – ООД.
С констативния протокол е указано на търговеца да представи документи за произход на
стоките.
На 14.06.2021 г. с ППД № К-0124147 е приета
фактура за произход на стоките № 0000011907/
1.10.2020 г. с доставчик: „Интернешънъл Транс
Ко“ – ООД, София, бул. Дондуков № 84, ЕИК
131438364. Търговецът декларира, че е закупил
стоките с тази фактура и отговарят на позиция
№ 1 и № 2 от нея. Декларира също, че ако стоките са опасни, желае да предприеме доброволни
мерки и да ги унищожи.
Предстои да бъде извършена насрещна проверка от служители на РД – София, по представените
документи за произход.
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Стоките са във видимо несъответствие с изискванията за безопасност, съгласно БДС EN 711:2014 +A1:2018 „Безопасност на играчки“, Част 1:
Механични и физични свойства, т. 8.4. „Тест за
устойчивост на опън“ и т. 8.2. „Тест за малки
части“, тъй като лесно се отделят малки части и
тъй като отделените малки части влизат изцяло в
цилиндъра за малки части и съгласно направена
оценка на риска от отдел „ОКБС“ представляват сериозен риск за здравето на потребителите
(малки деца до 3 г.).
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително
изпълнение на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите и да не се допусне
предлагането на стока на пазара в несъответствие
с нормативно установените изисквания за без
опасност, което несъответствие би могло да доведе
до риск за живота и здравето на потребителя от
нараняване на малки деца/бебета.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
5569
ЗАПОВЕД № 418
от 6 август 2021 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката и на нейната администрация и решение на комисията по т. 17 съгласно протокол
№ 14 от 15.07.2021 г. във връзка с чл. 71, ал. 1
и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, изиск
ванията на стандарт БДС EN 71-1:2014+A1:2018
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детска
блуза с къс ръкав, марка „CIKOBY“, за деца до
3 години, в бял цвят, с изобразени цветя и черно
конче, със залепени малки камъчета около цветята, към стоката има пришит текстилен етикет
с информация: „CIKOBY“, 100 % памук, Made
in Turkey, размер, код СК 6657 BEYAZ, символи
за третиране, баркод 20349936, има прикрепени
два хартиени етикета със следната информация:
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„CIKOBY“, СК 6657 BEYAZ, Made in Turkey, баркод
20349936 и стикер с информация на български език
за вида на стоката, страна на произход: Турция,
вносител: „Интернешънъл Транс Ко“ – ООД,
състав 100 % памук, цена, символи за третиране, като стока, представляваща сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
При извършена проверка от длъж ностни
лица на РД – Русе, с КП № К-2695195/9.06.2020 г.
в магазин „Малките гъзарчета“, намиращ се в
Плевен, бул. Д. Попов № 18, стопанисван от ЕТ
„Мими – Анита Георгиева“, ЕИК 201953459, е
установено предлагане за продажба на детска
блуза с къс ръкав, марка „CIKOBY“, за която са
възникнали съмнения, че може да бъде опасна,
поради което са взети проби. Описание на стоката:
детска блуза с къс ръкав, марка „CIKOBY“, за
деца до 3 години, в бял цвят, с изобразени цветя и
черно конче, със залепени малки камъчета около
цветята. Към стоката има пришит текстилен етикет с информация: „CIKOBY“, 100 % памук, Made
in Turkey, размер, код СК 6657 BEYAZ, символи
за третиране, баркод 20349936. Към стоката има
прикрепени два хартиени етикета със следната
информация: „CIKOBY“, СК 6657 BEYAZ, Made
in Turkey, баркод 20349936 и стикер с информация
на български език за вида на стоката, страна
на произход: Турция, вносител: „Интернешънъл
Транс Ко“ – ООД, състав 100 % памук, цена,
символи за третиране.
С констативния протокол е указано на търговеца да представи документи за произход на
стоките.
На 14.06.2021 г. с ППД № К-0124147 е приета
фактура за произход на стоките № 0000011907/
1.10.2020 г. с доставчик: „Интернешънъл Транс
Ко“ – ООД, София, бул. Дондуков № 84, ЕИК
131438364. Търговецът декларира, че е закупил
стоките с тази фактура и отговарят на позиция
№ 1 и № 2 от нея. Декларира също, че ако стоките са опасни, желае да предприеме доброволни
мерки и да ги унищожи.
Предстои да бъде извършена насрещна проверка от служители на РД – София, по представените
документи за произход.
Стоките са във видимо несъответствие с
изискв анията за безопасност съгласно БДС EN
71-1:2014+A1:2018 „Безопасност на играчки“,
Част 1: Механични и физични свойства, т. 8.4.
„Тест за устойчивост на опън“ и т. 8.2. „Тест за
малки части“, тъй като лесно се отделят малки
части и тъй като отделените малки части влизат
изцяло в цилиндъра за малки части и съгласно
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направена оценка на риска от отдел „ОКБС“
представляват сериозен риск за здравето на потребителите (малки деца до 3 г.).
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително
изпълнение на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите и да не се допусне
предлагането на стока на пазара в несъответствие
с нормативно установените изисквания за без
опасност, което несъответствие би могло да доведе
до риск за живота и здравето на потребителя от
нараняване на малки деца/бебета.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
5570
ЗАПОВЕД № 445
от 13 август 2021 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 37 съгласно протокол № 15 от
4.08.2021 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87,
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изискванията за безопасност съгласно стандарт
IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 „Щепсели и
контакти за битови и подобни цели“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на адаптер/
щепсел, черен цвят, 10А/16А, 240V, етикет на
български език със следната информация: „Щепсел 14, 4.00 лв., баркод 1252338/21140088; 241821
Преходен щепсел от български към американски
стандарт USA-BG. Подходящ за включване на
уреди с български щепсел в американски контакт;
произход: Китай; вносител: „Петров Електроника“ – ЕООД, Стара Загора“. Стоката е със следната трайна маркировка на чужд език: TRAVEL
ADAPTER PLUG WITH SAFETYSHUTTER, CE,
9625, 10A/16A, 240V, знак за разделно събиране
(зачертан контейнер), като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
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2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Гореописаната стока е идентична с посочената
в нотификация А12/01092/20 съгласно получено
уведомление от Европейската система за опасни
стоки GRAS-RAPEX.
Съгласно посочената опасност в нотификацията при визуален тест, ако се постави в
адаптера един от щифтовете на щепсела, другият щифт е достъпен за потребителя, остава
под напрежение и съществува риск от токов
удар. Продуктът не отговаря на изискванията на
стандарт 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 „Щепсели
и контакти за битови и подобни цели“ (клауза
10.3 – IEC 60884-1 и IEC 60884-2-5).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
за живота и здравето на потребителя (поражения
от електрически ток).
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
5642

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 570
от 19 август 2021 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Боряна“, разположена в землищата на селата Папрат, Тютюнче
и Сипец, община Джебел, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от
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2018 г.), § 88 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79
от 2020 г.) и протоколно решение по т. 19 от
протокол № 42 от заседанието на Министерския
съвет на 4 август 2021 г. разрешавам на „Саварона“ – ЕООД, гр. Кърджали – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията с ЕИК 818033478,
със седалище и адрес на управление – област
Кърджали, гр. Кърджали – 6600, бул. България
№ 103, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Боряна“, разположена в землищата
на селата Папрат, Тютюнче и Сипец, община
Джебел, област Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е дванадесет месеца.
2. Размерът на площта е 0,65 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
А. Живков
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Боряна“
Координатна система БГС 2005, зона 35
№

Х (m)

Y (m)

1.

4596478,6

355655,1

2.

4596191,9

355193,6

3.

4596571,4

354874,3

4.

4596625,0

354924,7

5.

4596812,0

354776,0

6.

4597087,7

354864,2

7.

4597193,7

355195,0

8.

4597242,3

355616,8

5572
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РАЗРЕШЕНИЕ № 574
от 27 август 2021 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Брястовицата“,
разположена в землището на Асеновград, община
Асеновград, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от 2018 г.),
§ 88 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и
протоколно решение по т. 32 от протокол № 43 от
заседанието на Министерския съвет на 12 август
2021 г. разрешавам: на „Баластриери“ – ЕООД,
Пловдив – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията с ЕИК 204272213, със седалище и
адрес на управление – област Пловдив, гр. Пловдив – 4003, р-н „Северен“, ул. Рогошко шосе № 36,
да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Брястовицата“, разположена в землището
на гр. Асеновград, община Асеновград, област
Пловдив, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е дванадесет месеца.
2. Размерът на площта е 0,54 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
А. Живков
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Брястовицата“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4532990,2

8626738,4

2.

4532528,2

8627354,4

3.

4531558,8

8627297,8
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Приложение
към т. 3

№

Х (m)

Y (m)

4.

4531563,3

8626907,8

5.

4531993,7

8626856,7

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Кърчовото“

6.

4531959,1

8626946,8

Координатна система БГС 2005, зона 35

7.

4532349,1

8626980,2

№

Х (m)

Y (m)

8.

4532356,4

8626813,6

1.

4573505,4

365299,4

2.

4573425,4

365434,8

3.

4573341,2

365493,2

4.

4573292,2

365498,8

5.

4573225,4

365622,3

6.

4573193,2

365496,2

7.

4573009,8

365563,9

8.

4572971,6

365452,7

9.

4573157,2

365355,0

10.

4573308,5

365309,0

5574
РАЗРЕШЕНИЕ № 575
от 27 август 2021 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Кърчовото“, разположена в землището на с. Лозенградци,
община Кирково, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от
2018 г.), § 88 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за подземните богатства (ДВ,
бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 9
от протокол № 44 от заседанието на Министерския съвет на 18 август 2021 г. разрешавам на
„Гнайс Мозайк“ – ЕООД, с. Тихомир – титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с
ЕИК 202206773, със седалище и адрес на управление – с. Тихомир 6898, община Кирково,
област Кърджали, ул. Мир № 50, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Кърчовото“, разположена в землището на с. Лозенградци, община Кирково, област Кърджали,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,08 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
А. Живков

5573
РАЗРЕШЕНИЕ № 576
от 27 август 2021 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Биковото“, разположена в землищата на селата Брусино, Планинец и Сборино, община Ивайловград,
област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от
2018 г.), § 88 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ,
бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 8
от протокол № 44 от заседанието на Министерския съвет на 18 август 2021 г. разрешавам на
„Армира Стоун“ – ЕООД, Ивайловград – титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 206027209, със седалище и адрес на
управление – област Хасково, Ивайловград 6570,
ул. Армира № 4, вх. В, ет. 3, ап. 35, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Биковото“, разположена землищата на селата
Брусино, Планинец и Сборино, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,63 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
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5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
А. Живков
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Биковото“
Координатна система БГС 2005, зона 35
№

Х (m)

Y (m)

1.

4596393

409724

2.

4595956

410741

3.

4595547

410860

4.

4595455

411023

5.

4595448

411649

6.

4595202

411486

7.

4595205

410986

8.

4595455

410988

9.

4595457

410738

10.

4595657

410739

11.

4595748

410029

12.

4596170

409589

5571

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 336
от 23 август 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136,
ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ одобрява проекта за изменение на
ОУП на община „Марица“, неразделна част от
настоящата докладна, касаещо разширение на
структурна единица 214-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/
зона), включващо поземлен имот с идентификатор 73242.21.3 – частен имот, и част от ПИ
73242.21.41 – общински имот, по кадастралната
карта на с. Труд, местност Адата, община „Марица“, област Пловдив.

5579

За председател:
Пл. Петков

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 341
от 23 август 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136,
ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ одобрява проекта за изменение на
ОУП на община „Марица“, неразделна част от
настоящата докладна, касаещо промяна на част
от структурна единица 415-Псп като разширение
на структурна единица 419-Жм, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 11845.26.116 и
11845.26.117 – частни имоти, и част от поземлен
имот с идентификатор 11845.27.50 – общински
полски път, м. Вельовица, по кадастралната карта
на с. Войводиново.

5580

За председател:
Пл. Петков

РЕШЕНИЕ № 342
от 23 август 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136,
ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ одобрява проекта за изменение на
ОУП на община „Марица“, неразделна част от
настоящата докладна, касаещо разширение на
структурна единица 518-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/
зона), включващо поземлен имот с идентификатор 62858.18.82 – частен имот, по кадастралната
карта на с. Рогош, местност Аврамица, община
„Марица“, област Пловдив.

5581

За председател:
Пл. Петков

РЕШЕНИЕ № 344
от 23 август 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136,
ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ одобрява проект за изменение на общ
устройствен план на община „Марица“, касаещо
изменение на структурна единица 419 с устройствена зона Жм с ПИ № 11845.25.40, ПИ № 11845.25.41
и части от ПИ № 11845.24.154 – полски път,
и ПИ № 11845.25.30 – полски път, в масив 25,
местността Червенака, по кадастралната карта
на с. Войводиново, област Пловдив.

5582

За председател:
Пл. Петков

РЕШЕНИЕ № 345
от 23 август 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136,
ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ одобрява проект за изменение на общ
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устройствен план на община „Марица“, касаещо
изменение на структурна единица 649 с устройствена зона Смф с ПИ № 35300.16.105 и част
от ПИ № 35300.16.64 – полски път, в масив 16,
местността Св. Атанас, по кадастралната карта
на с. Калековец, област Пловдив.

5583

За председател:
Пл. Петков

РЕШЕНИЕ № 346
от 23 август 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136,
ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ одобрява проект за изменение на общ
устройствен план на община „Марица“, касаещо
изменение на структурна единица 190 с устройствена зона Псп с ПИ № 78080.64.8, ПИ № 78080.66.5
и част от ПИ № 78080.66.222 – полски път, в
местността Лисичи могили по кадастралната
карта на с. Царацово, област Пловдив.

5584

За председател:
Пл. Петков

2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-62
от 10.09.2021 г. за подобект: Нов пътен надлез на
км 127+831 (стар км 127+805) в междугарието
Хан Аспарух – Нова Загора, на територията на
област Сливен, община Нова Загора, с. Събрано, част от обект: „Проектиране и изграждане
на 9 пътни надлеза и един пешеходен надлез в
железопътни участъци Хан Аспарух – Кермен и
Черноград – Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на
железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“,
по пет обособени позиции, Обособена позиция
1: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни
надлеза на км 127+805 и км 134+350 в междугарието Хан Аспарух – Нова Загора“. 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 обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5638
16. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-65 от 10.09.2021 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-72
от 9.09.2020 г. (ДВ, бр. 80 от 2020 г.) за обект:
Републикански път II-23 „Русе – Кубрат – Исперих – Дулово“ в участъка от км 0+030 до км
46+771 с въвеждане на етапно изграждане, както
следва: етап 1: Основен ремонт (рехабилитация)
в участъка от км 0+030 до км 21+550; етап 2:
Основен ремонт (рехабилитация) в участъците от
км 21+550 до км 31+390 и от км 33+350 (км 33+350
≡ км 34+050 по километража на съществуващия
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път) до км 43+920 и Доизграждане на участъка от
км 31+390 до км 33+350 (км 33+350 ≡ км 34+050
по километража на съществуващия път); етап 3:
Основен ремонт (рехабилитация) в участъка от
км 43+920 до км 46+771. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
5637
56. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-61 от 10.09.2021 г. за обект: „Битова сграда
за дежурната смяна и оперативния дежурен на
РС ПБЗН – АЕЦ“, местоположение: площадка
на АЕЦ „Козлодуй“, ПИ 77548.189.218 по КК на
с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца. 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 обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
5604
952. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с влязло в сила решение по д.д.
№ 156/2021 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Радка Николова Вълчева – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 3 месеца.
5607
952а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с влязло в сила решение по д.д.
№ 160/2021 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Свилен Георгиев Личев – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 3 месеца.
5608
300. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот с
изх. № С210015-091-0000778/30.08.2021 г. възлага
на „Би Грийнфул“ – ЕООД, ЕИК 206556618, адрес:
с. Казичене, област София, община Столична,
ул. Цар Борис III № 29, следните недвижими
имоти: поземлен имот с идентификатор 53967.216.4
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Орляне, одобрени със Заповед
№ РД-18-101 от 28.11.2008 г. на Агенцията по
геод езия, картография и кадастър, намиращ се в
землището на с. Орляне, местността Байра, трайно предназначение на територията: горска, начин
на трайно ползване: широколистна гора, стар
идентификатор: 53967.216.2, номер по предходен
план: няма, площ по документ за собственост –
12 000 кв. м, а по скица – 11 999 кв. м, намиращ
се в с. Орляне, община Угърчин, област Ловеч,
с граници: 53967.216.1, 53967.216.5, 53967.31.19,
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53967.81.29, придобит с нотариален акт № 161,
том VIII, рег. № 6203, дело № 522/1.12.2010 г.,
вписан в СВп – Ловеч, с вх. рег. № 6521, акт
№ 85, том 14, дело № 2832 от 1.12.2010 г.; залесена
горска територия – широколистна гора, с идентификатор 35198.219.70 съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Казачево,
одобрени със Заповед № РД-18-81 от 16.11.2015 г.
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, намираща се в землището на с. Казачево
в местността Присойка, съставляваща имот със
стар № 219070, площ по документ за собственост
11 441 кв. м., а по скица 11 440 кв. м., намираща
се в с. Казачево, община Ловеч, област Ловеч,
с граници на имота съгласно документ за собственост: имот № 219074 – залесена територия
на МЗГ – ДЛ, имот № 219075 – залесена територия на наследници на Иван Тинков Стоянов,
имот № 068014 – пасище с храсти на ОПФ, имот
№ 068011 – полски път на Община Ловеч, имот
№ 219070 – залесена територия на Пламен Стоянов Тодоров, № 219001 – залесена територия на
МЗГ – ДЛ, а по скица имоти с кадастрални номера
35198.219.1, 35198.219.71, 35198.68.11, 35198.68.12,
35198.70.1, 35198.70.2, 35198.70.3, придобит с нотариален акт № 85, том № VI, рег. № 3720, дело
№ 490/11.10.2010 г., вписан в СВп – Ловеч, с
вх. рег. № 5495, акт № 114, том 11, дело № 2233
от 11.10.2010 г.; залесена горска територия – широколистна гора с идентификатор 35198.219.71
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Казачево, одобрени със Заповед
№ РД-18-81 от 16.11.2015 г. на Агенцията по гео
дезия, картография и кадастър, намираща се в
землището на с. Казачево в местността Присойка,
съставляваща имот със стар № 219071, площ по
документ за собственост 11 441 кв. м, а по скица
11 439 кв. м., намираща се в с. Казачево, община
Ловеч, област Ловеч, с граници на имота съгласно
документ за собственост: имот № 068011 – полски път на Община Ловеч, № 068012 – пасище,
мера на ОПФ, № 070001 – нива на наследници
на Кръстю Митев Ганчев, имот № 070002 – нива
на наследници на Марин Пенков Йовков, имот
№ 070003 – нива на наследници на Гено Мишев
Гешев, имот № 219001 – залесена територия на
МЗГ – ДЛ, имот № 219071 – залесена територия
на Пламен Стоянов Тодоров, а по скица имоти
с кадастрални номера 35198.219.1, 35198.219.70,
35198.219.74, 35198.219.75, 35198.68.11, 35198.68.14,
придобит с нотариален акт № 85, том № VI,
рег. № 3720, дело № 490/11.10.2010 г., вписан в
СВп – Ловеч, с вх. рег. № 5495, акт № 114, том
11, дело № 2233 от 11.10.2010 г. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията
по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.
5611
1. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Валентина
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Тодорова Чернирадева, наследница на Христаки
Христов Славчев, съсобственица на поземлени
имоти с номера 212071, 212070, 212076, 212077,
212033, 212035, 212090, 212041 и 212091 по картата
на възстановената собственост, образувани съответно от имоти с номера 212020, 212023, 212033,
212035, 212038, 212041 и 212044, по регистър към
одобрения ПУП – ПП, намиращи се в землището
на с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, за постановяването на Решение № 558 на
Министерския съвет от 30.07.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
5482
2. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Ивайло
Светославов Стоилов и Сълзица Венкова Михайлова, наследници на Спас Зашев и Петрия
Йорд. Славчева, съсобственици на поземлени
имоти с номера 212082, 212083, 212088, 212039 и
212042 по картата на възстановената собственост,
образувани съответно от имоти с номера 212029,
212034, 212037, 212039 и 212042, по регистър към
одобрения ПУП – ПП, намиращи се в землището
на с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, за постановяването на Решение № 558 на
Министерския съвет от 30.07.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
5483
3. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Светлана
Миркова Миркова, Теодора Иванова Търчийска,
Миглена Иванова Търчийска и Стефка Атанасова
Боровинова, наследници на Мано Николов Стоянов, съсобственици на поземлени имоти с номера
212100 и 212099, 229035 и 230037 по картата на
възстановената собственост, образувани съответно
от имоти с номера 212058, 229013 и 230008, по
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращи
се в землището на с. Горна Василица, община
Костенец, Софийска област, за постановяването
на Решение № 558 на Министерския съвет от
30.07.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5484
4. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Роза
Атанасова Димитрова, Силва Георгиева Георгиева, Златко Георгиев Георгиев, Диана Павлова
Миланова и Цветанка Павлова Пенева-Чанева,
наследници на Тодор Димитров Кангалов, съсобственици на поземлени имоти с номера 215030 и
320058 по картата на възстановената собственост,
образувани съответно от имоти с номера 215013
и 320024, по регистър към одобрения ПУП – ПП,
намиращи се в землището на с. Горна Василица,
община Костенец, Софийска област, за постановяването на Решение № 558 на Министерския
съвет от 30.07.2021 г., с което се отчуждават
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
5485
5. – ДП „Национална компания „Железопътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък
Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп
км 68+054 и от жп км 68+426 до жп км 70+437
в землището на с. Горна Василица, община Костенец, Софийска област, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стоян Йорданов Котларов, наследник
на Стоян Митев Котларов, съсобственик на
поземлен имот с номер 216006 по картата на
възстановената собственост и по регистър към
одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището
на с. Горна Василица, община Костенец, Софийска област, за постановяването на Решение № 558
на Министерския съвет от 30.07.2021 г., с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5486
6. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Александър
Георгиев Кичуков, наследник на Никола Митев
Котларов, съсобственик на поземлен имот с номер
216007 по картата на възстановената собственост и
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по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ
се в землището на с. Горна Василица, община
Костенец, Софийска област, за постановяването
на Решение № 558 на Министерския съвет от
30.07.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5487
7. – ДП „Национална компания „Железопътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък
Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп
км 68+054 и от жп км 68+426 до жп км 70+437 в
землището на с. Горна Василица, община Костенец, Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Веселина Георгиева Петрова, наследница
на Зарко Георгиев Кавлаков, съсобственица
на поземлен имот с номер 229033 по картата
на възстановената собственост, образуван от
имот с номер 229011, по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, за постановяването на Решение № 558
на Министерския съвет от 30.07.2021 г., с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5488
8. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от жп км
68+426 до жп км 70+437 в землището на с. Горна
Василица, община Костенец, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Даниел Емилов Велчев,
наследник на Ема Тодорова Велчева, съсобственик
на поземлени имоти с номера 229040 и 229042 по
картата на възстановената собственост, образувани от имот с номер 229030, по регистър към
одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището
на с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, за постановяването на Решение № 558 на
Министерския съвет от 30.07.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
5489
9. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Ася Йорда-

С Т Р.

154

ДЪРЖАВЕН

нова Петкова, собственица на поземлени имоти
с номера 231041 и 231040 по картата на възстановената собственост, образувани от имот с номер
231018, по регистър към одобрения ПУП – ПП,
намиращ се в землището на с. Горна Василица,
община Костенец, Софийска област, за постановяването на Решение № 558 на Министерския
съвет от 30.07.2021 г., с което се отчуждават
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
5490
10. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Живка
Сандова Чукурова, наследница на Сандо Зарков
Петков, съсобственица на поземлен имот с номер
231043 по картата на възстановената собственост,
образуван от имот с номер 231019, по регистър
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Горна Василица, община Костенец,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 558 на Министерския съвет от 30.07.2021 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5491
11. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Венетка
Иванова Воденичарска, наследница на Митър
Димитров Зашов, съсобственица на поземлен
имот с номер 231046 по картата на възстановената
собственост, образуван от имот с номер 231021,
по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ
се в землището на с. Горна Василица, община
Костенец, Софийска област, за постановяването
на Решение № 558 на Министерския съвет от
30.07.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5492
12. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
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с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Юлиян
Алексиев Кирилов, собственик на поземлени
имоти с номера 231050 и 231049, 231054 и 231053
по картата на възстановената собственост, образувани съответно от имоти с номера 231023 и
231024, по регистър към одобрения ПУП – ПП,
намиращи се в землището на с. Горна Василица,
община Костенец, Софийска област, за постановяването на Решение № 558 на Министерския
съвет от 30.07.2021 г., с което се отчуждават
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
5493
13. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Василка
Венциславова Кирилова, наследница на Арангел
Кольов, съсобственица на поземлен имот с номер
254028 по картата на възстановената собственост,
образуван от имот с номер 254002, по регистър
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Горна Василица, община Костенец,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 558 на Министерския съвет от 30.07.2021 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5494
14. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Иван Асенов Спасов, наследник на Асен и Ангел Спасови, съсобственик на поземлени имоти с номера
254029 и 254006 по картата на възстановената
собственост, образувани съответно от имоти с
номера 254005 и 254006, по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращи се в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, за постановяването на Решение № 558 на
Министерския съвет от 30.07.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
5495
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15. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Ангел
Георгиев Йовчев, наследник на Анка Николова
Венкова (Величкова), съсобственик на поземлен
имот с номер 254040 по картата на възстановената
собственост, образуван от имот с номер 254020,
по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ
се в землището на с. Горна Василица, община
Костенец, Софийска област, за постановяването
на Решение № 558 на Министерския съвет от
30.07.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5496
16. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Мария Зафирова Николова, наследница на Тодор Ангелов
Бонев, съсобственица на поземлен имот с номер
254049 по картата на възстановената собственост,
образуван от имот с номер 254025, по регистър
към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Горна Василица, община Костенец,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 558 на Министерския съвет от 30.07.2021 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5497
17. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Венета Спасова Стоянова, наследница на Спас Христакиев
Стоянчов, съсобственица на поземлени имоти
с номера 258022, 258024 и 320049 по картата на
възстановената собственост, образувани съответно
от имоти с номера 258006, 258007 и 320001, по
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращи
се в землището на с. Горна Василица, община
Костенец, Софийска област, за постановяването
на Решение № 558 на Министерския съвет от
30.07.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5498
18. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Катя Стоянова Котларова-Стоичкова, наследница на Методи
Кръстев Котларов, съсобственица на поземлен
имот с номер 258029 по картата на възстановената
собственост, образуван от имот с номер 258016, по
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращи
се в землището на с. Горна Василица, община
Костенец, Софийска област, за постановяването
на Решение № 558 на Министерския съвет от
30.07.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5499
19. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от жп км
68+426 до жп км 70+437 в землището на с. Горна
Василица, община Костенец, Софийска област,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Венета Спасова
Стоянова, Здравка Петрова Лазарова, Валентина
Тодорова Чернирадева и Силвия Иванова Димит
рова, наследници на Христо Лазаров Кръстев,
съсобственици на поземлен имот с номер 302012
по картата на възстановената собственост и по
регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ
се в землището на с. Горна Василица, община
Костенец, Софийска област, за постановяването
на Решение № 558 на Министерския съвет от
30.07.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5500
20. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Кръстю
Захариев Георгиев, наследник на Мирчо Георгиев
Вучев, съсобственик на поземлен имот с номер
302043 по картата на възстановената собственост,
образуван от имот с номер 302014, по регистър
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към одобрения ПУП – ПП, намиращи се в землището на с. Горна Василица, община Костенец,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 558 на Министерския съвет от 30.07.2021 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5501
21. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Емил Георгиев Чушев и Чавдар Георгиев Чушев, наследници
на Стоимен Атанасов Бързаков, съсобственици
на поземлен имот с номер 302046 по картата
на възстановената собственост, образуван от
имот с номер 302030, по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращи се в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, за постановяването на Решение № 558 на
Министерския съвет от 30.07.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
5502
22. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Татяна Иванова Стефанина, наследница на Васил Атанасов
Стайков, съсобственица на поземлен имот с номер
302056 по картата на възстановената собственост,
образуван от имот с номер 302035, по регистър
към одобрения ПУП – ПП, намиращи се в землището на с. Горна Василица, община Костенец,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 558 на Министерския съвет от 30.07.2021 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5503
23. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от жп км
68+426 до жп км 70+437 в землището на с. Горна
Василица, община Костенец, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
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собственост съобщава на Стоян Йорданов Кръстев,
наследник на Стоян Георгиев Алексиев-Кръстев,
съсобственик на поземлен имот с номер 303041 по
картата на възстановената собственост, образуван
от имот с номер 303013, по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращи се в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, за постановяването на Решение № 558 на
Министерския съвет от 30.07.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
5504
24. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Радка
Петрова Дамянова и Васка Георгиева Колева,
наследници на Митко Илиев Дамянов, съсобственици на поземлен имот с номер 320054 по
картата на възстановената собственост, образуван
от имот с номер 320022, по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращи се в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, за постановяването на Решение № 558 на
Министерския съвет от 30.07.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
5505
25. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Емил
Борисов Стоичков, наследник на Гене Димитров
Кангалов, съсобственик на поземлен имот с номер
320060 по картата на възстановената собственост,
образуван от имот с номер 320025, по регистър
към одобрения ПУП – ПП, намиращи се в землището на с. Горна Василица, община Костенец,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 558 на Министерския съвет от 30.07.2021 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5506
26. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
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София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Юри
Филипов Христов, наследник на Филип Христов
Ячев, съсобственик на поземлен имот с номер
320062 по картата на възстановената собственост,
образуван от имот с номер 320026, по регистър
към одобрения ПУП – ПП, намиращи се в землището на с. Горна Василица, община Костенец,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 558 на Министерския съвет от 30.07.2021 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5507
27. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Йорданка
Стоянова Иванова, наследница на Манчо Зарков
Ангелов, съсобственица на поземлен имот с номер
320066 по картата на възстановената собственост,
образуван от имот с номер 320046, по регистър
към одобрения ПУП – ПП, намиращи се в землището на с. Горна Василица, община Костенец,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 558 на Министерския съвет от 30.07.2021 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5508
28. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от
жп км 68+426 до жп км 70+437 в землището на
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с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Лиляна
Симеонова Георгиева и Васил Сандов Пенков,
наследници на Мите и Лазарина Кольови, съсобственици на поземлен имот с номер 321044 по
картата на възстановената собственост, образуван
от имот с номер 321042, по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращи се в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област, за постановяването на Решение № 558 на
Министерския съвет от 30.07.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
5509
17. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за прием на редовни и задочни
докторанти по държавна поръчка за 2021/2022 г.
в съответствие с Решение № 437 от 2.06.2021 г.
на Министерския съвет съгласно приложението.
Срокът за подаване на документите е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите за докторанти подават до ректора заявление,
като прилагат следните документи: 1. автобиография; 2. копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението към нея; ако дипломата е в процес
на издаване, вместо нея се представя академична
справка; 3. документ, удостоверяващ платена
такса за участие в кандидатдокторантски конкурс
(40 лв. за първи изпит по специалност и 40 лв. за
изпит по чужд език) – плащането се извършва
в касата на ТУ – София (ректорат, блок 1, стая
1337); 4. два плика, надписани с точен адрес за
получаване на съобщения; 5. други документи,
които кандидатът смята, че удостоверят интересите и постиженията му в съответната научна
област (препоръки от хабилитирани лица, до
2 броя, списък на публикации и др.). Справки и
прием на документи: всеки работен ден от 13,30
до 16,30 ч.: за Техническия университет – София,
бул. Климент Охридски № 8, блок 2, кабинет 2312,
тел. 02/9652592; за филиала Пловдив – ул. Цанко
Дюстабанов № 25, 4 корпус, ет. 4, кабинет 4426,
тел. 032/659567; за база Сливен – бул. Бургаско
шосе № 59, тел. 044/667410.
Приложение

Прием на редовни и задочни докторанти през 2021/2022 г.
Шифър
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3.

Социални, стопански и
правни науки

Докторска програма

Икономика и управление
3.7.

Администрация и управ
ление

Организация и управление на производството

Форма на
обучение

Факултет

Катедра

2

СФ

ИИИМ

1

1

ФФОЕ

УД

1

1

СФ

ИИИМ

1

1

ФФОЕ

УД

ред.

зад.

2
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4.

Природни науки, математика и информатика

4.5.

Математика

4.6.

Информатика и компюИнформатика
търни науки

5.

Технически науки

ВЕСТНИК

Докторска програма

Машинно инженерство

Форма на
обучение
ред.

Математическо моделиране и приложение на математиката

Факултет

Катедра

ФФОЕ

УД

зад.

1
2

2

ФПМИ

МАДУ

2

2

ФПМИ

Информатика

Приложна механика

2

ТФ

Механика

Строителна механика и съпротивление
на материалите

1

ТФ

Механика

Машинознание и машинни елементи

1

1

МФ

МЕНК

Теория на механизмите, машините и
автоматичните линии

1

1

МТФ

ТММ

Технология на машиностроенето

1

1

МТФ

ТМММ

Рязане на материалите и режещи инструменти

1

1

МТФ

ТМММ

Металорежещи машини и системи

1

1

МТФ

ТМММ

Подемно-транспортни машини

1

МФ

ИЛПТСТ

Пътни и строителни машини

1

МФ

ИЛПТСТ

Метрология и метрологично осигуряване

1

МФ

ПТУ

Точно уредостроене

1

МФ

ПТУ

Методи, преобразуватели и уреди за
измерване и контрол на физико-механични и геометрични величини

1

МФ

ПТУ

1

МТФ

МТМ

1

МФ

МЕНК

МТФ

МТМ

1

МТФ

МТМ

1

МТФ

МТМ

Методи за контролиране и изпитване
на материали, изделия и апаратура
5.1.

БРОЙ 79

1

Технологии, машини и системи за
заваръчното производство

1

Технологии, машини и системи за
леярското производство

1

Технологии, машини и системи за
обработка чрез пластична деформация
Оптични лазерни уреди и методи

1

МФ

ПТУ

Технология на текстилните материали

1

ЕМФ

ТТ

1

ЕМФ

ТТ

1

МТФ

ТММ

МФ

МЕНК

Технология на шевното производство
Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите

1

Технология и преработка на пластмаси
и стъклопласти

1

Механика на флуидите

1

1

ЕМФ

ХАДиХМ

Автоматизация на инженерния труд
и системи за автоматизирано проектиране

1

1

МТФ

ТМММ

Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление

1

1

МФ

АДП

1

1

МТФ

ТММ

Автоматизация на производството

1

1

МФ

АДП

Хидравлични и пневматични машини
и съоръжения

1

ЕМФ

ХАДиХМ

Хидравлични и пневматични задвижващи системи

1

ЕМФ

ХАДиХМ
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Докторска програма

Форма на
обучение

Факултет

Катедра

1

ФА

ТЕ

1

ФФОЕ

УД

1

1

ЕФ

ЕЕ

1

1

ФФОЕ

УД

1

1

ЕФ

ЕМ

1

1

ФФОЕ

УД

1

1

ЕФ

ЕА

Светлинна техника и източници на
светлина

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

Електрозадвижване

1

1

ФА

АЕЗ

Електротехнологии

1

1

ЕФ

ЕА

Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

Електроизмервателна техника

1

ФА

ЕИТ

Електрически централи и подстанции

1

1

ЕФ

ЕЕ

1

1

ЕФ

ЕЕ

1

1

ФФОЕ

УД

Техника на високите напрежения

1

1

ЕФ

ЕЕ

Техника на безопасността на труда и
противопожарна техника

1

1

ЕФ

ЕЕ

Теори я на елек т рон н и т е вери г и и
електронна схемотехника

2

2

ФЕТТ

ЕТ

4

1

ФЕТТ

МЕ

Теоретична електротехника
Електрически материали и кабелна
техника
Електрически машини
Електрически апарати

Електрически мрежи и системи

5.2.
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Електротехника, електроМикроелектроника
ника и автоматика

Електронни преобразуватели
Електронизация
Индустриална електроника
Системи с изкуствен интелект

ред.

зад.

1

1

ФЕТТ

СЕ

1

ФФОЕ

УД

1

1

ФаГИОПМ

ДУ

2

2

ФЕТТ

ЕТ

1

1

ФФОЕ

УД

1

1

ФЕТТ

СЕ

1

1

ФА

АЕЗ

1

1

ФА

ТЕ

ФЕТТ

МЕ

Технология на електронното производство

1

Теория на автоматичното управление

1

Приложение на принципите и методите
в кибернетиката в различни области
на науката

1

1

1
1

1

ФА

СУ

ФА

АНП

ФаГИОПМ

ДУ

ФА

СУ

Метрология и метрологично осигуряване

1

ФА

ЕИТ

Интегрална схемотехника, материали,
технология и специално обзавеждане

1

ФЕТТ

МЕ

ФА

ЕИТ

1

ФА

ЕИТ

1

ФаГИОПМ

ДУ

ФЕТТ

ЕТ

Информационно-измервателни системи
Уреди и системи за аналитично измерване и за контрол на среди
Методи, преобразуватели и уреди за
измерване на физико-химични и био
логични величини

1

1

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Докторска програма

БРОЙ 79

Форма на
обучение
ред.

зад.

Медицински уреди

1

1

Квантова оптоелектроника

1

Роботи и манипулатори

1
1

1

Катедра

ФЕТТ

ЕТ

ФЕТТ

ЕТ

ФФОЕ

УД

ФА

АЕЗ

Автоматизация на области от нематериалната сфера

1

ФЕТТ

ЕТ

Автоматизация на инженерния труд
и системи за автоматизирано проектиране

1

ФЕТТ

ЕТ

Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление

1

1

ФА

АНП

2

2

ФФОЕ

УД

1
Автоматизация на производството

Биоавтоматика

1

1

1

1

1
1

Системно програмиране
Компютърни системи, комплекси и
мрежи

Системи с изкуствен интелект

Автоматизация на инженерния труд
и системи за автоматизирано проектиране

ФФОЕ

УД

ФА

АЕЗ

ФА

АНП

ФаГИОПМ

ДУ

1

ФА

АНП

1

ФКСТ

КС

1

ФФОЕ

УД

1

ФКСТ

КС

1

ФКСТ

ПКТ

1

ФКСТ

ПКТ

1

ФКСТ

ИТИ

1

ФКСТ

КС

1

ФФОЕ

УД

ФКСТ

ПКТ

1

ФТК

ТМКС

2

ФТК

КМ

ФТК

ТМКС

1

ФаГИОПМ

ДУ

1

ФКСТ

КС

ФКСТ

ПКТ

1

ФКСТ

ИТИ

ФТК

РКВТ

1

1

ФФОЕ

УД (ФАИО)

Комуникационни мрежи и системи

1

3

ФТК

КМ

Автоматизация на области от нематериалната сфера

1

ФКСТ

ПКТ

1

ФКСТ

ИТИ

1

ФКСТ

КС

ФТК

РКВТ

Осигурителна техника и системи

2
1
1
1

5.3.

Факултет

Комуникационна и ком- Автоматизирани системи за обработка
пютърна техника
на информация и управление

Елементи и устройства на автоматиката
и изчислителната техника

1
1
1

Електродинамика и антенно-фидерни
устройства

1

Eлектроакустика, звукотехника и кинотехника

1

ФТК

РКВТ

Телевизионна и видеотехника

1

ФТК

РКВТ

Радиопредавателна и радиоприемна
техника

1

ФТК

РКВТ

Теоретични основи на комуникационната техника

1

1

ФаГИОПМ

ДУ

1

ФТК

РКВТ
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ВЕСТНИК

Докторска програма
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Форма на
обучение

Факултет

Катедра

2

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

1

1

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

1

1

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

1

1

ЕМФ

ТХТ

Парогенератори

1

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

Ядрени реактори

1

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и
осветителна техника

1

ЕМФ

ТХТ

ред.
Ядрени енергетични инста лации и
уредби
Терм и ч н и и я д рен и елек т ри ческ и
централи

5.4.

5.5.

Енергетика

Енергопреобразуващи технологии и
системи

Двигатели с вътрешно горене

1

ТФ

ДАТТ

Автомобили, трактори и кари

1

ТФ

ДАТТ

Управление и организация на автомобилния транспорт

1

ТФ

ДАТТ

Транспорт, корабоплаване Подвижен железопътен състав и тег
лителна сила на влаковете
и авиация

1

ТФ

ЖПТ

1

ФФОЕ

УД

1

ТФ

ЖПТ

1

ТФ

ВТ

2

МФ

ИД

Управление и експлоатация на железопътния транспорт
Навигация, управление и експлоатация
на въздушния транспорт
Ергономия и промишлен дизайн
5.13.

зад.

Общо инженерство

1

МФ

МЕНК

Организация и управление на производството

2

2

СФ

ИИИМ

1

1

ФФОЕ

УД

Стандартизация

1

МФ

ОТСК

1

МТФ

МТМ

Факултет

Катедра

Инженерна екология
Филиал – Пловдив
Шифър

Области на висше образование и професионални направления

3.

Социални, стопански и
правни науки

3.7.

Администрация и управ
ление

5.

Технически науки

5.1.

5.2.

Машинно инженерство

Докторска програма

Форма на
обучение
ред.

зад.

Икономика и управление

1

1

ФМУ

ИМ

Приложна механика
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Технология на машиностроенето
Рязане на металите и режещи инструменти
Машинознание и машинни елементи
Теория на механизмите, машините и
автоматичните линии

1

1

ФМУ

Механика

ФМУ

МТТ

ФМУ

МТТ

1

ФМУ

МТТ

1

ФМУ

МУ

ФМУ

МУ

Електронни преобразуватели

1

ФЕА

Електроника

Електронизация

1

ФЕА

Електроника

Роботи и манипулатори

1

ФЕА

СУ

1

ФЕА

СУ

ФЕА
ФЕА

СУ
СУ

Електротехника, електроЕлементи и устройства на автоматиката
ника и автоматика
и изчислителната техника
Автоматизация на производството
Системи с изкуствен интелект

1
1

1

1

1

1
1
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Докторска програма

Катедра

1

ФЕА

КСТ

1

ФЕА

КСТ

1

ФЕА

КСТ

2

ФМУ

Механика

1

ФМУ

ТАТТ

1

ФМУ

ТАТТ

1

ФМУ

ТАТТ

Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати

1

ФМУ

ТАТТ

Ергономия и промишлен дизайн

1

ФМУ

Механика

Факултет

Катедра

ИПФ

ПМ

1

ИПФ

ЕАИТ

Автоматизация на производството

1

ИПФ

ММТ

Материалознание и технология на машиностроителните материали

1

ИПФ

ММТ

Компютърни системи, комплекси и
мрежи
Комуникационна и ком- Автоматизирани системи за обработка
пютърна техника
на информация и управление

5.5.

5.13.

Енергетика

Енергопреобразуващи технологии и
системи
Навигация, управление и експлоатация
на въздушния транспорт

Транспорт, корабоплаване Автомобили, трактори и кари
и авиация
Двигатели с вътрешно горене

Общо инженерство

Форма на
обучение

Факултет

Системи с изкуствен интелект
5.4.
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ред.

зад.

1
1

1

Филиал – Сливен
Шифър

Области на висше образование и професионални направления

1.

Педагогически науки

1.2.

Педагогика

4.

Природни науки, математика и информатика

4.6.

Информатика и компюИнформатика
търни науки

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

5.2.

Автоматизирани системи за обработка
Електротехника, електро- на информация и управление
ника и автоматика
Електрически мрежи и системи

5.4.

Енергетика

Докторска програма

Теория на възпитанието и дидактика

Теоретична топлотехника

Форма на
обучение
ред.

зад.

1

1

1

1

ИПФ

ЕАИТ

1

1

ИПФ

ЕАИТ

ИПФ

ММТ

1

5561
11. – Община Априлци на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Трасе на
водопровод, захранващ ПИ с идентификатор
52218.139.71, кв. Видима, м. Лъгът, гр. Априлци“.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата на
общината, ет. 2, стая № 17. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5544
123. – Община Антоново на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 176 на Общинския съвет – Антоново, по протокол № 22 от 29.04.2021 г. е изработен проект на ПУП – парцеларен план (план
за елементите на техническата инфраструктура) за обект „Допълнително водоснабдяване
на с. Коноп, община Антоново“. Трасето на
водопровода засяга следните имоти: землище

на с. Моравка: ПИ № 49059.14.25 – селскостопански, горски, ведомствен път – Община Антоново; ПИ № 49059.31.9 – селскостопанск и,
г орск и, ведомс т вен п ът – Общ и на А н т оно во; ПИ № 49059.37.17 – местен път – Община А нтоново; ПИ № 49059.37.22 – нива – общински земи; ПИ № 49059.46.14 – нива – „Бим
А г ро“ – ЕООД; ПИ № 49059.47.20 – селско стопански, горски, ведомствен път – Община
Антоново; ПИ № 49059.49.19 – селскостопански,
горски, ведомствен път – Община Антоново;
ПИ № 49059.53.19 – селскостопански, горски,
ведомствен път – Община Антоново; землище на
с. Коноп: ПИ № 38323.1.31 – местен път – Община
Антоново; ПИ № 38323.14.9 – извор на прясна
вода – МЗГ – ХМС; ПИ № 38323.14.25 – нива – Община Антоново.
5560
2. – Община Банско на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с
Решение № 472 от 30.07.2021 г. по протокол № 28
от 30.07.2021 г. на Общинския съвет – гр. Банско, е одобрен проект за подробен устройствен
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план – план за изменение на улична регулация
на ул. Търговска (ул. Георги Димитров) от о.т. 82
до о.т. 91, ул. Иван Козарев от о.т. 92 до о.т. 310
и отпадане на улица от о.т. 84 до о.т. 83, изменение на регулационния план на гр. Добринище с
обхват УПИ XVIII-532, кв. 38 и УПИ ІV, кв. 25
по плана на гр. Добринище. Решението подлежи
на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Банско пред Административния съд – Благоевград.
5557
2а. – Община Банско на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 473 от 30.07.2021 г. по
протокол № 28 от 30.07.2021 г. на Общинския
съвет – гр. Банско, е одобрен проект за подробен
устройствен план – план за изменение на улична
регулация на ул. Гарата (ПИ 21498.350.685 по КК на
гр. Добринище) в частта до ул. Борис Парапунов
и ул. Незнаен войн по плана на гр. Добринище,
община Банско. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Банско пред Административния
съд – Благоевград.
5558
2б. – Община Банско на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 474 от 30.07.2021 г. по
протокол № 28 от 30.07.2021 г. на Общинския
съвет – гр. Банско, е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана
за улична регулация между о.т. 169 и о.т. 170 и
изменение на план за регулация на УПИ ХІІ796, УПИ ХІІІ-793, УПИ XIV-794, УПИ XV-795,
кв. 68 и УПИ I, кв. 69 по плана на гр. Добринище, с цел образуване на нови УПИ XVII352.292, УПИ XVIII-352.293, УПИ XIX-352.294,
УПИ XX-352.295, УПИ XXI-352.310 и УПИ XXII,
кв. 68 и изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ ХІІ-796, кв. 68 по плана на
гр. Добринище по имотни граници. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Банско пред
Административния съд – Благоевград.
5559
10. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел НН за външно ел.
захранване на приемно-предавателна станция в
имот с идентификатор 62699.59.6, местност Гогеви
валти, землище с. Рилци, община Благоевград,
с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи
ползването на имоти с идентификатори 62699.59.6
(нива – общинска собственост), 62699.59.153 (пасище, мера – общинска собственост) и 62699.59.218
(полски път – общинска собственост). 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 – Благоевград.
Проектът се намира в стая № 219 в сградата на
Община Благоевград.
5479
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5. – Община Ветово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 398 по протокол № 30
от 30.07.2021 г. на Общинския съвет – Ветово,
е одобрено задание за изготвяне на проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за техническата инфраструктура за
външно електрозахранване до ПИ 66229.13.44,
намиращ се в землището на гр. Сеново, община
Ветово, област Русе, местност Испиденца. Трасето е с начало стълб № 87 от съществуващото
отклонение от ВЛ 20 kV „Глоджево“, намиращ се
в ПИ с идентификатор 15151.164.17, с НТП: нива,
местност Бел юстю, землище Глоджево, частна
собственост, преминава през ПИ с идентификатор
66229.13.102, с НТП: за селскостопански, горски,
ведомствен път, публична общинска собственост,
до ПИ 66229.13.44, намиращ се в землището на
гр. Сеново, община Ветово, област Русе, местност
Испиденца. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация, ет. 1, стая № 4, отдел
„Устройство на територията“. Съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да обжалват решението пред Административния съд – Русе, чрез кмета на община Ветово в
30-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“.
5552
23. – Община Генерал Тошево на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща
линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1051 на път ІІ-29
„Кардам – Генерал Тошево“ км 77+740, част от
електронна система за събиране на таксите за
ползване на републиканската пътна мрежа на
база изминато разстояние за превозни средства
с обща технически допустима максимална маса
над 3,5 т (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална
маса до 3,5 т (електронна винетка). Подробният
устройствен план – парцеларен план се намира
в общинската администрация – Генерал Тошево,
звено АННСР, стая № 412, където желаещите
могат да се запознаят и да направят възражения
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
5446
258. – Община гр. Елхово, област Ямбол, на
основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство
на територията съобщава на заинтересуваните, че
е изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ
за УПИ І-129, УПИ ІІ-129, УПИ ІІІ-129, УПИ
ІV-129, УПИ V-129, УПИ VІ-129, УПИ VІІ-129,
УПИ VІІІ-129, УПИ ІХ-129, УПИ Х-129, УПИ
ХІ-129 и УПИ ХІІ-129, кв. 4а, обслужваща улица
с о.т. 101-102-103-105 и УПИ VІІ-129, УПИ ІІІ-130,
кв. 4 по ПРЗ на с. Раздел, община Елхово. Проектът за ПУП – ПРЗ е изложен в отдел ТСУС
на Община Елхово. 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 ПУП до общинската
администрация – Елхово.
5541
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26. – Община Златоград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № З 342 от
25.08.2021 г. на Общинския съвет – Златоград, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за елементи на
техническата инфраструктура в обхват от табло
тип ТЕПО от изв. А ТНН на трафопост МТП
„Полигона“, извод СН „Пирийца“, подстанция
„Златоград“, намираща се в ПИ с идентификатор
31111.4.67, имот – частна собственост, вид територия – урбанизирана, НТП – за електроенергийно
производство, и завършва в стационарната контролна точка № 1099, изцяло разположен в ПИ
с идентификатор 31111.4.1, имот – изключително
държавна собственост, вид територия – територия
на транспорта, НТП – за път от републиканската
пътна мрежа, за обект: „Изграждане на кабелна
захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стацио
нарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1099 на
път ІІІ-867 „Златоград – Мадан“ км 26+900, част
от електронна система за събиране на таксите
за ползване на републиканската пътна мрежа на
база изминато разстояние за превозни средства с
обща технически допустима максимална маса до
3,5 т (тол) и на база време за леки автомобили
с обща технически допустима максимална маса
до 3,5 т (електронна винетка)“. Сервитутните
линии на електропровода са на отстояние 3,40 м
вляво и 0,60 м вдясно от трасето (сервитутът е
намален до 0,60 м на основание чл. 7, ал. 2 от
Наредба № 16 от 9.06.2004 г. и със съгласието
на носителя на сервитутните права). Трасето е
с обща дължина 151,35 м. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Златоград пред Административния
съд – Смолян, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
5454
27. – Община Златоград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № З 341 от
25.08.2021 г. на Общинския съвет – Златоград, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на външно кабелно ел. захранване
за обект: „Ел. провод“ към проект „Дърводелски цех“ в ПИ с идентификатор 31111.32.250 по
кадастралната карта на Златоград. Трасето на
„Ел. провода“ започва от МТП „Бошнакови
колиби“ и преминава през: 1. ПИ с идентификатор 31111.10.122, вид собственост – частна, вид
територия – земеделска, НТП – ливада; 2. ПИ с
идентификатор 31111.10.27, вид собственост – държавна частна, вид територия – горска, НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път; 3. ПИ
с идентификатор 31111.5.1, вид собственост – държавна частна, вид територия – горска, НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път. Общата
дължина на „Ел. провода“, преминаващ през земеделска и горска територия, е 372 м. Сервитутът на
трасето е по 0,50 м от двете страни на оста на ел.
провода или общо 1,00 м. В обхвата на сервитута
се забранява разполагане на трайни и временни
постройки и трайни насаждения. Общата площ
на сервитута е 372 кв. м. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Златоград пред Административния
съд – Смолян, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
5455
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2. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.343.12
с начин на трайно ползване (НТП) „изоставена
орна земя“, собственост на Георги Георгиев, преминаващ през ПИ с идентификатори и с НТП:
27499.343.501 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, и 27499.343.1018 – „мера“, всички
в землището на с. Енина, община Казанлък, с
проектна дължина на трасето на електропровода 153,5 м, и сервитут 307 кв. м. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да разгледат проекта в стая № 18 на
Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по него.
5556
166. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания за обект: „Трасе на ел. кабел 20 kV
до ПИ с идентификатор 63478.41.36 по КККР на
землището на с. Русокастро, местност Голям
камък (Рускин), община Камено“. Проектът е
изложен в Община Камено (техническата служба).
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5542
54. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация за трасе на нова
обслужваща улица от о.т. 111а до о.т. 126 до ПИ с
идентификатор 80916.10.456 по КККР на землището
на с. Черни връх. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
5543
3. – Областният управител на област Кърджали на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията, чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 във
връзка с чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) и заявление с вх. № 1974.
РР-01-3582/6.08.2021 г., договор за откриване
на ескроу сметка с вх. № 1974.РР-01-3582-1 от
8.09.2021 г. съобщава, че е издал Разрешение за
строеж № РД-11-359/8.09.2021 г., с което разрешава
при спазване на разпоредбите на чл. 83а, ал. 1,
т. 1 и 2 от ЗУТ на „В и К“ – ООД, Кърджали, с
ЕИК 000225011 и адрес на управление Кърджали,
бул. България № 88, представлявано от Славчо
Славков – управител, да извърши строителство
на строеж: „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ – от с. Ненково до
ПСПВ „Енчец“, намиращ се на територията на
община Кърджали и община Черноочене, съгласно
одобрен идеен инвестиционен проект от област-
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ния управител на област Кърджали на основание
чл. 141, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка със заявление
с вх. № 1974.РР-01-3582/6.08.2021 г. на „В и К“ –
ООД, Кърджали. За строежа е извършена оценка
по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за съответствието
на инвестиционния проект със съществените
изисквания към строежите с комплексен док
лад от 7.08.2019 г. от строителен консултант
„Тюрес – консулт“ – ЕООД, с ЕИК 108686562, с
адрес на управление: Крумовград, област Кърджали, ул. Иглика № 8, с управител Ремзи Тахир,
удостоверение № РК-0014/2.02.2018 г. Строежът е
първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква
„б“ от ЗУТ и подлежи на държавно приемане от
органите на ДНСК. На основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ разрешението за строеж да се обнародва
в „Държавен вестник“. На основание чл. 149,
ал. 5 от ЗУТ в 7-дневен срок от издаването му
копие от разрешението за строеж да се изпрати
на органите на ДНСК. На основание чл. 149, ал. 6
от ЗУТ съобщение за издаденото разрешение за
строеж да се публикува на интернет страницата на
областната администрация – Кърджали. Съгласно
чл. 215, ал. 4, изр. второ от ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване чрез областния
управител пред Административния съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5468
91. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти
в м. Габер в землището на с. Дивотино, приет с
протокол № 4 – 2 от 20.08.2021 г. на комисията,
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на
кмета на община Перник, за поземлен имот ПИ
244, като в ПИ 244 се нанася масивна сграда МЖ
със ЗП – 38 кв. м. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справки: ет. 12, стая № 15.
5448
41. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в м. Мацова чешма в землището
на гр. Перник, приет с протокол № 4 – 4 от
20.08.2021 г. на комисията, назначена със Заповед
№ 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община Перник,
за поземлен имот ПИ 55871.611.404. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справки: ет. 12, стая № 15.
5449
71. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в м. Ганьовец в землището на
кв. Църква, гр. Перник, приет с протокол № 4 – 3
от 20.08.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община
Перник, за поземлен имот ПИ 55871.742.44, като
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се коригират границите на ПИ 31. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справки: ет. 12, стая № 15.
5450
34. – Община гр. Перущица, област Пловдив,
съобщава на всички заинтересовани лица на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, че е изработен
проект за ПУП – план за регулация и застрояване
за промяна предназначението на земеделски имоти за неземеделски нужди и промяна на част от
трасето на Северозападна дъга на околовръстна
улица – част – до включване в ул. Черни връх,
местност Ленищата, и част от кв. 1 по ПУП на
гр. Перущица, обхват на ПУП – ПРЗ, както следва: нов УПИ 99.1078, къмпинг, развлекателен и
рекреационен център, включващ ПИ: 99.4, 99.12,
99.39, 99.45, 99.46, 99.47, 99.48, 99.53, 99.54, 99.70,
99.73, 99.74, 99.75, 99.77, 99.78, 99.121, 99.122, 99.460,
99.463 (със сменено предназначение), 99.1019,
99.1020 (със сменено предназначение), 99.1022,
99.1023, 99.1024, 99.1025, 99.1026, 99.1027, 99.1072,
99.1076; нов УПИ 99.1079, къмпинг, развлекателен и
рекреационен център, включващ ПИ: 99.32, 99.58,
99.59, 99.60, 99.61, 99.62, 99.63, 99.459 (със сменено
предназначение), 99.1073 по к.к. на гр. Перущица.
Проектът е изложен в сградата на Община Перущица, ет. 3, стая № 5. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
представения проект в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до служителите
на общинската администрация – Перущица.
5551
5. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Трасе за
външен водопровод ПЕВП ∅ 90“ за водоснабдяване на 12 бр. ПИ от 19.114 до 19.126, местност
Османица, по кадастралната карта на землище
с. Златитрап. Проектното трасе преминава през
поземлени имоти с идентификатори 31036.17.117,
31036.19.130, 31036.19.101 и 31036.19.102 по кадаст
ралната карта на землище с. Златитрап, община „Родопи“, дължината на трасето е 312,54 м,
съгласно приложените ПУП – парцеларен план,
регистър на засегнатите имоти и обяснителни
записки, изработени от лицензиран проектант. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5467
7. – Община Смолян на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че с Решение № 580 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Смолян, протокол № 25, е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план
и устройствена план-схема за обект: „Външно
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водоснабдяване на бунгала в УПИ VI – за апарт
хотел, в кв. 66 по плана на с. Стойките, община
Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори 69345.10.106, 69345.10.576 и
69345.11.125 по кадастралната карта на с. Стойките.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да обжалват решението пред Административния
съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян,
гр. Смолян, бул. България № 12.
5437
8. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че с Решение № 581 от 29.07.2021 г. на
Общинския съвет – Смолян, протокол № 25, е
разрешен и одобрено задание с изработен проект
на ПУП – устройствена план-схема и парцеларен
план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение
за присъединяване на жилищна сграда за сезонно
ползване на „Арис 09“ – ЕООД, в с. Стойките,
община Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 69345.100.1979,
69345.100.156, 69345.9.951 и 69345.9.365 по кадастралната карта на с. Стойките. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – парцеларен план и устройствена плансхема до общинската администрация – Смолян – гр. Смолян, бул. България № 12.
5438
61. – Община Сърница на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 86, прието
с протокол № 7 от 29.07.2021 г. на Общинския
съвет – Сърница, е одобрен проект на ПУП – каб е л но т рас е на е лек т р оп р овод , з а х ра н ва щ
2 бр. фургони за съхранение на инвентар и охрана
в ПИ 70648.122.50 в м. Хановете, землището на
гр. Сърница. Съгласно одобрения проект трасето
на новия електропровод започва от съществуващ
РТНН трафопост БКТП „Михайлов“, извод СрН
„Доспат“, подстанция „Широка поляна“, намиращ се в ПИ 70648.121.170, преминава през ПИ
70648.1.764 (публична общинска собственост), насочва се на северозапад по ПИ 70648.122.262 (публична държавна собственост – републикански
път III-843) и оттам на изток до ПИ 70648.122.50
(собственост на инвеститора). Всички имоти се
намират в м. Орлино по КК на гр. Сърница.
Дължината на трасето е 263,84 м. Решението
ведно с одобрения проект се намират в сградата
на общинската администрация – Сърница, ет. 3,
отдел ТСУ. Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица в 30-дневен срок от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ могат да обжалват решението, като жалбите
се подават чрез Общинския съвет – Сърница, до
Административния съд – Пазарджик.
5441
62. – Община Сърница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеждане и одобряване проект на ПУП – парцеларен
план за трасе на нов подземен електропровод
кабелна линия ниско напрежение (К Л НН),
достигащ до границата на ПИ 70648.141.55 в
м. Голяма и малка Крушици по КК на гр. Сър-
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ница, община Сърница. Съгласно изготвения
проект трасето на новия електропровод започва
от съществуващ трафопост МТП „Башев“, ПИ
70648.141.51 (частна собственост), преминава през
полски път ПИ 70648.1.111 (публична общинска
собственост) и достига до границата на имота
на инвеститора – ПИ 70648.141.55 в м. Голяма и
малка Крушици по КК на гр. Сърница, община
Сърница. Дължината на проектното трасе е 113 м.
Сервитутните ивици на трасето са съобразени
с действащата нормативна уредба. Проектът
се намира в сградата на общинската администрация – Сърница, ет. 3, отдел ТСУ. Съгласно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ се предоставя възможност
на заинтересованите лица в едномесечен срок от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ да представят в деловодството
на Община Сърница писмени възражения, предложения и искания по проекта.
5442
Административният съд – Велико Търново,
на основане чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е пос
тъпил протест на заместник окръжен прокурор
при ВТОП против Наредбата за поддържане
на обществения ред на територията на община
Горна Оряховица, приета с Решение № 424 по
протокол № 26 от 28.04.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Горна Оряховица, с искане за отмяната є като незаконосъобразна или отмяна на
разпоредбите на чл. 4, ал. 3 и 4, чл. 13 и 15 от
нея. Образувано е адм.д. № 476/2021 г. по описа
на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 22.10.2021 г. от 10,30 ч.
5465
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от областния управител на
област Добрич с искане за отмяна на решение
(без номер) по т. 2 от дневния ред по протокол
№ 23 от заседание на Общинския съвет – Балчик,
проведено на 2.07.2021 г., с което в процедура
по чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА е прието повторно
Решение № 340 от 3.06.2021 г. по протокол № 22
от заседание, проведено на 3.06.2021 г. на Общинския съвет – Балчик, с което е приета Наредба
за реда и условията за платено паркиране на
пътните превозни средства на територията на
община Балчик. По жалбата е образувано адм. д.
№ 356/2021 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 2.11.2021 г. от 13,20 ч.
5539
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
областния управител на област Добрич срещу
Решение № 319 по протокол № 32 от заседание
на Общинския съвет – Каварна, проведено на
3.08.2021 г. Образувано е адм. д. № 425/2021 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 2.11.2021 г. от 13,25 ч.
5591
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че е образувано
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адм. д. № 4739/2021 г. по описа на Админис
тративния съд – София-град, по жалба на „Винтерко – БГ“ – ООД, с искане за обявяване нищожността на Решение № 70 по протокол № 31
от 12.02.2009 г. на Столичния общински съвет в
частта му относно ПУП – изменение на плана за
регулация, засягащ УПИ I-2682 „за офиси, хотел,
магазини и пг“ от кв. 143, м. Кръстова вада – обслужващи обекти на Околовръстен път, район
„Витоша“, гр. София. Всички заинтересовани
лица могат да се конституират като ответници
по делото чрез подаване на заявление до съда
в едномесечен срок от деня на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“, като с това
заявление е недопустимо да се правят искания за
отмяна на заповедта, както и за присъединяване
към подадената жалба.
5592
Асеновградският районен съд, първи граждански състав, уведомява Мина Божидарова
Харизанова с последен адрес с. Звънарка, община
Крумовград, област Кърджали, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда, за да получи като
ответница по гр. д. № 670/2021 г. по описа на
АРС препис от исковата молба и приложенията
към нея, депозирана от Басри Юсеин Мустафа
с правно основание чл. 49 от СК, за отговор по
реда на чл. 131 от ГПК. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде отговор на исковата молба, който задължително трябва да съдържа: посочване на съда,
номера на делото, името и адреса є, както и
нейния законен представител или пълномощник,
становище по допустимостта и основателността
на иска и обстоятелствата, на които се основава
искът, възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават, подпис на лицето,
което подава отговора. В отговора трябва да
бъдат посочени доказателствата и конкретните
обстоятелства, които ще се доказват с тях, както
и да бъдат представени всички писмени доказателства, с които разполага. Ответницата да
посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
5466
Районният съд – Пещера, гражданска колегия,
II състав, е издал заповед за неплащане по гр.д.
№ 1011/2021 г. по описа на PC – Пещера, като по
молба на молителя Емил Димитров Горанов, ЕГН
6301033464, с постоянен адрес гр. Батак, ул. Антон
ивановци № 230, на основание чл. 562 ГПК кани
държателя на 188 бр. временни удостоверения:
1. Временно  удостоверение № 17/26.08.1996 г.
за 25 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1107
до № 1131 вкл.;
2. Временно удостоверение № 18/26.08.1996 г.
за 50 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1132
до № 1181 вкл.;
3. Временно удостоверение № 19/26.08.1996 г.
за 20 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1182
до № 1201 вкл.;
4. Временно удостоверение № 20/26.08.1996 г.
за 50 броя поименни акции от капитала на „Ди-
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мана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1202
до № 1251 вкл.;
5. Временно удостоверение № 21/26.08.1996 г.
за 50 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1252
до № 1301 вкл.;
6. Временно удостоверение № 22/26.08.1996 г.
за 50 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1302
до № 1351 вкл.;
7. Временно удостоверение № 23/26.08.1996 г.
за 30 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1352
до № 1381 вкл.;
8. Временно удостоверение № 24/26.08.1996 г.
за 40 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1382
до № 1421 вкл.;
9. Временно удостоверение № 25/26.08.1996 г.
за 50 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1422
до № 1471 вкл.;
10. Временно удостоверение № 26/26.08.1996 г.
за 50 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1472
до № 1521 вкл.;
11. Временно удостоверение № 27/26.08.1996 г.
за 40 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1522
до № 1561 вкл.;
12. Временно удостоверение № 28/26.08.1996 г.
за 50 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1562
до № 1611 вкл.;
13. Временно удостоверение № 29/26.08.1996 г.
за 30 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1612
до № 1641 вкл.;
14. Временно удостоверение № 30/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1642
до № 1651 вкл.;
15. Временно удостоверение № 31/26.08.1996 г.
за 30 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1652
до № 1681 вкл.;
16. Временно удостоверение № 32/26.08.1996 г.
за 20 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1682
до № 1701 вкл.;
17. Временно удостоверение № 33/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1702
до № 1711 вкл.;
18. Временно удостоверение № 34/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1712
до № 1721 вкл.;
19. Временно удостоверение № 35/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1722
до № 1731 вкл.;
20. Временно удостоверение № 36/26.08.1996 г.
за 25 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1732
до № 1756 вкл.;
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21. Временно удостоверение № 37/26.08.1996 г.
за 6 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1757
до № 1762 вкл.;
22. Временно удостоверение № 38/26.08.1996 г.
за 25 броя поименни акции от капитала на
„Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от
№ 1763 до № 1787;
23. Временно удостоверение № 39/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1788
до № 1797 вкл.;
24. Временно удостоверение № 40/26.08.1996 г.
за 8 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1798
до № 1805 вкл.;
25. Временно удостоверение № 41/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1806
до № 1815 вкл.;
26. Временно удостоверение № 42/26.08.1996 г.
за 27 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, номера от № 1816
до № 1842 вкл.;
27. Временно удостоверение № 43/26.08.1996 г.
за 15 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1843
до № 1857 вкл.;
28. Временно удостоверение № 44/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1858
до № 1867 вкл.;
29. Временно удостоверение № 45/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1868
до № 1877 вкл.;
30. Временно удостоверение № 46/26.08.1996 г.
за 5 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1878
до № 1882 вкл.;
31. Временно удостоверение № 47/26.08.1996 г.
за 27 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1883
до № 1909 вкл.;
32. Временно удостоверение № 48/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1910
до № 1919 вкл.;
33. Временно удостоверение № 49/26.08.1996 г.
за 5 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1920
до № 1924 вкл.;
34. Временно удостоверение № 50/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1925
до № 1934 вкл.;
35. Временно удостоверение № 51/26.08.1996 г.
за 20 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1935
до № 1954 вкл.;
36. Временно удостоверение № 52/26.08.1996 г.
за 27 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1955
до № 1981 вкл.;
37. Временно удостоверение № 53/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Ди-
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мана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1982
до № 1991 вкл.;
38. Временно удостоверение № 54/26.08.1996 г.
за 15 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 1992
до № 2006 вкл.;
39. Временно удостоверение № 55/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2007
до № 2016 вкл.;
40. Временно удостоверение № 56/26.08.1996 г.
за 15 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2017
до № 2031 вкл.;
41. Временно удостоверение № 57/26.08.1996 г.
за 30 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2032
до № 2061 вкл.;
42. Временно удостоверение № 58/26.08.1996 г.
за 27 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2062
до № 2088 вкл.;
43. Временно удостоверение № 59/26.08.1996 г.
за 30 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2089
до № 2118 вкл.;
44. Временно удостоверение № 60/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2119
до № 2128 вкл.;
45. Временно удостоверение № 61/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2129
до № 2138 вкл.;
46. Временно удостоверение № 62/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2139
до № 2148 вкл.;
47. Временно удостоверение № 63/26.08.1996 г.
за 5 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2149
до № 2153 вкл.;
48. Временно удостоверение № 64/26.08.1996 г.
за 5 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2154
до № 2158 вкл.;
49. Временно удостоверение № 65/26.08.1996 г.
за 5 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2159
до № 2163 вкл.;
50. Временно удостоверение № 66/26.08.1996 г.
за 30 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2164
до № 2193 вкл.;
51. Временно удостоверение № 67/26.08.1996 г.
за 5 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2194
до № 2198 вкл.;
52. Временно удостоверение № 68/26.08.1996 г.
за 20 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2199
до № 2218 вкл.;
53. Временно удостоверение № 69/26.08.1996 г.
за 25 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2219
до № 2243 вкл.;
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54. Временно удостоверение № 70/26.08.1996 г.
за 27 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2244
до № 2270 вкл.;
55. Временно удостоверение № 71/26.08.1996 г.
за 27 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2271
до № 2297 вкл.;
56. Временно удостоверение № 72/26.08.1996 г.
за 5 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2198
до № 2302 вкл.;
57. Временно удостоверение № 73/26.08.1996 г.
за 27 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2303
до № 2329 вкл.;
58. Временно удостоверение № 74/26.08.1996 г.
за 50 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2330
до № 2379 вкл.;
59. Временно удостоверение № 75/26.08.1996 г.
за 27 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2380
до № 2406 вкл.;
60. Временно удостоверение № 76/26.08.1996 г.
за 20 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2407
до № 2426 вкл.;
61. Временно удостоверение № 77/26.08.1996 г.
за 5 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2427
до № 2431 вкл.;
62. Временно удостоверение № 78/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2432
до № 2441 вкл.;
63. Временно удостоверение № 79/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2442
до № 2451 вкл.;
64. Временно удостоверение № 80/26.08.1996 г.
за 20 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2452
до № 2471 вкл.;
65. Временно удостоверение № 81/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2472
до № 2481 вкл.;
66. Временно удостоверение № 82/26.08.1996 г.
за 100 броя поименни акции от капитала на
„Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от
№ 2482 до № 2581 вкл.;
67. Временно удостоверение № 83/26.08.1996 г.
за 40 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2582
до № 2621 вкл.;
68. Временно удостоверение № 84/26.08.1996 г.
за 27 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2622
до № 2648 вкл.;
69. Временно удостоверение № 85/26.08.1996 г.
за 27 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2649
до № 2675 вкл.;
70. Временно удостоверение № 86/26.08.1996 г.
за 50 броя поименни акции от капитала на „Ди-
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мана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2676
до № 2725 вкл.;
71. Временно удостоверение № 87/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2726
до № 2735 вкл.;
72. Временно удостоверение № 88/26.08.1996 г.
за 5 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2736
до № 2740 вкл.;
73. Временно удостоверение № 89/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2741
до № 2750 вкл.;
74. Временно удостоверение № 90/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 2751
до № 2760 вкл.;
75. Временно удостоверение № 225/26.08.1996 г.
за 30 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6229
до № 6258 вкл.;
76. Временно удостоверение № 226/26.08.1996 г.
за 30 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6259
до № 6288 вкл.;
77. Временно удостоверение № 227/26.08.1996 г.
за 50 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6289
до № 6338 вкл.;
78. Временно удостоверение № 228/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6339
до № 6348 вкл.;
79. Временно удостоверение № 229/26.08.1996 г.
за 30 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6349
до № 6378 вкл.;
80. Временно удостоверение № 230/26.08.1996 г.
за 50 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6379
до № 6428 вкл.;
81. Временно удостоверение № 231/26.08.1996 г.
за 50 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6429
до № 6478 вкл.;
82. Временно удостоверение № 232/26.08.1996 г.
на 30 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6479
до № 6508 вкл.;
83. Временно удостоверение № 233/26.08.1996 г.
за 27 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6509
до № 6535 вкл.;
84. Временно удостоверение № 234/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6536
до № 6545 вкл.;
85. Временно удостоверение № 235/26.08.1996 г.
за 50 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6546
до № 6595 вкл.;
86. Временно удостоверение № 236/26.08.1996 г.
за 27 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6596
до № 6622 вкл.;
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87. Временно удостоверение № 237/26.08.1996 г.
за 100 броя поименни акции от капитала на
„Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от
№ 6623 до № 6722 вкл.;
88. Временно удостоверение № 238/26.08.1996 г.
за 27 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6723
до № 6749 вкл.;
89. Временно удостоверение № 239/26.08.1996 г.
за 30 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6750
до № 6779 вкл.;
90. Временно удостоверение № 240/26.08.1996 г.
за 27 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6780
до № 6806 вкл.;
91. Временно удостоверение № 241/26.08.1996 г.
за 30 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6807
до № 6836 вкл.;
92. Временно удостоверение № 242/26.08.1996 г.
за 30 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6837
до № 6866 вкл.;
93. Временно удостоверение № 243/26.08.1996 г.
за 10 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6867
до № 6876 вкл.;
94. Временно удостоверение № 244/26.08.1996 г.
за 50 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6877
до № 6926 вкл.;
95. Временно удостоверение № 245/26.08.1996 г.
за 27 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606 с номера от № 6927
до № 6953 вкл.;
96. Временно удостоверение № 246/26.08.1996 г.
за 20 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6954
до № 6973 вкл.;
97. Временно удостоверение № 247/26.08.1996 г.
за 15 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6974
до № 6988 вкл.;
98. Временно удостоверение № 248/26.08.1996 г.
за 30 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 6989
до № 7018 вкл.;
99. Временно удостоверение № 295/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8260
до № 8261 вкл.;
100. Временно удостоверение № 296/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8262
до № 8263 вкл.;
101. Временно удостоверение № 297/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8264
до № 8265 вкл.;
102. Временно удостоверение № 298/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8266
до № 8267 вкл.;
103. Временно удостоверение № 299/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Дима-
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на“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8268
до № 8269 вкл.;
104. Временно удостоверение № 300/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8270
до № 8271 вкл.;
105. Временно удостоверение № 301/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8272
до № 8273 вкл.;
106. Временно удостоверение № 302/7.01.1999 г.
за 4 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8274
до № 8277 вкл.;
107. Временно удостоверение № 303/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8278
до № 8279 вкл.;
108. Временно удостоверение № 304/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8280
до № 8281 вкл.;
109. Временно удостоверение № 305/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8282
до № 8283 вкл.;
110. Временно удостоверение № 306/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8284
до № 8285 вкл.;
111. Временно удостоверение № 307/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8286
до № 8287 вкл.;
112. Временно удостоверение № 308/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8288
до № 8288;
113. Временно удостоверение № 309/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8289
до № 8289;
114. Временно удостоверение № 310/7.01.1999 г.
за 3 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8290
до № 8292 вкл.;
115. Временно удостоверение № 311/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8293
до № 8293;
116. Временно удостоверение № 312/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8294
до № 8295 вкл.;
117. Временно удостоверение № 313/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8296
до № 8297 вкл.;
118. Временно удостоверение № 314/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8298
до № 8298;
119. Временно удостоверение № 315/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8299
до № 8300 вкл.;
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120. Временно удостоверение № 316/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8301
до № 8301;
121. Временно удостоверение № 317/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с поредни номера
от № 8302 до № 8303 вкл.;
122. Временно удостоверение № 318/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8304
до № 8305 вкл.;
123. Временно удостоверение № 319/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8306
до № 8307 вкл.;
124. Временно удостоверение № 320/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8308
до № 8309 вкл.;
125. Временно удостоверение № 321/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8310
до № 8311 вкл.;
126. Временно удостоверение № 322/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8312
до № 8313 вкл.;
127. Временно удостоверение № 323/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8314
до № 8314;
128. Временно удостоверение № 324/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8315
до № 8316 вкл.;
129. Временно удостоверение № 325/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8317
до № 8317;
130. Временно удостоверение № 326/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8318
до № 8319 вкл.;
131. Временно удостоверение № 327/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8320
до № 8320;
132. Временно удостоверение № 328/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с поредни номера
от № 8321 до № 8322 вкл.;
133. Временно удостоверение № 329/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8323
до № 8323;
134. Временно удостоверение № 330/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8324
до № 8324;
135. Временно удостоверение № 331/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8325
до № 8326 вкл.;
136. Временно удостоверение № 332/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Дима-
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на“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8327
до № 8327;
137. Временно удостоверение № 333/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8328
до № 8329 вкл.;
138. Временно удостоверение № 334/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8330
до № 8330;
139. Временно удостоверение № 335/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8331
до № 8331;
140. Временно удостоверение № 336/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8332
до № 8333 вкл.;
141. Временно удостоверение № 337/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8334
до № 8335 вкл.;
142. Временно удостоверение № 338/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8336
до № 8337 вкл.;
143. Временно удостоверение № 339/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8338
до № 8339 вкл.;
144. Временно удостоверение № 340/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8340
до № 8341 вкл.;
145. Временно удостоверение № 341/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8342
до № 8343 вкл.;
146. Временно удостоверение № 342/7.01.1999 г.
за 3 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8344
до № 8346 вкл.;
147. Временно удостоверение № 343/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8347
до № 8348 вкл.;
148. Временно удостоверение № 344/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8349
до № 8350 вкл.;
149. Временно удостоверение № 345/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8351
до № 8352 вкл.;
150. Временно удостоверение № 346/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8353
до № 8354 вкл.;
151. Временно удостоверение № 347/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8355
до № 8355;
152. Временно удостоверение № 348/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8356
до № 8357 вкл.;
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153. Временно удостоверение № 349/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8358
до № 8359 вкл.;
154. Временно удостоверение № 350/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8360
до № 8360;
155. Временно удостоверение № 351/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8361
до № 8361;
156. Временно удостоверение № 352/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8362
до № 8363 вкл.;
157. Временно удостоверение № 353/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8364
до № 8364;
158. Временно удостоверение № 354/7.01.1999 г.
за 5 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8365
до № 8369 вкл.;
159. Временно удостоверение № 355/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8370
до № 8371 вкл.;
160. Временно удостоверение № 356/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8372
до № 8372;
161. Временно удостоверение № 357/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8373
до № 8373;
162. Временно удостоверение № 358/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8374
до № 8375 вкл.;
163. Временно удостоверение № 359/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8376
до № 8377 вкл.;
164. Временно удостоверение № 360/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8378
до № 8378;
165. Временно удостоверение № 361/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8379
до № 8379;
166. Временно удостоверение № 362/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8380
до № 8380;
167. Временно удостоверение № 487/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8577
до № 8578 вкл.;
168. Временно удостоверение № 488/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8579
до № 8580 вкл.;
169. Временно удостоверение № 489/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Ди-
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мана“ – АД, с ЕИК 822105606, с поредни номера
от № 8581 до № 8581;
170. Временно удостоверение № 490/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8582
до № 8583 вкл.;
171. Временно удостоверение № 491/7.01.1999 г.
за 3 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8584
до № 8586 вкл.;
172. Временно удостоверение № 492/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8587
до № 8588 вкл.;
173. Временно удостоверение № 493/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8589
до № 8590 вкл.;
174. Временно удостоверение № 494/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8591
до № 8592 вкл.;
175. Временно удостоверение № 495/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8593
до № 8594 вкл.;
176. Временно удостоверение № 496/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8595
до № 8596 вкл.;
177. Временно удостоверение № 497/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8597
до № 8598 вкл.;
178. Временно удостоверение № 498/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8599
до № 8600 вкл.;
179. Временно удостоверение № 499/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8601
до № 8602 вкл.;
180. Временно удостоверение № 500/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8603
до № 8603;
181. Временно удостоверение № 501/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с поредни номера
от № 8604 до № 8605 вкл.;
182. Временно удостоверение № 502/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8606
до № 8606;
183. Временно удостоверение № 503/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8607
до № 8607;
184. Временно удостоверение № 504/7.01.1999 г.
за 3 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8608
до № 8610 вкл.;
185. Временно удостоверение № 505/7.01.1999 г.
за 3 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8611
до № 8613 вкл.;
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186. Временно удостоверение № 506/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8614
до № 8615 вкл.;
187. Временно удостоверение № 507/7.01.1999 г.
за 2 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8616
до № 8617 вкл.;
188. Временно удостоверение № 508/7.01.1999 г.
за 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, с ЕИК 822105606, с номера от № 8618
до № 8618;
всички регистрирани в дружество „Димана“ – АД, гр. Батак, с ЕИК 822105606, със седалище
и адрес на управление: гр. Батак, пл. Раковски № 1,
да заяви правата си върху временните удостоверения най-късно в откритото съдебно заседание,
насрочено за 30.11.2021 г. от 10,30 ч., когато ще
се разгледа молбата на Емил Димитров Горанов
за обезсилване на ценните книжа. В случай че в
указания срок държателят не заяви своите права,
ценните книги ще бъдат обезсилени.
5612
Окръжният съд – Благоевград, обявява, че
има образувано гр. дело № 49/2020 г., образувано
по искова молба от 17.02.2020 г. с ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество,
и ответник: Йовица Станчевски, с постоянен и
настоящ адрес: Благоевград, ул. Георги Андрейчин № 8, с правно основание чл. 153, ал. 2 от
ЗПКОНПИ, и с цена на иска 352 966,32 лв., с
която се иска да се отнеме в полза на държавата
следното имущество:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и ал. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йовица
Станчевски, както следва:
Сумата в размер 7408,41 лв., представляваща
изплатени суми от трето лице за наем за имот,
придобит със средства с неустановен източник.
Сумата в размер 750 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта по разплащателна сметка BG50FINV91501000017428 в
левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
Сумата в размер 2134 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта по разплащателна сметка BG43FINV915010BGN0NFFL
в левове в „ПИБ“ – АД.
Сумата в размер 4800 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка в левове
BG87TTBB94001524050404 в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД.
Сумата в размер 11 373,91 лв., представляваща вноски на каса (непреобразувани в друго
имущество) по разплащателна сметка в левове
BG27TTBB94001525173192 в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД.
Сумата в размер 280 000 лв., представляваща
предоставени на „Уютстрой – 4“ – ЕООД, парични средства.
Сумата в размер 46 500 лв., представляваща
допълнителна вноска на собственика в полза на
„Уютстрой – АЕЗ“ – ООД.
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Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 16.12.2021 г. от 13,30 ч. в Окръжния
съд – Благоевград, и третите лица, които претендират самостоятелни права върху посоченото
имущество, могат да предявят съответния иск
до приключване на съдебно дирене в първата
инстанция или в отделни процеси.
5535
Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 13-и състав,
на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява,
че има образувано гр. дело № 596/2020 г. въз
основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) срещу Ивайло Иванов Борисов
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество, описано, както следва:
1. От Ивайло Иванов Борисов:
Имущество на обща стойност от 139 176,99 лв.:
– сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на 100 дружествени дяла от
капитала на „Рин Ойл“ – ЕООД;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на отчуждени 200 дружествени
дяла от капитала на „Рин Груп“ – ООД, ЕИК
202276597;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на отчуждени 200 дружествени
дяла от капитала на „Рин Форест“ – ООД, ЕИК
202836875;
– сумата в размер 13 700 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил
марка „Ауди“, модел „А8“, рег. № СА 9955 АН;
– сумата в размер 20 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил
марка „Порше“, модел „Кайен С“, рег. № СА4995
АС;
– сумата в размер 47 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил
марка „Мерцедес“, модел „ЦЛ 500“, рег. № СА
9955 ВА;
– сумата 23 000 лв., представляваща пазарната
стойност на отчуждения лек автомобил марка
„Шевролет“, модел „Субурбан“, рег. № СА 0215 АН;
– сумата в размер 10 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения специален
автомобил марка „Ауди“, модел „А8 4.2 Куатро“,
рег. № СА 5850 МН;
– сумата в размер 2706,84 евро с левова равностойност 5300 лв., представляваща вноска по
сметка за погасяване на задължения по разплащателна сметка в евро (кредитна карта) BG51
FINV 91501000181243 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Ивайло Борисов;
– сумата в размер общо 9771,03 евро с левова равностойност 19 110,99 лв., представляваща
вноски за погасяване на задължение по кредит
по разплащателна сметка в евро BG10 FINV
91501015998025 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Ивайло Борисов;
– сумата в размер общо 391,12 евро с левова
равностойност 776 лв., представляваща вноски от
трети лица по разплащателна сметка в евро BG10
FINV 91501015998025 в „Първа инвестиционн а
банка“ – АД, с титуляр Ивайло Борисов.
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Съгласно Определение № 272936 от 18.08.2021 г.
по гр. дело № 596/2020 г. на Софийския градски съд, гражданско отделение – І – 13 състав,
всички заинтересовани лица могат да предявят
претенциите си върху имуществото в едномесечен
срок считано от обнародването на настоящото
съобщение в „Държавен вестник“. Те могат да
направят това чрез писмена молба, която да
подадат в регистратурата на СГС, като в нея
впишат номера на настоящото дело – гр. дело
№ 596/2020 г. на СГС, І – 13 състав. В молбата
си всяко заинтересовано лице следва ясно да
посочи срещу кое от имуществата, описани в
настоящото обявление, има претенции, като
посочи и в коя точка на настоящото обявление
е описано имуществото.
Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 9.12.2021 г. от 9,30 ч.
5532
Плевенският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 от ТЗ по ч.т.д. № 145/2021 г. по описа на
ПОС призовава кредиторите на „Хранителни
стоки – Плевен“ – АД, ЕИК 114082268 (в несъстоятелност), за разглеждане на искането от кредитора
НАП, гр. София, в о.с.з. за 6.10.2021 г. от 14,30 ч.,
зала № 8 на Плевенския окръжен съд, за отмяна
на решенията на събранието на кредиторите на
„Хранителни стоки – Плевен“ – АД, приети на
12.07.2021 г., което производство по несъстоятелност се води по т.д. № 28/2015 г.
5554

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Клуб по шейни „ Лозенец“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
21.10.2021 г. в 14 ч. в София, ул. Иван Андонов № 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на сдружението; 2. освобождаване
от отговорност членовете на УС и избиране на
нови членове на УС с определен мандат; 3. избор
на председател на УС с определяне на мандата;
4. избор на контролен съвет с мандат; 5. други.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден от 15 ч., на същото място,
при същия дневен ред.
5459
2. – Управителният съвет на Клуб по шейни
„Бисер“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 22.10.2021 г. в
13 ч. в София, ж.к. Банишора, бл. 26, вх. А, ет. 4,
ап. 15, при следния дневен ред: 1. приемане на
промени в устава на сдружението; 2. освобождаване от отговорност членовете на УС и избиране
на нови членове на УС с определен мандат; 3.
избор на нов председател на УС с определяне
на мандата; 4. избор на контролен съвет с мандат; 5. други. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват на събранието. При
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липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място, при същия дневен ред.
5460
3. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по народни и спортни шейни „Средец“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение на УС
от заседание, проведено на 8.09.2021 г., свиква редовно общо събрание на членовете на 22.10.2021 г.
в 18 ч. в София, район „Възраждане“, ул. Софроний Врачански № 15, при следния дневен ред: 1.
одобряване и приемане на промени в устава на
сдружението, приети от УС; 2. освобождаване от
отговорност и избор на нови членове, управителен
съвет с мандат, нов председател на УС с мандат;
3. избор на контролен съвет с мандат; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час
по-късно, на същото място, от 19 ч., при същия
дневен ред. Материалите, свързани с провеждането
на общото събрание, ще са на разположение за
запознаване от всички членове на сдружението
на адреса на управление на сдружението един
месец преди датата на провеждане на събранието.
5475
4. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по шейни „Изи“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение на УС от заседание,
проведено на 8.09.2021 г., свиква редовно общо
събрание на членовете на 22.10.2021 г. в 17 ч. в
сградата на управлението на сдружението в София,
ж.к. Надежда 2, бл. 615, вх. Д, ет. 7, ап. 64, при
следния дневен ред: 1. одобряване и приемане на
промени в устава на сдружението, приети от УС;
2. освобождаване от отговорност на членовете
на УС и председателя на УС; 3. избор на нов УС
с определен мандат; 4. избор на нов председател
на УС с определен мандат; 5. избор на контролна комисия; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден, на същото място от
18,30 ч., при същия дневен ред.
5476
5. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по шейни „Кристи“, София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и заседание на Управителния съвет,
проведено на 9.09.2021 г., свиква редовно общо
събрание на членовете на 22.10.2021 г. от 14 ч.
в София, ж.к. Надежда-2, бл. 317, вх. Г, ет. 1,
ап. 70, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на промени в устава на сдружението; 2.
освобождаване от отговорност членовете на УС,
председателя на УС; 3. избор на нови членове на
УС; 4. избор на нов председател на управителния
съвет; 5. избор на контролна комисия; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час
по-късно на същото място от 15 ч., при същия
дневен ред. Материалите, свързани с провеждането
на ОС, ще са на разположение за запознаване
от всички членове на сдружението на адреса на
управление на сдружението един месец преди
датата на провеждане на събранието.
5477
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3. – Управителният съвет на Клуб по шейни
„Кремиковци“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
22.10.2021 г. от 14 ч. в гр. София, ул. Кремиковска
№ 12, при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на сдружението; 2. освобождаване от
отговорност членовете на УС и избиране на нови
членове на УС с определен на мандат; 3. избор
на председател на УС с определяне на мандата;
4. избор на контролен съвет с мандат; 5. други.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място,
при същия дневен ред.
5461
4. – Управителният съвет на Спортен клуб
по шейни „Стаси“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
22.10.2021 г. от 10 ч. в София, ул. Връх Манчо № 3Б,
вх. 3, ет. 6, ап. 170, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на управителния съвет на сдружението; 2. приемане на промени в устава на
сдружението; 3. освобождаване от отговорност
членовете на УС и избиране на нови членове на
УС с определен мандат; 4. избор на председател
на УС с определяне на мандата; 5. избор на
контролен съвет с мандат; 6. други. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден от 11 ч., на същото място, при същия
дневен ред.
5462
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по шейни „Люлин“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и решение на УС от заседание,
проведено на 9.09.2021 г., свиква редовно общо
събрание на членовете на 22.10.2021 г. от 10 ч.
в сградата на управлението на сдружението в
София, ул. Хайдушка гора № 145, при следния
дневен ред: 1. одобряване и приемане на промени в устава на сдружението, приети от УС; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на
УС и председателя на УС; 3. избор на нов УС с
определен мандат; 4. избор на нов председател
на УС с определен мандат; 5. избор на контролна комисия; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе
същия ден, на същото място от 11 ч., при същия
дневен ред.
5473
2. – Управителният съвет на Клуб по шейни
„Никол“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и решение на УС от заседание, проведено на
9.09.2021 г., свиква редовно общо събрание на
членовете на 22.10.2021 г. от 17 ч. в сградата на
управлението на сдружението в София, ж.к. Надежда-1, бл. 126, вх. Г, ет. 3, ап. 76, при следния
дневен ред: 1. одобряване и приемане на промени в устава на сдружението, приети от УС; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на
УС и председателя на УС; 3. избор на нов УС с
определен мандат; 4. избор на нов председател
на УС с определен мандат; 5. избор на контролна комисия с мандат; 6. разни. При липса на
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кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ ОС ще
се проведе същия ден, на същото място от 18 ч.,
при същия дневен ред.
5474
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Национ а лна нау чна асоциация по пчеларство“ (ННАП) – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
31.10.2021 г. в 14 ч. чрез онлайн видеоконферентна връзка при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове и прекратяване на членство;
2. отчет за дейността на ННАП през периода
2012 – 2021 г.; 3. промени в устава на ННАП;
4. избор на управителен и контролен съвет; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно същия ден и при същия дневен ред,
колкото и членове да се явят.
5575
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална асоциация на
зайцевъдите“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
17.11.2021 г. в 11 ч. в Земеделския институт – Стара
Загора, в заседателната зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на „Национална
асоциация на зайцевъдите“ през 2020 г.; 2. избор
на председател и управителен съвет на НАЗ; 3.
разни. При липса на кворум общото събрание
ще се проведе на същото място, същия ден, един
час по-късно при същия дневен ред.
5593
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за извършване на дейност в
обществена полза „Развъдна организация Мутон
Шароле България“ – Кърджали, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 18.11.2021 г. в 11 ч. в Земеделския
институт – Стара Загора, в заседателната зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на СНЦ „Развъдна организация Мутон Шароле
България“ през 2020 г.; 2. избор на председател
и управителен съвет на сдружението; 3. разни.
При липса на кворум общото събрание ще се
проведе на същото място, същия ден, един час
по-късно при същия дневен ред.
5594
1. – Управителният съвет на Ямболската търговско-промишлена палата – Ямбол, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на сдружението свиква общо събрание на 11.11.2021 г. от 16 ч.
в Ямбол, конферентната зала на БЧК – Ямбол,
ул. Димитър Благоев № 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на ЯТПП за дейността на
сдружението за мандата 2015 – 2020 г.; 2. отчет
на КС за същия период; 3. приемане на бюджет
на сдружението; 4. приемане на насоки за развитие на сдружението; 5. избор на управителен
съвет и на контролен съвет на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
и на същото място от 17 ч., при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение в седалището
на сдружението – гр. Ямбол, ул. Раковски № 1.
5463
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1. – Управителният съвет на СНЦ „Евроклуб
Жена“ – Ямбол, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 25 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 18.11.2021 г. от 16 ч. в Ямбол, конферентната зала на БЧК – Ямбол, ул. Димитър
Благоев № 1, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС на „Евроклуб Жена“ за дейността на сдружението за мандата 2015- 2020 г.; 2. приемане на
бюджет на сдружението; 3. приемане на насоки за
развитие на сдружението; 4. промени в устава на
СНЦ „Евроклуб Жена“; 5. избор на управителен
съвет на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден и на същото място от 17 ч.,
при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред на събранието са на разположение в седалището на сдружението – гр. Ямбол,
ул. Раковски № 1.
5478
3. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
на пенсионера, инвалида и фронтовака“ – с. Обединение, област Велико Търново, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на 19.11.2021 г. от 9,30 ч.
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в салона на читалището с. Обединение, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за
извършената работа през 2019 – 2020 г.; 2. отчет
на контролната комисия за извършената дейност
през 2019 – 2020 г.; 3. доклад за финансовото
състояние на клуба за периода 2019 – 2020 г.; 4.
изменение и допълнение на устава на сдружението; 5. освобождаване от отговорност на старото
ръководство и избор на нови ръководни органи
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
5614
Поправка. Софийск и ят у ниверситет „Св.
Климент Охридски“ прави следните поправки в
обнародвания конкурс за приемане на редовни
и задочни докторанти по държавна поръчка за
у чебната 2021/2022 година – основен прием,
приложение № 1 (ДВ, бр. 60 от 20 юли 2021 г.):
1. на ред № 271 шифърът „2.2.“ да се чете „2.1.“;
2. ред № 352 се заличава.
5636

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.
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