ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 80

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 24 септември 2021 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
 Закон за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от
АстраЗенека, между Република България, Кралство Бутан и АстраЗенека
и Двустранно споразумение за дарение
на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република
България и Кралство Бутан
 Закон за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от
АстраЗенека, между Република България, Босна и Херцеговина и АстраЗенека и на Двустранното споразумение
за дарение на ваксини срещу COVID-19,
произведени от АстраЗенека, между
Република България и Босна и Херцеговина

Министерски съвет

3

8

Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
6

 Изменения на Техническите разпоредби, касаещи средствата за достъп
при извършване на инспекции
10
 Изменения на въведението и част А
на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г. (Кодекс IS от
2008 г.)
16
 Изменения на част А на Кодекса за
устойчивост в неповредено състояние,
2008 г. (Кодекс IS от 2008 г.)
17

6

 Закон за ратифициране на Споразумението за препродажба на ваксини от
и между Република България и Кралство Норвегия относно препродажба
на дози ваксини на Moderna Switzerland
GmbH срещу Covid-19

7

 Закон за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от
АстраЗенека, между Република България, Народна република Бангладеш
и АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу
COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Народна република Бангладеш

7

 Изменения на въведението и част А
на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г. (Кодекс IS от
2008 г.)
18
 Изменения на част А на Кодекса за
устойчивост в неповредено състояние, 2008 г. (Кодекс IS от 2008 г.)
19

Президент на Републиката
 Указ № 254 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Чернооки,
община Крумовград, област Кърджали,
на 27 февруари 2022 г.

 Постановление № 306 от 20 септември 2021 г. за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет
с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.

7

 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения
за наземно обслужване, за лицензиране
на летищни оператори и оператори
по наземно обслужване и за достъпа
до пазара по наземно обслужване в летищата
20
Министерство
на образованието и науката
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на
учениците
39

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите
педагогически специалисти
41
Комисия
за финансов надзор
 Наредба за допълнение на Наредба
№ 63 от 8.11.2018 г. за изискванията
към съдържанието, периодичността
на изготвяне и сроковете за предста-

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

вяне на отчетите за надзорни цели на
пенсионноосигурителните дружества
и управляваните от тях фондове
42
Централна избирателна
комисия
 Решение № 562-ПВР/НС от 20 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.
52

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 249
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за защита на лица, застрашени във връзка с
наказателно производство, приет от 46-ото
Народно събрание на 15 септември 2021 г.
Издаден в София на 20 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита на лица, застрашени във връзка с
наказателно производство (обн., ДВ, бр. 103
от 2004 г.; изм., бр. 82 от 2006 г., бр. 33 и 66 от
2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 21 и 53 от 2014 г.,
бр. 44 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г., бр. 11 от
2020 г. и бр. 16 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „главния прокурор“ се
заменят с „министъра на правосъдието“.
2. В ал. 3, изречение второ думите „разпореждането от главния прокурор“ се заменят
с „акта на министъра на правосъдието“.
3. В ал. 8 думите „Главният прокурор“ се
заменят с „Министърът на правосъдието“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 накрая се добавя „или за
изпълнение на мярката за неотклонение задържане под стража“.
2. В ал. 2, т. 4 накрая се добавя „или за
изпълнение на мярката за неотклонение задържане под стража“.
3. В ал. 7 думите „главният прокурор“ се
заменят с „министърът на правосъдието“.
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „главния прокурор“ се
заменят с „министъра на правосъдието“.
2. В ал. 2 думите „главния прокурор“ се
заменят с „министъра на правосъдието“.
3. В ал. 4 думите „съдебната власт“ се заменят с „Министерството на правосъдието“.
4. В ал. 5 думите „съдебната власт“ се заменят с „Министерството на правосъдието“.
§ 4. В чл. 13а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „представляващия Висшия
съдебен съвет,“ се заличават.
2. В ал. 2, т. 1 думите „главния прокурор“
се заменят с „министъра на правосъдието“.

§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Бюрото по защита е самостоятелна
организационна структура – „Бюро по защита
на застрашени лица“ към министъра на правосъдието. Бюрото по защита е юридическо
лице със седалище София. Министърът на
правосъдието назначава ръководителя на
Бюрото по защита и служителите в него по
ред и начин, определени с правилника за
прилагане на закона.
(2) Дейността на Бюрото по защита се осъществява под ръководството на ръководител,
чиито правомощия се определят с този закон
и с правилника за прилагане на закона.“
2. В ал. 3 т. 2, 3 и 4 се отменят.
3. В ал. 5 думите „с разрешение на главния
прокурор“ се заменят със „след решение на
Съвета по защита, взето с мнозинство от 2/3
от членовете му“.
4. В ал. 7 думите „Висшия съдебен съвет“
се заменят с „министъра на правосъдието“.
§ 6. В чл. 14б, ал. 2 думата „директора“ се
заменя с „ръководителя“.
§ 7. Член 14в се изменя така:
„Чл. 14в. Правилата за дейността на Бюрото по защита се определят от министъра
на правосъдието. Устройството на Бюрото по
защита се определя с правилника за прилагане на закона.“
§ 8. В чл. 14д се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 4 думите „от главния прокурор“
се заменят със „с правилника за прилагане
на закона“.
3. В ал. 5 думите „при главния прокурор“
се заличават, а думите „с акт на главния
прокурор“ се заменят с „от министъра на
правосъдието“.
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „главния прокурор“ се
заменят с „министъра на правосъдието“.
2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Когато не се произнася служебно,
окръжният прокурор или съдът разглежда
искането незабавно след получаването му и
внася обосновано предложение до министъра
на правосъдието.
(5) Отказът на прокурора или съда по
ал. 4 може да се обжалва пред по-горния
съд в 7-дневен срок. Решението по жалбата
е окончателно.“
§ 10. В чл. 16, ал. 3 думите „главния прокурор“ се заменят с „министъра на правосъдието“, а думата „директора“ се заменя с
„ръководителя“.
§ 11. В чл. 16а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на правосъдието не допуска
предоставянето или предоставя предварителна
защита с акт, който се изпраща на Бюрото по
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защита за изпълнение и изготвяне на становище относно необходимостта и възможността
за включване в Програмата за защита. Актът,
с който се предоставя предварителна защита,
е окончателен.“
2. В ал. 2 думите „издаденото разпореждане“ се заменят с „издадения акт по ал. 1“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато министърът на правосъдието
намери, че не са налице условията за предоставяне на предварителна защита, предложението
заедно с писменото становище на Бюрото по
защита се изпраща незабавно на Съвета по
защита за произнасяне.“
§ 12. В чл. 16б се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „разпореждането“ се заменя с „акта“;
б) в т. 1 думите „разпореждането на главния
прокурор“ се заменят с „акта на министъра
на правосъдието“.
2. В ал. 2, изречение трето думите „разпореждане на главния прокурор, което е окончателно“ се заменят с „акт на министъра на
правосъдието, който е окончателен“.
3. В ал. 3, изречение първо думата „директора“ се заменя с „ръководителя“, а думите
„главният прокурор с разпореждане“ се заменят с „министърът на правосъдието“.
§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Директорът“ се заменя с
„Ръководителят“, а думите „главния прокурор“
се заменят с „министъра на правосъдието“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на правосъдието преценява
обективността и степента на заплахата, както
и възможността за включване в Програмата
за защита, и когато установи, че:
1. са налице условията, предвидени в този
закон, издава акт за предоставяне на защита,
който изпраща за изпълнение на Бюрото по
защита;
2. не са налице условията, предвидени в
този закон за предоставяне на защита, изпраща
незабавно на Съвета по защита предложението
с писмено становище по него за разглеждането
му по реда на чл. 13а, ал. 5.“
3. В ал. 3 думите „ал. 2, т. 3“ се заменят
с „ал. 2, т. 2“.
4. В ал. 4 думите „Разпореж дането на
главния прокурор“ се заменят с „Актът на
министъра на правосъдието“.
§ 14. В чл. 17а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „директорът“ се заменя
с „ръководителят“.
2. В ал. 2 думата „директорът“ се заменя с
„ръководителят“, а думите „главния прокурор“
се заменят с „министъра на правосъдието“.
3. В ал. 3 думите „главният прокурор“ се
заменят с „министърът на правосъдието“.
§ 15. В чл. 17б се правят следните изменения:
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1. В ал. 2 думите „главния прокурор“ се
заменят с „министъра на правосъдието“.
2. В ал. 3 думите „главния прокурор“ се
заменят с „министъра на правосъдието“.
§ 16. В чл. 18, ал. 1 думите „разпореждането
на главния прокурор“ се заменят с „акта на
министъра на правосъдието“.
§ 17. В чл. 19, ал. 1, т. 1 думите „разпореждането на главния прокурор“ се заменят
с „акта на министъра на правосъдието“.
§ 18. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „разпореждане
на главния прокурор“ се заменят с „акт на
министъра на правосъдието“.
2. В т. 4 думата „директора“ се заменя с
„ръководителя“.
§ 19. В чл. 21 думите „главният прокурор“
се заменят с „министърът на правосъдието“.
§ 20. В чл. 22 думите „главния прокурор“
се заменят с „министъра на правосъдието“.
§ 21. В чл. 23 думите „Главният прокурор“
се заменят с „Министърът на правосъдието“,
а думите „разпореждане за прекратяване,
което е окончателно“ се заменят с „акт за
прекратяване, който е окончателен“.
§ 22. В чл. 27, ал. 2 думите „главният
прокурор в тридневен срок уведомява председателя на Съвета по защита“ се заменят с
„министърът на правосъдието в тридневен
срок уведомява Съвета по защита“.
§ 23. В допълнителната разпоредба § 1 се
изменя така:
„§ 1. По смисъла на този закон „специфични
служебни дейности“ са пряко изпълняваните
от служителите на Бюрото по защита при
министъра на правосъдието дейности за организиране, осигуряване и осъществяване на
специална защита, както и за организиране
и осъществяване на охрана.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. С влизането в сила на този закон
Бюрото по защита при главния прокурор се
преобразува в самостоятелна организационна
структура – „Бюро по защита на застрашени
лица“ към министъра на правосъдието.
§ 25. Дълготрайните материални активи,
ползвани от Бюрото по защита при главния
прокурор, се предоставят на Министерството
на правосъдието.
§ 26. (1) Служебните правоотношения на
служителите от Бюрото по защита при главния
прокурор преминават в служебни правоотношения с Министерството на правосъдието.
(2) Трудовите правоотношения на служителите от Бюрото по защита при главния
прокурор преминават към Министерството
на правосъдието съгласно чл. 123 от Кодекса
на труда.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 преминават към
Министерството на правосъдието без срок за
изпитване, освен служителите, които са със
срок за изпитване.
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§ 27. В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон министърът на правосъдието
съвместно с главния прокурор осъществяват
дейностите, необходими за преминаване на
Бюрото по защита към министъра на правосъдието. Тримесечният срок се прилага и за
дейностите по § 25, свързани с прехвърлянето
на дълготрайните материални активи към
Министерството на правосъдието.
§ 28. (1) В двумесечен срок от влизането
в сила на този закон Министерският съвет
привежда в съответствие с него правилника
за прилагане на закона.
(2) Споразуменията за сътрудничество и
взаимодействие, както и съвместните инструкции за взаимодействие с органите на
държавна власт и местно самоуправление,
сключени, съответно издадени до влизането
в сила на този закон, се прилагат, доколкото
не му противоречат.
§ 29. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г.,
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32,
39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от
2017 г., бр. 7 и 44 от 2018 г.; Решение № 14 на
Конституционния съд от 2018 г. – бр. 87 от
2018 г.; изм., бр. 96 от 2018 г., бр. 7, 16 и 83
от 2019 г., бр. 98, 103 и 110 от 2020 г., бр. 9,
16 и 20 от 2021 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 41 от 2021 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 71 ал. 5 се отменя.
2. В чл. 123, ал. 2, т. 1, буква „б“ думите
„главния прокурор“ се заменят с „министъра
на правосъдието“.
§ 30. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от
2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от
2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от
2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36,
66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от
2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80
от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70
от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61 и
79 от 2015 г., бр. 28 от 2016 г.; Решение № 7
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 49 от
2016 г.; изм., бр. 62, 71 и 81 от 2016 г., бр. 97 и
103 от 2017 г., бр. 7, 17, 44, 77 и 88 от 2018 г.,
бр. 17 от 2019 г. и бр. 60, 69 и 105 от 2020 г.) в
приложение № 1 към чл. 25, в раздел II, т. 7
и 9б думите „Бюрото по защита при главния
прокурор“ се заменят с „Бюрото по защита
при министъра на правосъдието“.
§ 31. В Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88
от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от
2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от
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2014 г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 47,
81 и 103 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 10 и
20 от 2018 г., бр. 37 от 2019 г. и бр. 28 и 100 от
2020 г.) навсякъде думите „Бюрото по защита
при главния прокурор“ се заменят с „Бюрото
по защита при министъра на правосъдието“.
§ 32. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54,
60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53
и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101
и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от
2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2,
7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г. и бр. 13,
17 и 60 от 2019 г., бр. 51, 60, 69, 71, 104 и 109
от 2020 г., бр. 18 и 23 от 2021 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 26
от 2021 г.) в чл. 91, ал. 3 думите „Бюрото по
защита при главния прокурор“ се заменят с
„Бюрото по защита при министъра на правосъдието“.
§ 33. В Закона за съдебната власт (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от
2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г.,
бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от
2011 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20,
50, и бр. 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66,
70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от
2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и
76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1
на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14
от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от
2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от
2019 г.; Решение № 2 на Конституционния
съд от 2019 г. – бр. 19 от 2019 г.; изм., бр. 29,
64 и 83 от 2019 г., бр. 11, 86, 103, 109 и 110
от 2020 г., бр. 16 от 2021 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2021 г. – бр. 41 от
2021 г.; Решение № 6 на Конституционния
съд от 2021 г. – бр. 43 от 2021 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 138 т. 5 се изменя така:
„5. участва в Съвета по защита по Закона
за защита на лица, застрашени във връзка с
наказателно производство;“.
2. В чл. 391:
а) в ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. организира и осъществява охраната
на съдии, прокурори и следователи – при
условия и по ред, определени с инструкция
на министъра на правосъдието, съгласувана
с пленума на Висшия съдебен съвет;“
б) алинея 4 се изменя така:
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„(4) При извършване на дейностите по
а л. 3, т. 1 – 7 Главна дирек ци я „Ох рана“
осъществява необходимото взаимодействие с
административните ръководители на органите на съдебната власт, с пленума на Висшия
съдебен съвет и с изпълнителния директор
на Агенцията по вписванията.“
Законът е приет от 46-ото Народно събрание на 15 септември 2021 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5616

УКАЗ № 250
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Трист ранно
споразумение за дарение на ваксини срещу
COVID-19, произведени от АстраЗенека, между
Република България, Кралство Бутан и АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение
на ваксини срещу COVID-19, произведени от
АстраЗенека, между Република България и
Кралство Бутан, приет от 46-ото Народно
събрание на 15 септември 2021 г.
Издаден в София на 20 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов

ЗАКОН

за ратифициране на Тристранно споразумение
за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република
България, Кралство Бутан и АстраЗенека
и Двустранно споразумение за дарение на
ваксини срещу COVID-19, произведени от
АстраЗенека, между Република България и
Кралство Бутан
Чл. 1. Ратифицира Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19,
произведени от АстраЗенека, между Република
България, Кралство Бутан и АстраЗенека,
подписано от Република България и Кралство
Бутан на 15 юли 2021 г. и от АстраЗенека на
18 юли 2021 г., и Двустранното споразумение
за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република
България и Кралство Бутан, подписано от
Република България на 15 юли 2021 г. и от
Кралство Бутан на 16 юли 2021 г.
Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2
от Закона за международните договори на
Република България споразуменията по чл. 1
да не се обнародват в „Държавен вестник“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

Законът е приет от 46-ото Народно събрание на 15 септември 2021 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5617

УКАЗ № 251
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Тристранното
споразумение за дарение на ваксини срещу
COV ID -19, п роизведен и о т Ас т раЗенек а,
между Република България, Босна и Херцеговина и АстраЗенека и на Двустранното
споразумение за дарение на ваксини срещу
COV ID -19, п роизведен и о т Ас т раЗенек а,
между Република България и Босна и Херцеговина, приет от 46-ото Народно събрание
на 15 септември 2021 г.
Издаден в София на 20 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов

ЗАКОН

за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19,
произведени от АстраЗенека, между Република
България, Босна и Херцеговина и АстраЗенека
и на Двустранното споразумение за дарение
на ваксини срещу COVID-19, произведени от
АстраЗенека, между Република България и
Босна и Херцеговина
Чл. 1. Ратифицира Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19,
произведени от АстраЗенека, между Република
България, Босна и Херцеговина и АстраЗенека, подписано от Република България на
6 август 2021 г. и от Босна и Херцеговина и от
АстраЗенека на 9 август 2021 г., и Двустранното споразумение за дарение на ваксини
срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека,
между Република България и Босна и Херцеговина, подписано от Република България
на 6 август 2021 г. и от Босна и Херцеговина
на 9 август 2021 г.
Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2
от Закона за международните договори на
Република България споразуменията по чл. 1
да не се обнародват в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 46-ото Народно събрание на 15 септември 2021 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5618
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УКАЗ № 252
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението за преп родажба на ваксини от и между
Реп у бл и ка Бъ л гари я и Кра лс т во Норвегия относно препродажба на дози ваксин и на Moderna Sw itzerland GmbH с рещ у
Covid-19, приет от 46-ото Народно събрание на
15 септември 2021 г.
Издаден в София на 20 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за пре
продажба на ваксини от и между Република
Българи я и Кра лство Норвеги я относно
препродажба на дози ваксини на Moderna
Switzerland GmbH срещу Covid-19
Чл. 1. Ратифицира Споразу мението за
препродажба на ваксини от и между Република България и Кралство Норвегия относно
препродажба на дози ваксини на Moderna
Switzerland GmbH срещу Covid-19, подписано
от Република България и Кралство Норвегия
на 19 август 2021 г.
Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25,
ал. 2 от Закона за международните договори
на Република България споразумението по
чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 46-ото Народно събрание на 15 септември 2021 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
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Издаден в София на 20 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов

ЗАКОН

за ратифициране на Тристранно споразумение
за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република
България, Народна република Бангладеш и
АстраЗенека и Двустранно споразумение за
дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република
България и Народна република Бангладеш
Чл. 1. Ратифицира Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19,
произведени от АстраЗенека, между Република
България, Народна република Бангладеш и
АстраЗенека, подписано от Република България
на 3 септември 2021 г., от Народна република
Бангладеш на 31 август 2021 г. и от АстраЗенека
на 2 септември 2021 г., и Двустранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19,
произведени от АстраЗенека, между Република
България и Народна република Бангладеш, под
писано от Република България на 3 септември
2021 г. и от Народна република Бангладеш на
31 август 2021 г.
Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2
от Закона за международните договори на
Република България споразуменията по чл. 1
да не се обнародват в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 46-ото Народно събрание на 15 септември 2021 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5621

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

5619

УКАЗ № 253
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УКАЗ № 254

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

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

ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Трист ранно
споразумение за дарение на ваксини срещу
COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Народна република
Бангла деш и Аст раЗенека и Двуст ранно
споразумение за дарение на ваксини срещу
COVID-19, произведени от АстраЗенека, между
Република България и Народна република
Бангладеш, приет от 46-ото Народно събрание
на 15 септември 2021 г.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област
Кърджали, на 27 февруари 2022 г.
Издаден в София на 20 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
5685

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306
ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на отбраната,
приет с Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм.
и доп., бр. 37 и 64 от 2015 г., бр. 9 от 2016 г.;
Решение № 8959 на Върховния административен съд – бр. 11 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 71
от 2017 г., бр. 43, 70 и 106 от 2018 г., бр. 9, 37,
85 и 101 от 2020 г. и бр. 48 и 67 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 22 т. 6 се изменя така:
„6. осъществява планирането, организацията и внедряването на високоефективни
решения и технологии за прилагане на Закона
за електронно управление и при въвеждането
на електронно управление в министерството,
както и на новите информационни технологии
и предоставянето на административни услуги и електронни административни услуги и
осъществява методическото ръководство на
структурите на пряко подчинение на министъра при изпълнението на тези дейности;“.
§ 2. В чл. 23, т. 2 в началото се добавя
„планира, координира, осъществява и анализира ст ратегическ и те ком у никации на
министерството“ и се поставя запетая.
§ 3. В чл. 26, ал. 1 числото „8“ се заменя
със „7“.
§ 4. В чл. 27, ал. 1 се създава т. 8а:
„8а. организира и осигурява в административно-техническо отношение работата на
Съвета по строителство и строителни услуги;“.
§ 5. В чл. 29 се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 18а:
„18а. анализира дейността на търговските
дружества с държавно участие в капитала, в
които министърът на отбраната упражнява
правата на държавата в контекста на системата за отбрана, включително анализира
възможностите на търговските дружества
за привеждането им в готовност за работа
във военно време и дава становища относно
целесъобразността за министерството от съществуването на дружествата;“.
2. Създават се т. 20 – 29:
„20. организира изпълнението на правомощията на министъра в качеството му на
упражняващ правата на собственост на държавата в търговски дружества с държавно
участие;
21. изготвя проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на
държавата в търговски дружества с държавно
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участие в капитала – протоколни решения
и договори за възлагане на управлението и
контрола, и следи за тяхното изпълнение;
22. дава становища по предложенията на
едноличните търговски дружества: за разпоредителни сделки с дълготрайни активи; за
отдаване под наем на недвижими имоти; за
придобиване или разпореждане с дялове и
акции; за сключване на договори за кредит,
за съвместна дейност и за поемане на менителнични задължения; за учредяване на залог
и/или ипотека върху дълготрайни материални активи, както и относно одобряване на
избора на застраховател преди сключването
на договор за задължително застраховане на
имущество;
23. дава становища и изготвя документация
при увеличаване или намаляване на капитала
и при преструктуриране на държавното участие в капитала на търговските дружества с
държавно участие и др.;
24. участва в разработването и/или дава
становища по проекти за усъвършенстване
на нормативната уредба, която регламентира търговските отношения, управлението на
държавното участие, приватизацията и др.;
25. анализира финансово-икономическото
състояние на търговски дружества с държавно
участие в капитала и подготвя цялата документация, която е свързана с одобряването
на годишните им финансови отчети;
26. представя финансово-икономически
анализи относно дейността на търговските
дружества с държавно участие в капитала, в
които министърът на отбраната упражнява
правата на държавата, като икономически
субекти;
27. подпомага методически изготвянето на
бизнес програмите на едноличните търговски
дружества, организира разработването и актуализирането им, анализира изпълнението и
контролира заложените в тях икономически
показатели;
28. организира изготвянето на оценки от
независими оценители за извършване на процедури по непарични вноски в търговските
дружества, в които министърът упражнява
правата на собственост на държавата, координира и контролира изпълнението на сключените с оценителите договори;
29. води регистрите по чл. 328, ал. 1, т. 3
и 4 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и поддържа информационния масив на министерството за
промените в органите за управление, ликвидация и контрол, финансовите показатели и
капитала на търговските дружества с държавно
участие в капитала.“
§ 6. В чл. 29а се правят следните изменения:
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1. В т. 4 думите „участва в“ се заменят с
„инициира и ръководи“ и думите „изменяне
и допълване“ се заменят с „изменяне, допълване и отмяна“.
2. В т. 11:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) изготвя проектите на договори към
документациите по процедури за възлагане
на обществени поръчки, както и съгласува
и/или изготвя становища по документациите
по процедури за възлагане на обществени
поръчки;“
б) буква „г“ се изменя така:
„г) след предоставяне в дирекцията на
пълната информация относно изпълнението
на договора и становище по случая изготвя
становища относно законосъобразното пред
приемане на действия спрямо изпълнители
по обществени поръчки, съгласува цялата
кореспонденция с изпълнителите по договори
за обществени поръчки и отговаря от правна
гледна точка, че предприетите действия съответстват на действащото законодателство
и на клаузите на договорите;“.
§ 7. Член 32а се отменя.
§ 8. В чл. 33 т. 10 и 15 се отменят.
§ 9. В чл. 35 се създават т. 21 и 22:
„21. подпомага министъра при ръководството на психологическото осигуряване на
военнослужещите;
22. подпомага министъра при осъществяване на политиката, свързана със спортната
дейност във въоръжените сили, и контролира
прилагането є.“
§ 10. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 14 абревиат у рата „ОБВВПИ“ се
зам ен я с „излишни оръж и я, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
(ИОБВВПИ) за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България“.
2. Създават се т. 25 – 33:
„25. организира по реда на Закона за държавната собственост и подзаконовите актове
по прилагането му дейностите по управление и
разпореждане с излишните за министерството
движими вещи с общо предназначение;
26. организира оперативния отчет и контролира излишните за министерството движими
вещи, изготвя първичните им счетоводни
документи в съответствие със Закона за счетоводството и организира извършването на
инвентаризацията им;
27. организира оценката и преоценката на
излишните за министерството движими вещи
с общо предназначение;
28. организира оперативния отчет на излишните за министерството и за юридическите
лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
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продукти, свързани с отбраната, които не са
ИОБВВПИ, и изделия и технологии с двойна
употреба;
29. организира дейностите по разпореждането с излишните за министерството и
за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България продукти, свързани с
отбраната, които не са ИОБВВПИ, и изделия
и технологии с двойна употреба;
30. организира оценката и преоценката на
излишните за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България продукти, свързани с отбраната, които не са ИОБВВПИ, и изделия и технологии
с двойна употреба;
31. организира оперативния отчет на излишните за министерството и за юридическите
лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ИОБВВПИ;
32. организира дейностите по разпореждане
с излишните за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България ИОБВВПИ;
33. организира оценката и преоценката на
излишните за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България ИОБВВПИ.“
§ 11. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 2
се правят следните изменения:
1. На ред „Политически кабинет“ числото
„10“ се заменя с „9“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „384“ се заменя с „376“.
3. На ред „дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ числото „48“ се заменя с „55“.
4. Ред „дирекция „Търговски дружества и
разпореждане с излишни движими вещи“ – 13“
се заличава.
5. На ред „дирекция „Социална политика
и военно-патриотично възпитание“ числото
„16“ се заменя с „14“.
6. На ред „Щаб на отбраната“ числото
„204“ се заменя с „213“.
7. На ред „дирекция „Операции и подготовка“ числото „58“ се заменя с „61“.
8. На ред „Логистика“ числото „41“ се
заменя с „47“.
Заключителна разпоредба
§ 12. Постановлението влиза в сила от
1 октомври 2021 г.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5678
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения на Техническите разпоредби, касаещи средствата за достъп при извършване
на инспекции
(Приети с Резолюция MSC.158(78) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 20 май 2004 г. В сила
за Република България от 1 януари 2006 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Kaтo припомн я Член 28, бу к ва (б) от
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Техническите разпоредби,
касаещи средствата за достъп при извършване на инспекции (наричани по-долу „Техническите разпоредби“), приети с Резолюция
MSC.133(76), които са задължителни съгласно
Правило II-1/3-6 на SOLAS относно достъпа
до и в товарните пространства на нефтени
танкери и кораби за превоз на насипни товари
(бълкери), приети с Резолюция MSC.134(76),
Отчитайки опасенията, изразени във връзка
с известните проблеми, които могат да възникнат при прилагането на изискванията на
Техническите разпоредби,
Като отбелязва също промените в горе
споменатото Правило SOLAS II-1/3-6, приети
с Резолюция MSC.151(78), за да отговорят на
горните опасения,
Като взе предвид на седемдесет и осмата сесия измененията на Техническите разпоредби,
изготвени и разпространени в съответствие с
член VIII и Правило II-1/3-6 от Конвенцията
SOLAS от 1974 г.,
1. Приема измененията на Техническите
разпоредби, касаещи средствата за достъп
при извършване на инспекции, чийто текст
е изложен в приложението към настоящата
резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII,
буква (b), точка (vi), подточка (2)(bb) от Конвенцията, че посочените изменения се считат
за приети на 1 юли 2005 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от договарящите правителства по Конвенцията или от
договарящите правителства, комбинираният
търговски флот на които съставлява не помалко от 50 % от бруто тонаж на световния
търговски флот, са уведомили за възраженията
си срещу измененията;
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3. Приканва договарящите правителства
по SOLAS да отбележат, че в съответствие с
член VIII, буква (b), точка (vii), буква (2) от
Конвенцията измененията влизат в сила на
1 януари 2006 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар да предаде
заверени копия от настоящата резолюция и
текста на Техническите разпоредби, съдържащи се в приложението, на всички договарящи
правителства по Конвенцията;
5. Изисква също Генералният секретар
да предаде копия от настоящата резолюция
и нейното приложение на всички членове
на Организацията, които не са договарящи
правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Техническите разпоредби, касаещи средствата за достъп при извършване
на инспекции (Резолюция MSC.133(76)
1 Съществуващият текст за Техническите
разпоредби, касаещи средствата за достъп
при извършване на инспекции, е заменен
със следното:
„1 Преамбюл
1.1 Отдавна е прието, че единственият начин
да се гарантира, че състоянието на конструкцията на кораба се поддържа в съответствие
с приложимите изисквания, е всички негови
компоненти да се проверяват редовно, през
целия им експлоатационен живот. Това гарантира липсата на повреди, като пукнатини,
изкривяване или деформация поради корозия,
претоварване или повреда при контакт, и че
намаляването на дебелината е в установените
граници.
Осигуряването на подходящи средства за
достъп до конструкцията на корпуса с цел
извършване на цялостни проучвания и проверки и инспекции отблизо е от съществено
значение и такива средства трябва да бъдат
разгледани и предвидени в етапа проектиране
на кораба.
1.2 Корабите трябва да бъдат проектирани
и построени след обмисляне на начина, по
който те ще бъдат инспектирани (прегледани)
от инспекторите на държавата на знамето и
инспекторите на класификационното дружество по време на техния експлоатационен
живот и как екипажът ще може да следи
състоянието на кораба. Без адекватен достъп
структурното състояние на кораба може да
се влоши незабелязано и да възникне голяма
структурна повреда. Изисква се цялостен подход към проектирането и поддръжката, за да
обхване целия прогнозиран живот на кораба.
1.3 За да се реши този проблем, Организацията е разработила тези Технически разпоредби, касаещи средствата за достъп при
извършване на инспекции (наричани по-долу
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„Техническите разпоредби“), предназначени
да улеснят проверки отблизо и измервания
на дебелината на конструкцията на кораба,
посочени в Правило II на SOLAS -1/3-6 относно Достъпа до и в пространствата във и пред
товарната зона на нефтени танкери и кораби
за насипни товари. Техническите разпоредби не се прилагат за товарните цистерни на
комбинирани танкери за химикали/петрол,
отговарящи на разпоредбите на Кодекса IВС.
1.4 Постоянните средства за достъп, които
са проектирани да бъдат неразделна част от
самата конструкция, се предпочитат и администрациите могат да позволят разумни
отклонения, за да улеснят такива проекти.
2 Определения
За целите на тези Технически разпоредби се
прилагат следните определения в допълнение
към тези, предвидени в Конвенцията SOLAS
от 1974 г., както е изменена и в Резолюция
A.744(18), както е изменена:
.1 Степенка означава стъпалото на вертика лна ст ълба или ст ъпа лото върх у
вертикалната повърхност.
.2 Стъпало означава стъпалото на наклонена стълба или стъпало към вертикален
отвор за достъп
.3 Ред стъпала на наклонена стълба означава
действителната дължина на накл онената
стълба. За вертикални стълби това е разстоянието между платформите.
.4 Стрингер означава:
.1 рамката на стълба; или
.2 подсилената хоризонтална конструкция на обшивка, монтирана на борда,
напречните прегради и/или надлъжните
прегради в пространството. За целите на
баластните танкове с ширина, по-малка
от 5 m, образуващи пространства с двойна обшивка, хоризонталната конструкция
на обшивката се счита за стрингер и
надлъжно постоянно средство за достъп,
ако осигурява непрекъснат проход с ширина 600 mm или повече покрай рамки
или стрингери на бордовата обшивка
или надлъжна преграда. Отворите в обшивката на стрингера, използвани като
постоянни средства за достъп, трябва да
бъдат изработени с предпазни парапети
или решетки, за да осигурят безопасно
преминаване по стрингера или безопасен
достъп до всяка напречна лента.
.5 Вертикална стълба означава стълба,
чийто наклонен ъгъл е 70 ° и повече,
до 90 °. Вертикалната стълба не изменя
наклона си с повече от 2 °.
.6 Обезопасител означава конструкцията
на палубата или стрингера, включително
и усилващи елементи над средствата за
достъп.
.7 Разстояние под палубата означава разстоянието под обшивката.
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.8 Кръстосана палуба означава напречната зона на основната палуба, която се
намира вътрешно и между комингсите
(защитни прегради около отворите на
палубата) на люка.
3 Технически разпоредби
3.1 Структурните елементи, подлежащи на
внимателни проверки и измервания на дебелината на корабната конструкция, посочени
в Правило II-1/3-6 на SOLAS, с изключение
на тези в пространства с двойно дъно, трябва
да имат постоянен достъп до степента, посочена в таблица 1 и таблица 2, според случая.
За нефтени танкери и подпалубни баластни
танкери на рудовози могат да се използват
одобрени алтернативни методи в комбинация
с монтирани постоянни средства за достъп,
при условие че конструкцията позволява безопасното и ефективно използване.
3.2 Постоянните средства за достъп трябва,
доколкото е възможно, да бъдат неразделна
част от структурата на корабите, като по
този начин се гарантира, че те са здрави и в
същото време допринасят за общата здравина
на конструкцията на кораба.
3.3 Когато са изградени издигнати коридори
(пътеки), образуващи секции (подразделения)
на постоянен достъп, те трябва да имат минимална чиста ширина от 600 mm, с изключение
на обикалянето на вертикални мрежи, където
минималната свободна ширина може да бъде
намалена до 450 mm, и да имат предпазни
парапети откъм отворената страна по цялата им дължина. Наклонените конструкции,
осигуряващи част от достъпа, трябва да бъдат с нехлъзгащо се покритие. Предпазните
парапети трябва да са с височина 1000 mm и
да се състоят от релса и междинна шина с
височина 500 mm и от основна конструкция.
Стойките не трябва да са на повече от 3 m
една от друга.
3.4 Достъпът до постоянни средства за достъп и вертикални отвори от дъното на кораба се
осигурява чрез лесно достъпни проходи, стълби
или стълбища. Стълбищата трябва да бъдат
снабдени със странична опора за стъпалото.
Когато степенките на стълбите са монтирани на вертикална повърхност, разстоянието
от центъра на степенката до повърхността
трябва да бъде най-малко 150 mm. Когато
вертикалните шахти са монтирани на повече
от 600 mm над нивото на ходене, достъпът
се осигурява чрез стълбища и ръкохватки, с
площадки от двете страни.
3.5 Постоянните наклонени стълби се изграждат под ъгъл, по-малък от 70 °. Не трябва
да има препятствия в рамките на 750 mm от
лицевата част на наклонената стълба, освен
в близост до входa – това разстояние може
да бъде намалено до 600 mm. Осигуряват се
платформи за почивка с подходящи размери,
обикновено на максимум 6 m вертикална
височина. Стълбите и парапетите трябва да
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бъдат изработени от стомана или еквивалентен
материал с подходяща здравина и твърдост
и здраво закрепени към конструкцията чрез
щагове. Методът за опора и дължината на
щага трябва да бъдат такива, че вибрациите
да бъдат намалени до практически минимум.
В товарните трюмове стълбите трябва да бъдат проектирани и изградени така, че да не
се увеличават трудностите при обработката
на товари и да се сведе до минимум рискът
от повреда от съоръженията за обработка на
товари.
3.6 Ширината на наклонените стълби между
стрингерите не трябва да бъде по-малка от
400 mm. Стъпалата трябва да са на еднакво
разстояние едно от друго, измерено вертикално, между 200 mm и 300 mm. Когато се
използва стомана, стъпалата трябва да бъдат
оформени от два пръта с квадратно сечение
със страна не по-малка от 22 mm, монтирани
така, че да образуват хоризонтална стъпка
с ръбове, насочени нагоре. Ст ъпа лата се
прекарват през страничните стрингери и се
закрепват към тях чрез двойно непрекъснато
заваряване. Всички наклонени стълби трябва
да бъдат снабдени с парапети от двете страни,
издигнати от основната конструкция, монтирани на удобно разстояние над стъпалата.
3.7 За вертикални или спирални стълби
ширината и конструкцията трябва да са в
съответствие с международните или националните стандарти, приети от Администрацията.
3.8 Свободно стоящите преносими стълби
не трябва да са по-дълги от 5 m.
3.9 А лтернативните средства за достъп
включват, но не се ограничават до такива
устройства, като:
.1 хидравлично рамо със стабилна основа;
.2 въжена повдигаща платформа;
.3 скеле;
.4 малка надуваема лодка;
.5 рамо на робот или превозно средство
с дистанционно управление (ROV);
.6 преносими стълби с дължина над 5 m
се използват само ако са оборудвани с
механично устройство за закрепване на
горния край на стълбата;
.7 други средства за достъп, одобрени и
приемливи за Администрацията.
Средствата за безопасна експлоатация и
такелаж на такова оборудване към и от и в
пространствата трябва да бъдат ясно описани
в Ръководството за достъп до конструкцията
на кораба.
3.10 За достъп през хоризонтални отвори,
люкове или шахти минималният чист отвор
не трябва да бъде по-малък от 600 mm x
600 mm. Когато достъпът до товарен отсек
е организиран през товарния люк, горната
част на стълбата трябва да бъде разположена
възможно най-близо до люка. Комингсите на
люковете за достъп с височина, по-голяма
от 900 mm, също трябва да имат стъпала от
външната страна, водещи до стълбата.
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3.11 За достъп през вертикални отвори или
шахти, в прегради, подове, греди и мрежести панели, осигуряващи преминаване през
дължината и ширината на пространството,
минималният отвор трябва да бъде не помалък от 600 mm x 800 mm на височина не
повече от 600 mm от прохода, освен ако не са
предвидени решетки или други опори за крака.
3.12 За нефтени танкери с дедуейт, по-малък
от 5000 тона, при специални обстоятелства
Администрацията може да одобри по-малки
размери за отворите, посочени в параграфи
3.10 и 3.11, ако може да се докаже способността
за преминаване през тези отвори или за пренасяне на пострадало лице, удовлетворяваща
Aдминистрацията.
3.13 За кораби за насипни товари стълбите за достъп до товарните трюмове и други
пространства са:
.1 Когато вертикалното разстояние между
горната повърхност на съседни палуби или
между палубата и дъното на товарното
пространство е не повече от 6 m – или
вертикална стълба, или наклонена стълба.
.2 Когато вертикалното разстояние между
горната повърхност на съседни палуби или
между палубата и дъното на товарното
пространство е повече от 6 m – наклонена
стълба или серия от наклонени стълби в
единия край на товарния отсек, с изключение на най-горните 2,5 m на товарно
пространство, измерено без препятствия
над главата, и най-долните 6 m, които могат да са вертикални стълби, при условие
че височината на наклонената стълба или
стълби, свързващи вертикалните стълби,
е не по-малка от 2,5 m.
Второто средство за достъп в другия край
на товарния отсек може да бъде оформено от поредица от вертикални стълби,
които трябва да се състоят от една или
повече стълби, свързващи платформи,
разположени на не повече от 6 m една от
друга вертикално и от едната страна на
стълбата. Съседните секции на стълбата
трябва да са странично изместени една
от друга поне с ширината на стълбата.
Най-горният входен участък на стълбата, директно водещ към товарния люк,
трябва да бъде вертикален с височина
2,5 m, измерена без препятствия отгоре,
и трябва да бъде свързан с платформа за
свързване на стълби.
.3 Вертикална стълба може да се използва
като средство за достъп до подпалубни
бордови танкове, където вертикалното
разстояние е 6 m или по-малко между
палубата и надлъжните средства за достъп в танка или стрингера, или дъното
на пространството непосредствено под
входа. Най-горният входен участък, откъм
палубата, на вертикалната стълба на танка трябва да бъде вертикален с височина
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2,5 m, измерена чиста от препятствия
отгоре, и да включва стълбищна свързваща платформа, освен ако не се качва на
надлъжните средства за достъп, стрингера или дъното в рамките на измерената
височина, разположена от едната страна
на вертикалната стълба.
.4 Освен ако не е разрешено в .3 по-горе,
трябва да се използва наклонена стълба
или комбинация от стълби за достъп до
танк или пространство, където вертикалното разстояние е по-голямо от 6 m
между палубата и стрингера непосредствено под входа, между стрингерите или
между палубата или стрингера и дъното на
пространството непосредствено под входа.
.5 В случай на .4 по-горе най-горната
входна секция от палубата на стълбата
трябва да бъде вертикална на разстояние
2,5 m от препятствията отгоре и свързана
с платформа за почивка и да продължи с
наклонена стълба. Дължината на наклонената стълба не трябва да е повече от
9 m в действителна дължина, а височината обикновено не трябва да е повече
от 6 m. Най-долната част на стълбите
може да бъде вертикална на разстояние
не по-малко от 2,5 m.
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.6 В пространства с двойна обшивка и
ширина, по-малка от 2,5 m, достъпът до
пространството може да бъде изпълнен
посредством вертикални стълби, които
съдържат една или повече стълбищни
свързващи платформи, разположени на не
повече от 6 m една от друга вертикално и
изместени от едната страна на стълбата.
Съседните секции на стълбата трябва да
са странично изместени една от друга
поне с ширината на стълбата.
.7 Спиралната стълба се счита за приемлива като алтернатива на наклонените
стълби. В тази връзка най-горните 2,5 m
могат да са продължение на спирална
стълба и не е необходимо да преминават
към вертикална стълба.
3.14 Най-горната входна секция на вертикалната стълба откъм палубата, осигуряваща
достъп до танк, трябва да бъде вертикална до
разстояние 2,5 m, измерено без препятствия
отгоре, и да включва свързваща платформа
за стълби, изместена от едната страна на вертикална стълба. Вертикалната стълба може
да бъде между 1,6 m и 3 m под конструкцията на палубата, ако стъпва на надлъжни
или напречни постоянни средства за достъп,
монтирани в този участък.

Таблица 1 – Средства за достъп за баластни и товарни танкове на нефтени танкери
1 Баластни танкове, с изключение на посочените в дясната колона, и 2 Подпа л убни бордови ба ластни
горивни танкове
танкове с ширина, по-малка от 5 m,
образуващи пространства с двойна
обшивка, и техните сантинни бордови секции
Достъп до подпалубата и вертикалната структура
1.1 За танкове, чиято височина е 6 m и повече, съдържащи вътрешни
конструкции, се осигуряват постоянни средства за достъп в съответствие с .1 до .6:
.1 непрекъснат напречен постоянен достъп на борда на кораба, разположен във всяка напречна преграда на подсилената повърхност, на
минимум 1,6 m до максимум 3 m под палубата;
.2 поне едно непрекъснато надлъжно постоянно средство за достъп
от всяка страна на танка.
Един от тези достъпи трябва да бъде най-малко от 1,6 m до максимум 6 m под палубата, а другият трябва да бъде най-малко от 1,6 m до
максимум 3 m под палубата;
.3 достъп между елементите, посочени в .1 и .2 и от главната палуба
до .1 или .2;
.4 непрекъснати надлъжни постоянни средства за достъп, които са
интегрирани в конструктивния елемент върху усилената повърхност
на надлъжната преграда, при необходимост в съчетание с хоризонтални трегери на напречни прегради, се изграждат за достъп до
напречните мрежи, освен ако не са инсталирани постоянни фитинги
на най-горната платформа за използване на алтернативни средства,
както е определено в параграф 3.9 от Техническите разпоредби, за
инспекция на междинни височини;
.5 за кораби с траверси, които са на 6 m или повече над дъното на
танка, напречно постоянно средство за достъп до траверсите, осигуряващо проверка на скобите на фланците им от двете страни на танка,
с достъп от едно от надлъжните постоянни средства за достъп в .4; и
.6 алтернативни средства, както са дефинирани в параграф 3.9 от
Техническите разпоредби, може да бъдат предвидени за малки кораби
като алтернатива на .4 за товарни горивни танкове, чиято височина
е по-малка от 17 m.

2.1 За пространства с двойна обшивка, над горния шев на сантинните
бордови секции, трябва да се осигурят постоянни средства за достъп
в съответствие с .1 до .3:
.1 когато вертикалното разстоя
ние между най-горния хоризонтален стрингер и палубата е 6 m
или повече, се осигурява едно
непрекъснато надлъжно постоянно средство за достъп за цялата
дължина на танка със средство,
позволяващо преминаване през
напречни мрежи, монтирани на
минимум 1,6 m до максимум 3 m
под главната палуба с вертикална
стълба за достъп във всеки край
на танка;
.2 непрекъснати надлъжни постоянни средства за достъп, които
са интегрирани в конструкцията,
на вертикално разстояние не поголямо от 6 m един от друг; и
.3 армирани стрингери, които
трябва, доколкото е възможно, да
бъдат в съчетание с хоризонтални
трегери на напречни прегради.
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1.2 За танкове, чиято височина е по-малка от 6 m,
вместо постоянните средства за достъп могат да се
използват алтернативни средства, определени в точка 3.9 от Техническите разпоредби, или преносими
средства.

2.2 За сантинните бордови секции, чието вертикално
разстояние от дъното на танка до горната точка на
монтажния шев е 6 m и повече, се предвижда едно
надлъжно постоянно средство за достъп за цялата
дължина на танка. То трябва да бъде достъпно през
вертикални постоянни средства за достъп във всеки
край на танка.
2.2.1 Надлъжните непрекъснати постоянни средства за достъп могат да бъдат монтирани на минимум 1,6 m до максимум 3 m от горната част на сантинната бордова секция.
В този случай може да се използва платформа, разширяваща надлъжните непрекъснати постоянни средства за достъп, така че рамката на мрежата за достъп
да може да бъде използвана за достъп до структурни
критични зони.
2.2.2 Като алтернатива непрекъснатите надлъжни постоянни средства за достъп могат да бъдат инсталирани
на най-малко 1,2 m под горната част на проходното
сечение на мрежовия пръстен, което позволява използването на преносими средства за достъп за достигане
до структурни критични зони.

Форпикови танкове
1.3 За форпиковите танкове с дълбочина 6 m или повече в централната линия на носовата непроницаема
преграда трябва да се осигури подходящо средство за
достъп за достигане до критични зони, като подпалубната конструкция, стрингерите, водонепроницаемата
преграда и конструкция на бордовата обшивка.
1.3.1 Смята се, че стрингери на по-малко от 6 m
вертикално разстояние от палубата или от по-горен
стрингер са с осигурен подходящ достъп в комбинация
с преносими средства за достъп.
1.3.2 В случай че вертикалното разстояние между
палубата и стрингерите или най-ниския стрингер и
дъното на танка е 6 m или повече, се предвиждат
алтернативни средства за достъп, определени в точка
3.9 от Техническите разпоредби.

2.3 Когато вертикалното разстояние, посочено в 2.2,
е по-малко от 6 m, вместо постоянните средства за
достъп могат да се използват алтернативни средства,
определени в параграф 3.9 от Техническите разпоредби,
или преносими средства за достъп. За да се улесни
експлоатацията на алтернативните средства за достъп,
трябва да се предвидят редови отвори в хоризонталните
стрингери. Отворите трябва да са с подходящ диаметър
и да имат подходящи защитни парапети.

Таблица 2 – Средства за достъп за кораби за насипни товари
1 Товарни трюмове

2 Баластни танкове

Достъп до структурата на палубата
1.1 Постоянните средства за достъп трябва да бъдат
монтирани, за да осигурят достъп до надземната
конструкция от двете страни на напречната палуба
и в близост до централната линия.
Всяко средство за достъп трябва да бъде достъпно
от товарния отсек или директно от палубата и инсталирано на минимум 1,6 m до максимум 3 m под нея.
1.2 Постоянното напречно средство за достъп, монтирано на напречната преграда на минимум 1,6 m
до максимум 3 m под напречната палуба, се приема
за еквивалентно на 1.1.
1.3 Достъпът до постоянните средства за достъп до
надземната конструкция на напречната палуба може
да бъде изграден и през горната носеща греда.
1.4 Корабите с напречни прегради с пълни горни
стулове с достъп от главната палуба, което позволява
наблюдение на всички рамки и плочи отвътре, не
изискват постоянни средства за достъп до напречната палуба.
1.5 Алтернативно, подвижни средства за достъп могат
да се използват за достъп до горната конструкция на
напречната палуба, ако нейната височина е 17 m или
по-малко над горната част на танка.

Подпалубни бордови танкове
2.1 За всеки подпалубен бордови танк, чиято височина
е 6 m и повече, се предвижда едно надлъжно непрекъснато постоянно средство за достъп по протежение на
бордовата обшивка, което се монтира на минимум 1,6 m
до максимум 3 m под палубата с вертикална стълба за
достъп в близост до всеки достъп до този танк.
2.2 Ако през напречните мрежи в рамките на 600 mm
от основата на танка не са предвидени отвори за достъп
и пръстените на рамката имат диаметър, по-голям от
1 m, касаещ бордовата обшивка и наклонената обшивка,
тогава трябва да се осигурят стъпала (степенки)/релси
за захващане, за да се осигури безопасен достъп през
всеки напречен пръстен на рамката.
2.3 Три постоянни средства за достъп, монтирани в
крайния отвор и средния отвор на всеки танк, трябва
да бъдат налични, обхващайки пространството от основата на танка до пресечната точка на наклонената
плоча (лист от обшивката на кораб) със страничната
греда на люка.
Съществуващата надлъжна конструкция, ако е монтирана на наклонената плоча (лист от обшивката на
кораб) в пространството, може да се използва като
част от това средство за достъп.
2.4 За подпалубни бордови танкове, чиято височина
е по-малка от 6 m, вместо постоянните средства за
достъп могат да се използват алтернативни средства,
определени в точка 3.9 от Техническите разпоредби,
или преносими средства.
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Достъп до вертикални конструкции
1.6 Във всички трюмове за товари и вградени в конструкцията трябва да бъдат осигурени постоянни
средства за вертикален достъп, които да позволяват
проверка на минимум 25 % от общия брой трюмови
рамки, ляв и десен борд, равномерно разпределени
в трюма, включително от всяка страна по пътя на
напречни прегради.
Но при никакви обстоятелства това разположение не трябва да бъде по-малко от 3 постоянни
средства за един вертикален достъп, монтирани от
всяка страна (предни и задни краища на задържане
и среден обхват).
Постоянните средства за вертика лен дост ъп,
монтирани между две съседни рамки за задържане,
се броят за достъп за проверка на двете рамки за
задържане.
Средства за преносим достъп могат да бъдат
използвани за достъп до наклонената обшивка на
по-долните баластни танкове на саморазтоварваща
се баржа.
1.7 В допълнение преносими или подвижни средства
за достъп се използват за достъп до останалите рамки за задържане до горните им скоби и напречните
прегради.
1.8 Преносими или подвижни средства за достъп
могат да бъдат използвани за достъп за задържане
на рамки до горната им скоба на мястото на постоянните средства, изисквани в 1.6.
Тези средства за достъп се носят на борда на
кораба и са лесно достъпни за употреба.
1.9 Ширината на вертикалните стълби за достъп до
задържащи рамки трябва да бъде най-малко 300 mm,
измерена между стрингерите.
1.10 Единична вертикална стълба с дължина над 6 m
е приемлива за проверка на страничните рамки на
трюма в конструкция от единични обшивки.
1.11 За конструкция с двойна обшивка не се изискват
вертикални стълби за инспекция на товарните повърхности. Инспекцията на тази конструкция трябва
да бъде осигурена от пространството с двоен корпус.
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Сантинни танкове на саморазтоварваща се баржа
2.5 За всеки сантинен танк на саморазтоварваща се баржа, чиято височина е 6 m и повече, се предвижда едно
надлъжно непрекъснато постоянно средство за достъп
по протежение на бордовата обшивка и се монтира на
най-малко 1,2 m под горната част на прозрачния отвор
на мрежестия пръстен с вертикална стълба за достъп
в близост до всеки достъп до танка.
2.5.1 Стълба за достъп между надлъжните непрекъснати
постоянни средства за достъп и дъното на пространството трябва да бъде осигурена от всеки край на танка.
2.5.2 Като алтернатива надлъжните непрекъснати постоянни средства за достъп могат да бъдат разположени
през горната мрежеста обшивка над прозрачния отвор
на мрежестия пръстен, на минимум 1,6 m под палубата, когато това подреждане улеснява по-подходяща
проверка на идентифицирани структурно критични
зони. Увеличена надлъжна рамка може да се използва
за целите на пътеката.
2.5.3 За кораби за превоз на насипни товари (бълкери)
с двойна обшивка на борда надлъжните непрекъснати
постоянни средства за достъп могат да бъдат инсталирани
на 6 m от осовата точка на трюма, ако се използват в
комбинация с алтернативни методи за достъп до него.
2.6 Ако не са предвидени отвори за достъп през напречните мрежови пръстени в рамките на 600 mm от
основата на танка и мрежовите пръстени на рамката
имат височина на мрежата, по-голяма от 1 m по отношение на бордовата обшивка и наклонената обшивка,
тогава трябва да се осигурят степенки (стъпала)/релси
за захващане, които да позволяват безопасен достъп
през всеки напречен пръстен на рамката.
2.7 За сантинни танкове на саморазтоварваща се баржа,
чиято височина е по-малка от 6 m, вместо постоянните
средства за достъп могат да се използват алтернативни
средства, определени в точка 3.9 от Техническите разпоредби, или преносими средства. Такива средства за
достъп трябва да се докаже, че могат да бъдат разположени и лесно достъпни в зоните, където е необходимо.
Бордови танкове с двойна обшивка
2.8 Осигуряват се постоянни средства за достъп в
съответствие с приложимите раздели на таблица 1.
Форпикови танкове
2.9 За форпикови танкове с дълбочина 6 m или повече
по осовата линия на водонепроницаемата преграда
трябва да се осигури подходящо средство за достъп
до критични зони, като конструкцията на палубата,
стрингери, водонепроницаема преграда при сблъсък и
странична конструкция на корпуса.
2.9.1 Смята се, че стрингери на по-малко от 6 m вертикално разстояние от палубата или стрингера непосредствено по-горе са с осигурен подходящ достъп в
комбинация с преносими средства за достъп.
2.9.2 Смята се, че стрингери на по-малко от 6 m вертикално разстояние от палубата или стрингера непосредствено по-горе са с осигурен подходящ достъп в
комбинация с преносими средства за достъп.
2.9.3 В слу чай че вертикалното разстояние меж ду
палубата и стрингерите или най-ниския стрингер и
дъното на танка е 6 m или повече, се предвиждат алтернативни средства за достъп, определени в точка 3.9
от Техническите разпоредби.

За рудовозите се осигуряват постоянни средства за достъп в съответствие с приложимите
раздели на таблица 1 и таблица 2.“
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Изменения на въведението и част А на Кодек
са за устойчивост в неповредено състояние,
2008 г.
(Кодекс IS от 2008 г.)
(Приети с Резолюция MSC.414(97) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 25 ноември 2016 г. В
сила за Република България от 1 януари 2020 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомн я Член 28, бу к ва (б) от
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки също Резолюция MSC.267(85),
с която е приел Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г. („Кодекс IS от
2008 г.“),
К ат о о тбел язва разпоредби т е о т носно
процедурата за изменение на въведeнието и
част А на Кодекса IS от 2008 г., предвидени в
параграф (16).1 от Правило I/3 от Протокола
от 1988 г. относно Международната конвенция
за товарните водолинии, 1966 г. („Протокол
за товарни водолинии от 1988 г.“), изменен с
Резолюция MSC.270 (85),
Като признава необходимостта от включване на разпоредби относно корабите, ангажирани с ответни операции, дейности по
повдигане и буксировка, включително ескорт
буксировка (влачене), в Кодекса IS от 2008 г.,
Като взема предвид, на деветдесет и седмата си сесия, измененията на въведението и
част А от Кодекса IS от 2008 г., предложени и
разпространени в съответствие с параграф 2,
буква (a) от чл. VI от Протокола за товарни
линии от 1988 г.,
1 Приема, в съответствие с параграф 2,
буква (d) от чл. VI от Протокола за товарни
линии от 1988 г., изменения във въведението
и част А от Кодекса IS от 2008 г., чийто текст
е изложен в приложението към настоящата
резолюция;
2 Определя, в съответствие с параграф 2,
буква (f), точка (ii)(bb) от чл. VI от Протокола
за товарни водолинии от 1988 г., че посочените
изменения се считат за приети на 1 юли 2019 г.,
освен ако преди тази дата повече от една трета
от страните по Протокола за товарни водолинии от 1988 г. или страните, чийто комбиниран
търговски флот съставлява не по-малко от 50 %
от бруто тонажа на световния търговски флот
на всички Страни, са уведомили Генералния
секретар на Организацията за възраженията
си срещу измененията;
3 Приканва Страните по Протокола за
товарни линии от 1988 г. да отбележат, че в
съответствие с параграф 2, буква (g), точка
(ii) от чл. VI на Протокола за товарните
водолинии от 1988 г. измененията влизат в
сила на 1 януари 2020 г. след приемането им
в съответствие с параграф 2 по-горе;
4 Изисква Генералният секретар на Организацията, за целите на параграф 2, буква (e) от член VI от Протокола за товарните
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водолинии от 1988 г., да предаде заверени
копия от настоящата резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в приложението,
на всички страни по Протокола за товарни
линии от 1988 г.;
5 Изисква също Генералният секретар на
Организацията да предаде копия от настоящата
резолюция и нейното приложение на членовете на Организацията, които не са Страни
по Протокола за товарни водолинии от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на въведението и част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г.
(Кодекс IS от 2008 г.)
Въведение
1 Цел
1 Подзаглавието на параграф 1.2 се заменя
със следното:
„1.2 Освен ако не е посочено друго, този
Кодекс съдържа приложими критерии за устойчивост в неповредено състояние за кораби
и други морски превозни средства с дължина
24 m и повече, както е посочено по-долу.
Кодексът също така предвижда непокътнати
критерии за цялостна устойчивост, приложими
за същите кораби и морски превозни средства,
когато се извършват определени операции:“.
2 В параграф 1.2 след съществуващата
алинея .6 се добавят следните нови алинеи
.7 до .9:
„.7 кораби, извършващи котвени операции;
.8 кораби, у частващи в пристанищни,
крайбрежни или операции по буксировки в
открито море и операции по ескорт;
.9 кораби, извършващи операции по повдигане;“,
а останалите алинеи се преномерират
съответно.
2 Определения
3 Следните нови параграфи 2.27 до 2.31 се
въвеждат след съществуващия параграф 2.26:
„2.27 Кораб, ангажиран с котвени операции,
означава кораб, участващ в операции по
разстановка, обиране и преместване на
котви и свързаните с тях швартови линии
от платформи или други плавателни съдове. Силите, свързани с котвените операции,
обикновено се свързват с тегленето на
линията на лебедката и могат да включват
вертикални, напречни и надлъжни сили,
приложени в точката на теглене и върху
кърмовия ролер.
2.28 Кораб, ангажиран с буксировка в пристанище, означава кораб, участващ в операция,
предназначена за подпомагане на кораби
или други плаващи конструкции в защитени води, обикновено при влизане или
излизане от пристанището и по време на
операции за заставане или отвързването
на корабите от котва.
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2.29 Кораб, който се занимава с брегова
буксировка или в открито море, означава
кораб, участващ в операция, предназначена за подпомагане на кораби или други
плаващи конструкции извън защитени
води, в които теглителното усилие често
е функция на тегленето на кораба.*
2.30 Кораб, ангажиран с дейности по повдигане, означава кораб, участващ в операция,
включваща повдигане или спускане на
обекти с използване на вертикална сила
с помощта на винчове, кранове, a-рамки
или други повдигащи устройства.**
Виж: *Насоките за безопасна буксировка в
открито море (MSC/Circ.884).
**Риболовните плавателни съдове не трябва да бъдат включени в определението за
повдигащи операции. Справка с параграфи
2.1.2.2 и 2.1.2.8 от глава 2 на част Б. За
котвени операции се прави позоваване на
раздел 2.7 от глава 2 на част Б.
2.31 Кораб, участващ в ескортна операция,
означава кораб, специално ангажиран
с управление, спиране и по друг начин
контролиране на подпомагания кораб
по време на обикновени или аварийни
маневри, при което управляващите и
спирачните сили се генерират от хидродинамичните сили, действащи върху корпуса и придатъците, и силите на тягата,
упражнявани от задвижващите агрегати
(виж също фигура 1).
Част А
Задължителни критерии
4 Следната бележка под линия се добавя
към съществуващото заглавие на глава 2:
„*Параграфи 3.4.1.8, 3.4.1.9, 3.6.4 и 3.6.5 в
част Б трябва да се разглеждат само като
препоръки.“
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Изменения на част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г. (Кодекс
IS от 2008 г.)
(Приети с Резолюция MSC.444(99) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 24 май 2018 г. В сила
за Република България от 1 януари 2020 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомн я член 28, бу к ва (б) от
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки също Резолюция MSC.267(85),
с която е приел Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г. („Кодекс IS от
2008 г.“),
Припомняйки още Резолюция MSC.414(97),
с която е приел изменения към въведението
и част А от Кодекс IS от 2008 г.,
К ат о о тбел язва разпоредби т е о т носно
процедурата за изменение на въведението и
част А на Кодекса IS от 2008 г., предвидени в
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параграф (16).1 от Правило I/3 от Протокола
от 1988 г. относно Международната конвенция
за товарните водолинии, 1966 г. (Протокола
за товарни водолинии от 1988 г.), изменен с
Резолюция MSC.270(85),
Като признава необходимостта от включване на разпоредби относно корабите, ангажирани с котвени операции, дейности по
повдигане и буксировка, включително ескорт
буксировка (влачене), в Кодекса IS от 2008 г.,
Като взема предвид, на деветдесет и деветата си сесия, измененията на част А от Кодекса
IS от 2008 г., предложени и разпространени в
съответствие с параграф 2, буква (a) от чл. VI
от Протокола за товарни линии от 1988 г.
1. Приема в съответствие с параграф 2,
буква (d) от чл. VI от Протокола за товарни
водолинии от 1988 г., измененията в част А
от Кодекса IS от 2008 г., изменен с Резолюция
MSC.414(97), чийто текст е изложен в приложението към настоящата резолюция.
2. Съгласява се, че настоящата резолюция
и Резолюция MSC.414(97) се четат и тълкуват
заедно като един единствен инструмент.
3. Определя, в съответствие с параграф 2,
буква (f), точка (ii)(bb) от чл. VI от Протокол
за товарни водолинии от 1988 г., че посочените изменения се считат за приети на 1 юли
2019 г., освен ако преди тази дата повече
от една трета от страните по Протокола за
товарни водолинии от 1988 г., или страните,
чийто комбиниран търговски флот съставлява
не по-малко от 50 % от целия търговски флот
на всички Страни, са уведомили Генералния
секретар на Организацията за възраженията
си срещу измененията.
4. Приканва Страните по Протокола за
товарни линии от 1988 г. да отбележат, че в
съответствие с параграф 2, буква (g), точка
(ii) от чл. VI на Протокола за товарните
водолинии от 1988 г. измененията влизат в
сила на 1 януари 2020 г. след приемането им
в съответствие с параграф 2 по-горе.
5. Изисква Генералният секретар на Организацията, за целите на параграф 2, буква (e) от член VI от Протокола за товарните
водолинии от 1988 г., да предаде заверени
копия от настоящата резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в приложението,
на всички страни по Протокола за товарни
водолинии от 1988 г.
6. Изисква също Генералният секретар на
Организацията да предаде копия от настоящата
резолюция и нейното приложение на членовете на Организацията, които не са Страни
по Протокола за товарни линии от 1988 г.
7. Изиск ва още Генера лни ят сек ретар
да изготви обединен текст на измененията,
приети с настоящата резолюция и Резолюция
MSC.414(97).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г.
(Кодекс IS от 2008 г.)
Част А
Задължителни критерии
Бележката под линия към съществуващото
заглавие на глава 2 е заличена.
5548

Изменения на въведението и част А на Кодек
са за устойчивост в неповредено състояние,
2008 г. (Кодекс IS от 2008 г.)
(Приети с Резолюция MEPC.413(97) на Комитета по морска безопасност на Международната
морска организация на 25 ноември 2016 г. В
сила за Република България от 1 януари 2020 г.)
Комитетът по морска безопасност,
К атo припомн я ч лен 28, бу к ва (б) от
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки също Резолюция MSC.267(85),
с която е приел Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г. („Кодекс IS от
2008 г.“),
К ат о о тбел язва разпоредби т е о т носно
процедурата за изменение на въведението и
част А на Кодекса IS от 2008 г., предвидени
в правило II-1/2.27.1 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот
на море, 1974 г. („Конвенцията“), изменен с
Резолюция MSC.269(85),
Като признава необходимостта от включване на разпоредби относно корабите, ангажирани с котвени операции, повдигане и
буксировка, включително ескорт буксировка
(влачене), в Кодекса IS от 2008 г.,
Като взема предвид, на деветдесет и седмата си сесия, измененията на въведението и
част А от Кодекса IS от 2008 г., предложени
и разпространени в съответствие с член VIII,
буква (b), точка (i) от Конвенцията,
1. Приема, в съответствие с член VIII, буква
(b), точка (iv) от Конвенцията, изменения във
въведението и част А от Кодекса IS от 2008 г.,
чиито текст е изложен в приложението към
настоящата резолюция.
2. Определя, в съответствие с член VIII,
буква (b), точка (vi), подточка (2)(bb) от Конвенцията, че посочените изменения се считат
за приети на 1 юли 2019 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от договарящите правителства по Конвенцията, или договарящите правителства, чиито комбиниран
търговски флот съставлява не по-малко от
50 % от бруто тонажа на световния търговски
флот, са уведомили Генералния секретар за
възраженията си срещу измененията.
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3. Приканва договарящите правителства по
Конвенцията да отбележат, че в съответствие
с член VIII, буква (b), точка (vii), подточка
(2) от Конвенцията измененията влизат в
сила на 1 януари 2020 г. след приемането им
в съответствие с параграф 2 по-горе.
4. Изисква Генералният секретар, за целите
на член VIII, буква (b), точка (v) от Конвенцията, да предаде заверени копия от настоящата резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в приложението, на всички
договарящи правителства към Конвенцията.
5. Изисква също Генералният секретар
на Организацията да предаде копия от настоящата резолюция и нейното приложение
на членовете на Организацията, които не са
договарящи правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на въведението и част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г.
(Кодекс IS от 2008 г.)
Въведение
1 Цел
1 Подзаглавието на параграф 1.2 се заменя
със следното:
„1.2 Освен ако не е посочено друго, този
кодекс съдържа критерии за устойчивост в
неповредено състояние, приложими за кораби
и други морски превозни средства с дължина 24 m и повече, както е изброено по-долу.
Кодексът също така предвижда критерии за
устойчивост в неповредено състояние, приложими за същите кораби и морски превозни
средства, когато се извършват определени
операции:“.
2 В параграф 1.2 след съществуващата
алинея .6 се добавят следните нови алинеи
.7 до .9:
„.7 кораби, извършващи котвени операции;
.8 кораби, участващи в пристанищни,
крайбрежни или океански операции по
ескорт буксировка (влачене);
.9 кораби , и зв ърш в а щ и повд и г а не на
тежки товари;“,
а останалите алинеи се преномерират
съответно.
2 Определения
3 Следните нови параграфи 2.27 до 2.31 се
въвеждат след съществуващия параграф 2.26:
„2.27 Кораб, ангажиран с котвени операции,
означава кораб, участващ в операции по
разстановка, обиране и преместване на
котви и свързаните с тях швартови линии от платформи или други плавателни
съдове. Силите, свързани с обработването на котва, обикновено се свързват
с тегленето на линията на лебедката и
могат да включват вертикални, напречни
и надлъжни сили, приложени в точката
на теглене и върху кърмовия ролер.
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2.28 Кораб, ангажиран с буксировка в пристанище, означава кораб, участващ в операция,
предназначена за подпомагане на кораби
или други плаващи конструкции в защитени води, обикновено при влизане или
излизане от пристанището и по време на
операции за заставане или отвързването
на корабите от котва.
2.29 Кораб, който се занимава с брегова
буксировка или в открито море, означава
кораб, участващ в операция, предназначена за подпомагане на кораби или други
плаващи конструкции извън защитени
води, в които теглителното усилие често
е функция на тегленето на кораба.*
2.30 Кораб, ангажиран с дейности по повдигане, означава кораб, участващ в операция,
включваща повдигане или спускане на
обекти с използване на вертикална сила
с помощта на винчове, кранове, a-рамки
или други повдигащи устройства.**
2.31 Кораб, участващ в ескортна операция,
означава кораб, специално ангажиран с
управление, спиране и по друг начин контролиране на подпомагания кораб по време на обикновени или аварийни маневри,
при което управляващите и спирачните
сили се генерират от хидродинамичните
сили, действащи върху корпуса и придатъците, и силите на тягата, упражнявани
от задвижващите агрегати (вижте също
фигура 1).
Ви ж *Нас ок и т е за б е зопасна бу ксировка в открито море (MSC/Circ.884).
** Риболовните плавателни съдове не трябва да бъдат включени в определението за
повдигащи операции. Справка с параграфи
2.1.2.2 и 2.1.2.8 от глава 2 на част Б. За
котвени операции се прави позоваване на
раздел 2.7 от глава 2 на част Б.“
Част А
Задължителни критерии
4 Следната бележка под линия се добавя
към съществуващото заглавие на глава 2:
„*Параграфи 3.4.1.8, 3.4.1.9, 3.6.4 и 3.6.5 в
част Б трябва да се разглеждат само като
препоръки.“
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Изменения на част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г. (Кодекс
IS от 2008 г.)
(Приети с Резолюция MSC.443(99) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 24 май 2018 г. В сила
за Република България от 1 януари 2020 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомня член 28, буква (б) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
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Припомняйки също Резолюция MSC.267(85),
с която е приел Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г. („Кодекс IS от
2008 г.“),
Припомняйки още Резолюция MSC.413(97),
с която е приел изменения към въведението
и част А от Кодекс IS от 2008 г.,
К ат о о тбел язва разпоредби те о т носно
процедурата за изменение на въведението и
част А на Кодекс IS от 2008 г., предвидени в
правило II-1/2.27.1 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот
на море, 1974 г. („Конвенцията“), изменено с
Резолюция MSC.269(85),
Като признава необходимостта от включване на разпоредби относно корабите, ангажирани с котвени операции, дейности по
издигане и буксировка, включително ескорт
буксировка (влачене), в Кодекса IS от 2008 г.,
Като взема предвид, на деветдесет и деветата си сесия, измененията в част А от
Кодекса IS от 2008 г., предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква
(b), точка (i) от Конвенцията,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква
(b), точка (iv) от Конвенцията, измененията
в част А от Кодекса IS от 2008 г., изменен с
Резолюция MSC.413(97), чийто текст е изложен
в приложението към настоящата резолюция.
2. Съгласява се, че настоящата резолюция
и Резолюция MSC.413(97) се четат и тълкуват
заедно като един единствен инструмент.
3. Определя, в съответствие с член VIII,
буква (b), точка (vi), подточка (2) (bb) от
Конвенцията, че посочените изменения се
считат за приети на 1 юли 2019 г., освен
ако преди тази дата повече от една трета от
договарящите правителства по Конвенцията, или договарящите правителства, чиито
комбиниран търговски флот съставлява не
по-малко от 50 % от бруто тонажа на световния търговски флот, са уведомили Генералния секретар за възраженията си срещу
измененията.
4. Приканва договарящите правителства по
Конвенцията да отбележат, че в съответствие
с член VIII, буква (b), точка (vii), подточка
(2) от Конвенцията измененията влизат в
сила на 1 януари 2020 г. след приемането им
в съответствие с параграф 2 по-горе.
5. Изисква Генералният секретар, за целите
на член VIII, буква (b), точка (v) от Конвенцията, да предаде заверени копия от настоящата резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в приложението, на всички
договарящи правителства към Конвенцията.
6. Изисква също Генералният секретар
на Организацията да предаде копия от настоящата резолюция и нейното приложение
на членовете на Организацията които не са
договарящи правителства по Конвенцията.
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7. Изиск ва още Генера лни я т сек ретар
да изготви обединен текст на измененията,
приети с настоящата резолюция и Резолюция
MSC.413(97).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г.
(Кодекс IS от 2008 г.)
Част А
Задължителни критерии
Бележката под линия към съществуващото
заглавие на глава 2 е заличена.
5550

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища,
летателни площадки, системи и съоръжения
за наземно обслужване, за лицензиране на
летищни оператори и оператори по наземно
обслужване и за достъпа до пазара по наземно
обслужване в летищата (обн., ДВ, бр. 101 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2007 г., бр. 38
от 2012 г.; доп., бр. 26 от 2015 г.; изм., бр. 34
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 40 и 53 от 2018 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата запетаята
след думата „летища“ и думите „летателни
площадки, системи и съоръжения за наземно
обслужване“ се заличават.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „граждански летища“
се добавя „по чл. 43, ал. 2, т. 1 – 3 от Закона
за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), които
са извън обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139
на Европейския парламент и на Съвета от
4 юли 2018 година относно общи правила в
областта на гражданското въздухоплаване
и за създаването на Агенция за авиационна
безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО)
№ 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014
и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и
(ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент
и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на
Съвета (ОВ, L 212 от 2018 г.), (Регламент (ЕС)
2018/1139)“, а думите „летателни площадки
и на системи и съоръжения за обслужване
на пътници, обслужване и осигуряване на
въздухоплавателни средства (ВС), товарене
и разтоварване на багажи и товари (включително и поща)“ се заличават;
б) създават се т. 4 – 7:
„4. издаване на единни сертификати по ADR.
AR.C.035 от Регламент (ЕС) № 139/2014 на Комисията от 12 февруари 2014 г. за определяне
на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с
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Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския
парламент и на Съвета (ОВ, L 44 от 2014 г.),
(Регламент (ЕС) № 139/2014);
5. подаване на декларации от доставчиците
на обслужване по управление на перона по
ADR.AR.C.050 от Регламент (ЕС) № 139/2014;
6. издаване на единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване
на пътници за летищата, попадащи в обхвата
на Регламент (ЕС) № 2018/1139;
7. регистриране на летища за обслужване
на полети, различни от търговски въздушен
превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу
заплащане или без заплащане, както и за
технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетни летища.“
2. В ал. 2 запетаята и текстът след думите
„ал. 1“ се заличават.
3. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139, се сертифицират по
реда на глави седма – девета.
(4) Летищата извън тези по ал. 3 се сертифицират по реда на глави втора, четвърта
и десета.
(5) Операторите по наземно обслужване се
лицензират по реда на глава пета.“
§ 3. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Удостоверението за експлоатационна
годност на летище, единните сертификати по
ADR.AR.C.035 от Регламент (ЕС) № 139/2014,
единните сертификати за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници за
летищата, попадащи в обхвата на Регламент
(ЕС) 2018/1139, и регистрацията на летищата
по чл. 43, ал. 2, т. 4 от ЗГВ удостоверяват, че
съответният обект отговаря на определените
стандарти, условия и изисквания.“
§ 4. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Е д и н н и т е с ер т ифи к ат и по A DR .
A R.C.035 от Регламен т (ЕС) № 139/2014,
единните сертификати за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници за
летищата, попадащи в обхвата на Регламент
(ЕС) 2018/1139, и лицензът за летищен оператор
удостоверяват, че организацията, техниката,
технологиите и персоналът на лицензираното
лице отговарят на стандартите и изискванията за безопасно и качествено поддържане
на експлоатационната годност на летището.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. провеждането на полети от и до граждански летища, които:
а) нямат валидно удостоверение за експлоатационна годност; или
б) не са регистрирани; или
в) н ямат единен сертификат по A DR.
AR.C.035 от Регламент (ЕС) № 139/2014 и
единен сертификат за оператор на летищни
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съоръжения за обслужване на пътници за
летищата, попадащи в обхвата на Регламент
(ЕС) 2018/1139;“.
2. В т. 2 думите „или летателна площадка“
се заличават, а след думите „експлоатационна
годност“ се поставя запетая и се добавя „при
регистрацията или в единния сертификат по
ADR.AR.C.035 от Регламент (ЕС) № 139/2014,
освен ако не е получено предварително одобрение от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“)
по реда на ADR.OPS.B.090“.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. използването на системи и съоръжения
за обслужване на пътници, обслужване и
осигуряване на въздухоплавателни средства,
товарене и разтоварване на багажи, за които
няма валиден лиценз на оператор по наземно
обслужване;“.
4. В т. 4 след думата „лиценз“ се добавя
„или сертификат“.
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него длъжностно лице
издават удостоверение за експлоатационна
годност на граждански летища съгласно приложение № 2, извършват регистрация съгласно
приложение № 8 или издават единни сертификати по ADR.AR.C.035 от Регламент (ЕС)
№ 139/2014 и единни сертификати за оператор
на летищни съоръжения за обслужване на
пътници за летищата, попадащи в обхвата на
Регламент (ЕС) 2018/1139.“
§ 7. Член 7 се отменя.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „и летателните
площадки“ се заличават;
б) в т. 3 думите „координати в системата
WGS“ се заменят с „географски координати“;
в) точка 4 се изменя така:
„4. вида на гражданското летище съгласно
чл. 43, ал. 2 от ЗГВ;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ поддържа
регистър на всички издадени сертификати по
реда на глава девета и регистрации по реда
на глава десета. Регистърът съдържа информацията по чл. 8, ал. 1.“
3. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация“ води регистър на
декларациите на доставчиците на обслужване
по управление на перона под неин надзор.
(4) Регистърът по ал. 1 съдържа следните
данни:
1. наименованието и ЕИК на юридическото
лице, подало декларацията;
2. седалището и адреса на управление на
декларатора;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

3. летището, за което е подадена декларацията;
4. дейността, за която е подадена декларацията;
5. причините и срока на ограничаване или
спиране на правата по декларацията;
6. причините и датата на отнемане на
декларацията.
(5) Доставчикът и операторът на обектите
по ал. 1 – 3 уведомяват ГД „ГВА“ за всички
промени в данните по ал. 4 в срок до 3 дни
от възникването им.“
§ 9. В чл. 9, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. наименование и ЕИК на юридическото
лице, подало декларацията;“.
§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него:
а) в т. 2 запетаята след думата „летища“ и
думите „летателни площадки и другите обекти
по чл. 1, ал. 1, т. 1“ се заличават;
б) в т. 4 думите „и летателните площадки“
се заличават;
в) в т. 5 запетаята след думата „летища“ и
думите „летателни площадки“ се заличават;
г) в т. 6 думите „съгласуван с Държавно
предприятие „Ръководство на въздушното
движение“ (ДП „РВД“)“ и думите „и летателни
площадки“ се заличават;
д) в т. 8 думите „и летателни площадки“
се заличават;
е) в т. 9 думите „и сигурност“ се заличават;
ж) в т. 10 думите „и летателните площадки“
и „и сигурност“ се заличават;
з) създават се т. 14 – 16:
„14. извършва одити на летищата и летищните оператори съобразно одитен план,
изготвен според оценката на риска за всяко
гражданско летище за обществено ползване;
15. извършва веднъж годишно планови
проверки на годишния финансов отчет за
предходната финансова година, заверен от
регистриран одитор, и одиторския доклад на
операторите по наземно обслужване за съответствие на изискването по чл. 48д, ал. 2,
т. 2 от ЗГВ;
16. извършва мониторинг и координира
надзора по прилагането и изпълнението на
Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване.“
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) При извършването на плановите проверки не се изисква представяне на доказателства за финансова стабилност.
(3) За доказването на финансовата стабилност се извършват проверки в периода от
1 октомври до 31 декември, като летищните
оператори и операторите по наземно обслужване изпращат заверените си годишни отчети
в срок до 10 октомври на годината, следваща
тази, за която се отнасят.
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(4) Когато операторите са новоучредени
търговски дружества или започват дейност
през годината, за която се извършва проверката, те доказват финансова стабилност с
представяне на бизнес план за период от три
години, в който задължително се включват
баланс, отчет за приходи и разходи и отчет
за парични потоци. След приключване на
финансовата година те представят заверен
годишен отчет и анализ относно изпълнението
на представения бизнес план и причините за
неговото отклонение.“
§ 11. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Проверките по чл. 10, т. 9, 10 и 14 се
извършват от един или повече инспектори,
определени от главния директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него длъжностно лице.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думата „удостоверение“ се поставя запетая, а думите „или
лиценз“ се заменят с „лиценз или регистрация“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. в доклада от проверката се включват
предложения до главния директор на ГД „ГВА“
за даване на възможност на проверяваното
лице да представи план за действие за отстраняване на установените несъответствия
с определени срокове за това, ограничаване
на правата, временно спиране или отнемане
на удостоверението или лиценза или прекратяване на регистрацията;“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Когато при осъществяване на проверки
по чл. 10, т. 9, 10 и 14 не са заплатени такси
за извършването им по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията в срок до 14 дни
от датата на извършване на проверките, те се
събират по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.“
§ 12. В чл. 12, ал. 1 след думите „експлоатационна годност“ се добавя „или единния
сертификат по ADR.AR.C.035 от Регламент
(ЕС) № 139/2014 и единния сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване
на пътници за летищата, попадащи в обхвата
на Регламент (ЕС) 2018/1139“.
§ 13. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 13. Собственикът или ползвателят на
летище за авиация с общо предназначение,
обслужване на полети, различни от търговски
въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg
срещу заплащане или без заплащане, както
и за технологични нужди на собственика без
заплащане и на вертолетно летище поддър-
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жат обявените категории в съответствие с
издаденото удостоверение за експлоатационна
годност или извършената регистрация, като:“.
2. В т. 13 след думите „ДП „РВД“ се добавя
„съгласно подписаното споразумение/договор
за взаимодействие при обмен на аеронавигационна информация“.
§ 14. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Собственикът/ползвателят/операторът на летище сключва споразумение/
договор с ДАНО за:
1. оперативно взаимодействие с органите
за обслужване на въздушното движение;
2. разработване на процедури за полети
и проектиране на структури на въздушното
пространство;
3. обмен на аеронавигационна информация,
като в него задължително се включват разпоредби относно каталога за аеронавигационни
данни и глобалния формат за докладване за
оценка на състоянието на работната площ;
4. други видове аеронавигационно обслужване (при необходимост).“
§ 15. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Операторът по наземно обслужване
или самообслужване на съответна дейност
поддържа съоръженията, оборудването и другата техника при изпълнение на съответната
дейност по наземно обслужване в съответствие
с издадения лиценз.“
§ 16. В заглавието на глава втора думите
„и летателна площадка“ се заличават.
§ 17. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В основния текст след думата „летище“ се
добавя „по чл. 43, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗГВ, което
е извън обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139,“.
2. Точка 2 се отменя.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. са изпълнени изискванията, определени
в Наредба № 15 от 13.04.2011 г. за аеронавигационно информационно обслужване (ДВ,
бр. 37 от 2011 г.) по отношение на обмена на
данни с ДАНО;“.
§ 18. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Удостоверение за експлоатационна годност на летателна
площадка се издава“ се заменят с „Регистрация на летище за обслужване на полети,
различни от търговски въздушен превоз, с
въздухоплавателни средства с максимална
излетна маса под 5700 kg срещу заплащане
или без заплащане, както и за технологични
нужди на собственика без заплащане и на
вертолетно летище се извършва“.
2. В т. 2 думите „летателната площадка“
се заменят с „летището“.
3. В т. 3 думите „летателна площадка“ се
заменят с „летище“.
§ 19. В заглавието на раздел II на глава
втора думите „или летателна площадка“ се
заличават.
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§ 20. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и летателна площадка“
се заменят с „по чл. 43, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗГВ,
което е извън обхвата на Регламент (ЕС)
2018/1139,“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „или летателна площадка“
се заличават;
б) в т. 3 думите „за обществено ползване“
и „или ръководство за управление и експлоатация на летателна площадка съгласно
приложение № 4“ се заличават;
в) в т. 4 думите „за обществено ползване“
и „или акт за основните характеристики и
техническо състояние на летателна площадка
съгласно приложение № 6“ се заличават;
г) създава се т. 7:
„7. разработена програма за сигурност;“
д) създава се т. 8:
„8. договор/споразумение с доставчика на
аеронавигационно обслужване за взаимодействие при обмен на аеронавигационни данни/
информация.“
3. В ал. 3 думата „дни“ се заменя с „работни дни“.
§ 21. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „чл. 16“ се
заменят с „чл. 14, 16“.
2. В т. 1 думите „или летателната площадка“, „летателни площадки“ и запетаята след
тях се заличават.
3. В т. 4 думите „контролираното въздушно“
се заменят със „структурата на въздушното“.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. видовете полети, които ще се изпълняват;“.
§ 22. В чл. 21 думата „дни“ се заменя с
„работни дни“.
§ 23. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „или летателната площадка“
и „на летателната площадка“ се заличават.
2. В т. 7 в края на текста се добавя „на
летищата, на които се изпълняват полети по
Правилата по прибори (ППП)“.
3. В т. 11 думите „контролираната зона“
се заменят с „работната площ“.
4. В т. 12 думата „снега“ се заменя със
„замърсяванията“.
5. В т. 14 думите „радиостанциите за двустранна връзка“ се заменят със „средствата
за радиокомуникация“.
6. В т. 17 думите „на района и около летището или летателната площадка“ се заменят
с „и светлини с висок интензитет в района
и/или около летището“.
§ 24. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1, в основния текст думата „дни“
се заменя с „работни дни“, а думите „ГД
„ГВА“ – с „ГД „ГВА“ или оправомощено от
него длъжностно лице“.
2. В ал. 2 след думата „годност“ се добавя
„е безсрочно и“ и след думите „приложение
№ 7“ текстът „за летище и приложение № 8
за летателна площадка“ се заличава.
§ 25. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „или летателна
площадка“ се заличават;
б) в т. 2 думите „Наредба № 3 от 2006 г.
за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване (ДВ, бр. 6 от 2006 г.)“
се заменят с „Наредба № 3 от 25.05.2009 г. за
аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища“, а думите „и Наредба № 2320
от 2006 г. за условията и реда за постигане на
сигурността в гражданското въздухоплаване
(ДВ, бр. 14 от 2006 г.)“ се заменят с „Националната програма за сигурност в гражданското
въздухоплаване, Националната програма за
обучение и сертифициране в гражданското
въздухоплаване и Националната програма
за контрол на качеството в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване“;
в) в т. 3 думите „или летателната площадка“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „или летателна площадка“
се заличават.
§ 26. В заглавието на раздел III, глава
втора думите „или летателна площадка“ се
заличават.
§ 27. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в края се добавят запетая и
думите „както и при липса на доказателства
за финансова стабилност, когато те не бъдат
представени при поискване от инспекторите
или предоставените документи не я удостоверяват“.
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) Главният директор или оправомощено
от него длъжностно лице със заповед прекратява правата и отнема издаденото удостоверение
на летище, когато:“;
б) в т. 1 думите „или летателната площадка“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „или летателна площадка“
се заличават, а след думата „ГВА“ се добавя
„или оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 28. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
думите „или летателната площадка“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
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„(2) Летищната администрация (собственикът/летищният оператор) чрез съответното
NOTAM съобщение информира авиационната
общност, че летището е затворено.“
§ 29. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „или летателната площадка“ се заличават.
2. В ал. 2 навсякъде думите „или летателната площадка“ се заличават, а думите „със
съгласието“ се заменят със „след одобрение
от страна“.
§ 30. Глава трета с чл. 30 – 33 се отменя.
§ 31. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. програма за сигурност на гражданското
летище.“
2. В ал. 2 думата „дни“ се заменя с „работни дни“.
§ 32. В чл. 36, ал. 2 думата „дни“ се заменя
с „работни дни“.
§ 33. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „дни“ се заменя с „работни дни“.
2. В ал. 2 след думите „ГД „ГВА“ се добавя
„или оправомощено от него длъжностно лице“.
3. В ал. 3 след думите „ГД „ГВА“ се добавя
„или оправомощено от него длъжностно лице“,
а думата „дни“ се заменя с „работни дни“.
§ 34. В чл. 38, ал. 1 и 2 след думите „ГД
„ГВА“ се добавя „или оправомощено от него
длъжностно лице“.
§ 35. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думите „ГД „ГВА“
се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
2. В т. 3 думите „един месец“ се заменят
с „една година“.
§ 36. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 4 след думата „летище“ се добавя
„съгласно приложение № 13“;
б) създават се т. 6 – 8:
„6. разполага със системи и съоръжения
за обслужване на пътници, обслужване и
осигуряване на ВС, товарене и разтоварване
на багажи и товари (ССНО);
7. отговаря на изискванията на т. 4 от
Приложение VII от Регламент (ЕС) 2018/1139;
8. декларира, че е способен и разполага
с необходимите средства, за да изпълнява
задълженията, свързани с предоставяните
услуги в съответствие с чл. 33 от Регламент
(ЕС) 2018/1139, като представя декларация
съгласно приложение № 18.“
2. Създава се ал. 2:
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„(2) Лицето по ал. 1 представя ръководство
за поддържане на системите и съоръженията
за наземно обслужване.“
§ 37. В чл. 43 т. 3 се изменя така:
„3. в срок до 10 октомври предоставя в ГД
„ГВА“ годишен финансов отчет за предходната
финансова година, заверен от регистриран одитор, и одиторския доклад; когато операторът
е започнал дейност в годината на получаване
на лиценза, той представя бизнес план със
съдържанието по чл. 10, ал. 4.“
§ 38. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 5 се изменя така:
„5. копие на годишен финансов отчет,
заверен от регистриран одитор, за предходната финансова година и междинен отчет
към месеца, предхождащ месеца на подаване
на заявлението, включващ баланс, отчет за
приходи и разходи и отчет за паричен поток;
в случаите, когато търговското дружество е
новорегистрирано и няма приключена финансова година, то представя бизнес план за
текущата и следващата година;“
б) създават се т. 8 – 11:
„8. ръководство за експлоатация и техническа поддръжка на съответните ССНО;
9. списък на правоспособните лица, извършващи дейностите по техническа поддръжка и/
или експлоатация и техническо обслужване
на обекта;
10. програма за сигурност по преценка
на ГД „ГВА“ според обхвата на дейността
и приложимост на мерките по авиационна
сигурност;
11. списък на ССНО съгласно приложение
№ 20.“
2. В ал. 2 думата „дни“ се заменя с „работни дни“.
§ 39. В чл. 45, ал. 1 думата „дни“ се заменя
с „работни дни“.
§ 40. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „дни“ се заменя с „работни дни“.
2. В ал. 2 след думите „ГД „ГВА“ се добавя
„или оправомощено от него длъжностно лице“.
3. В ал. 6 след думите „ГД „ГВА“ се добавя
„или оправомощено от него длъжностно лице“,
а думата „дни“ се заменя с „работни дни“.
§ 41. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „ГД „ГВА“ се добавя
„или оправомощено от него длъжностно лице“
и се създават т. 3 и 4:
„3. операторът е подал писмено искане за
това, но за срок не по-дълъг от 12 месеца;
4. липсват доказателства за финансова
стабилност, когато те не бъдат представени
при поискване от инспекторите или предоставените документи не я удостоверяват.“
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2. В ал. 2 след думите „ГД „ГВА“ се добавя
„или оправомощено от него длъжностно лице“.
3. В ал. 3 думите „Главният директор на
ГД „ГВА“ се заменят с „Главният директор на
ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице“, а думите „в срок един месец
от писменото искане, отправено от ГД „ГВА“
се заличават.
§ 42. В чл. 48, т. 3 думите „два месеца“ се
заменят с „една година“.
§ 43. В чл. 52, ал. 1 и 3 думите „50 000 т“
се заменят с „50 000 тона“.
§ 44. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думата „юли“ се заменя с „октомври“.
2. В ал. 5 след думите „ГД „ГВА“ се добавя
„или оправомощено от него длъжностно лице“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Лицата по ал. 1 и 2 осигуряват необходимите счетоводни извлечения във връзка
с извършвания одит, а при необходимост и
достъп до първичните счетоводни документи
на одитора, избран от ГД „ГВА“.“
4. В ал. 7 след думите „ГД „ГВА“ се добавя
„или оправомощено от него длъжностно лице“.
5. В ал. 8 думите „31 август“ се заменят с
„15 декември“.
§ 45. В чл. 60, ал. 1 думата „дни“ се заменя
с „работни дни“.
§ 46. Създава се глава седма с чл. 71 – 80:
„ Г л а в а

с е д м а

ИЗДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, СПИРАНЕ И
ОТНЕМАНЕ НА ЕДИНЕН СЕРТИФИК АТ
ЗА ЛЕТИЩЕ И ЛЕТИЩЕН ОПЕРАТОР ПО
СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 139/2014
Общи разпоредби
Чл. 71. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ издава
единни сертификати по буква „б“, т. 1 от ADR.
AR.C.035 от Регламент (ЕС) № 139/2014 за
летищата на територията на страната, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139.
(2) На летищата по ал. 1 се извършват
дейностите, предвидени в чл. 13.
Чл. 72. Единните сертификати по чл. 71,
ал. 1 са безсрочни.
Чл. 73. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ поддържа
регистър на всички издадени от нея сертификати по реда на тази глава.
(2) Регистърът съдържа информацията по
чл. 8, ал. 1 и чл. 9, ал. 2.
Раздел І
Издаване на единен сертификат по смисъла
на Регламент (ЕС) № 139/2014
Чл. 74. (1) Кандидатът за издаване на единен сертификат по чл. 71 подава заявление и

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

приложенията към него съгласно ADR.OR.B
от Регламент (ЕС) № 139/2014.
(2) Заявлението съдържа документите,
предвидени в ADR.OR.B.015 от Регламент
(ЕС) № 139/2014.
(3) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него длъжностно лице със
заповед в срок до 5 работни дни от подаване
на заявлението определя комисия за разглеждането му.
Чл. 75. (1) Единен сертификат по чл. 71,
ал. 1 се издава, когато са налице условията по
ADR.AR.C.015, ADR.AR.C.020, ADR.AR.C.025,
ADR.AR.C.035 от Регламент (ЕС) № 139/2014.
(2) Изискванията по ADR.AR.C.025 от Регламент (ЕС) № 139/2014 се определят съобразно заявлението на кандидата по чл. 74, ал. 1.
Чл. 76. (1) Когато комисията по чл. 74,
ал. 3 установи, че документите, приложени
към заявлението по чл. 74, ал. 1, са непълни,
главният директор на ГД „ГВА“ по предложение на комисията изпраща съобщение
до заявителя, в което се определя срок за
отстран яване на посочените недостат ъци
не по-дълъг от 30 работни дни от датата на
получаване на съобщението.
(2) В случай че заявителят не отстрани
пропуските в заявлението си в определения
за това срок, производството се прекратява.
Раздел ІІ
Изменение, временно ограничаване, спиране и
отнемане на единния сертификат по смисъла
на Регламент (ЕС) № 139/2014 и измененията
в него
Чл. 77. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
със заповед временно ограничава или спира
правата по издадения сертификат в случаите
по ADR.AR.C.055, буква „б“ от Регламент (ЕС)
№ 139/2014 до отстраняване на нарушението
или несъответствието с условията за издаване
на единния сертификат и изпълнението на
задължителните предписания, ако извършването на дейността ще застраши сигурността
и безопасността на въздухоплаването и ще
създаде опасност от настъпване на вреди
или застрашаване на живота или здравето
на хората.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ временно ограничава, спира или отнема правата
по единния сертификат при:
1. непредоставяне на достъп на инспекторите до летището и помещенията на летищния
оператор съгласно ADR.OR.C.015 от Регламент
(ЕС) № 139/2014 по време на установеното
работно време, след като от ГД „ГВА“ са
направени две писмени искания за достъп;
2. придобиване на сертификата или поддържане на неговата валидност чрез фалшифициране на представените писмени доказателства;
3. доказателства за злоупотреба или използване с цел измама на сертификата;
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4. липса на отговорен ръководител съгласно ADR.OR.D.015 (а) от Регламент (ЕС)
№ 139/2014.
(3) Когато при извършването на проверката
се установят нарушения или несъответствие с
условията за издаване на единния сертификат:
1. инспекторите дават задължителни предписания за отстраняването им;
2. в доклада от проверката се включват
предложения до главния директор на ГД
„ГВА“ за ограничаване на правата, временно
спиране или отнемане на удостоверението
или лиценза;
3. главният директор налага предвидените
в ЗГВ административни наказания.
Чл. 78. Главният директор със заповед прекратява правата и отнема издадения единен
сертификат, когато:
1. собственикът или ползвателят писмено
подаде заявление в срок до 60 календарни
дни преди прекратяване експлоатацията на
летището;
2. се прехвърли правото на собственост
или ползването на трето лице;
3. собственикът или ползвателят е обявен
в несъстоятелност или ликвидация;
4. летището не отговаря на изискванията,
посочени в ADR.OR.B.025 от Регламент (ЕС)
№ 139/2014;
5. задължителните предписания, дадени
от инспекторите по въздухоплаване, не бъдат
изпълнени в указания срок, който, независимо от продължаването му, не може да бъде
повече от една година.
Чл. 79. (1) Спрените права по издадения
единен сертификат се възстановяват със заповед на главния директор на ГД „ГВА“ след
представяне на доказателства, че предписанията са изпълнени, летището отговаря на
изискванията, посочени в ADR.OR.B.025 от
Регламент (ЕС) № 139/2014, и това е констатирано в доклада от извършена инспекционна
проверка.
(2) През периода на временното спиране на
правата по единния сертификат се прилагат
изискванията на чл. 27.
Чл. 80. Временното ограничаване или спиране на правата или отнемането на единния
сертификат подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 47. Създава се глава осма с чл. 81 – 84:
„ Г л а в а

о с м а

ДОСТАВЧИЦИ НА ОБСЛУЖВАНЕ ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРОНА
Раздел І
Подаване на декларации от доставчици на
обслужване по управление на перона
Чл. 81. (1) Кандидатите за доставчици на
обслужване по управление на перона подават
декларации съгласно ADR.AR.C.050 и ADR.
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OR.B.060 от Регламент (ЕС) № 139/2014 по
образец съгласно приложение № 17.
(2) В 7-дневен срок от подаване на декларацията главният директор на ГД „ГВА“
определя със заповед отговорен инспектор,
който проверява дали декларацията съдържа
цялата необходима информация съгласно част
ADR.OR от Регламент (ЕС) № 139/2014.
(3) В случай че декларацията съответства на
изискванията по ал. 2, ГД „ГВА“ потвърждава
получаването на декларацията пред заявителя.
(4) Когато декларацията не съдържа необходимата информация или съдържа информация,
която не е в съответствие с приложимите
изисквания, ГД „ГВА“ уведомява кандидата
за доставчик на обслужване по управление на
перона за несъответствието и изисква допълнителна информация в срок не по-дълъг от
30 работни дни от получаване на съобщението
от кандидата.
(5) Когато е необходимо, компетентният
орган извършва инспекция на кандидата за
доставчик на обслужване по управление на
перона и летищния оператор.
(6) Когато бъде потвърдено несъответствието, компетентният орган предприема
действия, както е предвидено в ADR.AR.C.055
от Регламент (ЕС) № 139/2014.
Чл. 82. Правата, предоставени с подаването
на декларациите от доставчиците на обслужване по управление на перона, са безсрочни.
Раздел ІІ
Изменение, спиране и прекратяване на дейността на доставчиците на обслужване по
управление на перона
Чл. 83. (1) Правата, предоставени на доставчика на обслужване по управление на перона,
се изменят, когато той подаде заявление за
това. В него се посочват дейностите, които той
иска да извършва, както и изискванията, на
които декларира, че ще отговаря. Изменението
на дейностите в декларацията се отразява в
регистъра по чл. 8, ал. 3.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ със
заповед спира или прекратява правата, предоставени на доставчиците на обслужване по
управление на перона, при наличие на едно
от следните обстоятелства:
1. лицето престане да отговаря на условията по ADR.OR.B.060 от Регламент (ЕС)
№ 139/2014;
2. към декларацията са приложени неистински документи или документи с невярно
съдържание;
3. в случай че задължителните предписания на инспекторите по въздухоплаването
не бъдат изпълнени в указания срок, който,
независимо от продължаването му, не може
да бъде повече от един месец;
4. по заявление на притежателя в срок до
60 календарни дни преди спиране на дейността;
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5. доставчикът е обявен в несъстоятелност
или ликвидация.
Чл. 84. Спирането на правата или отнемането на правата, произтичащи от декларацията
съгласно Регламент (ЕС) № 139/2014, подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
§ 48. Създава се глава девета с чл. 85 – 95:
„ Г л а в а

д е в е т а

ИЗДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, СПИРАНЕ И
ОТНЕМАНЕ НА ЕДИНЕН СЕРТИФИК АТ
ЗА ОПЕРАТОР НА ЛЕТИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИ ЗА
ЛЕТИЩАТА, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1139
Чл. 85. Главна дирек ци я „Гра ж данска
въздухоплавателна администрация“ издава
единни сертификати за оператори на летищни съоръжения за обслужване на пътници за
летищата, попадащи в обхвата на Регламент
(ЕС) 2018/1139.
Чл. 86. Единните сертификати по чл. 85
са безсрочни.
Чл. 87. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ поддържа
регистър на всички издадени от нея сертификати по реда на тази глава.
(2) Регистърът съдържа информацията по
чл. 9, ал. 2.
Чл. 88. (1) Единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване
на пътници се издава на летищен оператор,
притежаващ единен сертификат за летищен
оператор на летище по реда на Регламент
(ЕС) № 139/2014.
(2) Не се издава удостоверение за експлоатационна годност по реда на глава втора
на гражданско летище, за което са издадени
единен сертификат за летище и летищен оператор на летище по реда на Регламент (ЕС)
№ 139/2014 и единен сертификат за оператори
на летищни съоръжения за обслужване на
пътници за летищата, попадащи в обхвата на
Регламент (ЕС) 2018/1139.
(3) Не се издава лиценз за летищен оператор по реда на глава четвърта на летищен
оператор, на когото са издадени единен сертификат за летище и летищен оператор на
летище по реда на Регламент (ЕС) № 139/2014
и единен сертификат за оператори на летищни съоръжения за обслужване на пътници за
летищата, попадащи в обхвата на Регламент
(ЕС) 2018/1139.
Чл. 89. Кандидатът за единен сертификат
за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници трябва:
1. да е финансово стабилен по смисъла на
§ 3, т. 40 от Закона за гражданското въздухоплаване;
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2. да има персонал с необходимата квалификация и професионален опит за дейността,
като за ръководния персонал минималният
професионален опит е:
а) пет години – за издаване на единен сертификат на летищен оператор на гражданско
летище за обществено ползване за обслужване
на международни превози;
б) две години – за издаване на единен сертификат на летищен оператор на гражданско
летище за обществено ползване за обслужване
на вътрешни превози;
в) една година – за останалите летища;
3. да може да създаде и осигури организация, техника и/или технологии, осигуряващи спазването на действащите стандарти
и процедури за сигурност и безопасност на
лицата, ВС, съоръженията и оборудванията
на съответното летище.
Чл. 90. (1) Кандидатът за единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за
обслужване на пътници подава заявление в
ГД „ГВА“, съдържащо данни за идентификация на лицето (единен идентификационен код
(ЕИК), код по БУЛСТАТ или друго съгласно
националното законодателство на лицето),
към което прилага:
1. удостоверение за актуално състояние – за
лицата, регистрирани като търговци по законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. баланс, отчет за приходите и разходите
и отчет за паричния поток, заверени от регистриран одитор;
3. списък с данни, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит на лицата
по чл. 89, т. 2;
4. доказателства за правата на кандидата
да ползва техниката по чл. 89, т. 3;
5. ръководство за управление и експлоатация на летищни съоръжения за обслужване на
пътници съгласно приложение № 15, раздел Б;
6. документ за платена такса по чл. 120,
ал. 4, т. 2 от ЗГВ;
7. програма за сигурност на гражданското
летище.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ със
заповед в срок до 5 работни дни от подаване
на заявлението определя комисия за разглеждането му.
Чл. 91. (1) Нередовни или непълни заявления не се разглеждат, а срокът за издаване на
единен сертификат за оператор на летищни
съоръжения за обслужване на пътници спира
да тече.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него длъжностно лице уведомява кандидата за нередовностите в срок
до 5 работни дни след установяването им.
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(3) На кандидата се дава възможност да
отстрани допуснатите нередовности в срок до
10 работни дни от уведомлението.
(4) Ако кандидатът не отстрани нередовностите в срока по ал. 3, заявлението не се
разглежда и производството се прекратява със
заповед на главния директор на ГД „ГВА“.
Чл. 92. (1) Заявленията се разглеждат в
срок до 30 работни дни от подаването им,
съответно удължен със срока за отстраняване
на нередовностите.
(2) Комисията приключва работата си с
доклад до главния директор на ГД „ГВА“,
в който се предлага да се издаде или да се
откаже издаването на единен сертификат за
оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници.
(3) Единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници
се издава от главния директор на ГД „ГВА“ в
срок до 10 работни дни след представяне на
доклада на комисията по ал. 2.
(4) Отказът за издаване на сертификат на
летищен оператор подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(5) Единни я т сер т ификат за операт ор
на летищни съоръжения за обслужване на
пътници е безсрочен и се издава по образец
съгласно приложение № 16.
Чл. 93. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
със заповед спира или ограничава правата
по издадения единен сертификат за оператор
на летищни съоръжения за обслужване на
пътници, когато инспекторите по въздухоплаване констатират нарушение на изискванията
за сигурност и безопасност и на другите задължения, установени със закон или несъответствие с изискванията за издаването на
единния сертификат за оператор на летищни
съоръжения за обслужване на пътници и
дадат задължителни предписания за отстраняването му, ако извършването на дейността
ще застраши сигурността и безопасността на
въздухоплаването и ще създаде опасност за
настъпване на вреди или застрашаване на
живота и здравето на хората.
(2) Правата по издадения единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за
обслужване на пътници се възстановяват със
заповед на главния директор на ГД „ГВА“ след
представяне от оператора на доказателства,
че предписанията по ал. 1 са изпълнени, операторът отговаря на изискванията по чл. 89
и това е констатирано в доклада от проверка
по чл. 11, ал. 4.
Чл. 94. Главният директор на ГД „ГВА“ със
заповед отнема единния сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване
на пътници при наличие на едно от следните
обстоятелства:
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1. лицето престане да отговаря на условията
по чл. 89, ал. 1;
2. сертификатът е издаден въз основа на
неистински документи или на документи с
невярно съдържание;
3. в случай че задължителните предписания на инспекторите по въздухоплаването
не бъдат изпълнени в указания срок, който,
независимо от продължаването му, не може
да бъде повече от един месец;
4. по заявление на притежателя в срок до
60 календарни дни преди спиране на дейността;
5. летищният оператор е обявен в несъстоятелност или ликвидация.
Чл. 95. Отказът да бъде издаден, ограничаването, временното спиране на правата или
отнемането на единен сертификат за оператор
на летищни съоръжения за обслужване на
пътници подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 49. Създава се глава десета с чл. 96 – 106:
„ Г л а в а

д е с е т а

ИЗДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И СПИРАНЕ
НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛЕТИЩЕ ЗА ОБС Л У Ж ВА НЕ Н А ПОЛЕТ И, РАЗЛИ ЧНИ
ОТ ТЪРГОВСКИ ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ, С
ВЪ ЗД У ХОП Л А ВАТ Е Л Н И СРЕДС Т ВА С
М А КСИМ А ЛН А ИЗЛЕТН А М АСА ПОД
5700 KG СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ИЛИ БЕЗ
ЗАПЛАЩАНЕ, К АКТО И ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ НА СОБСТВЕНИК А БЕЗ
ЗАПЛАЩАНЕ И НА ВЕРТОЛЕТНО ЛЕТИЩЕ
Раздел I
Ред за регистрация на летище за обслужване
на полети, различни от търговски въздушен
превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу
заплащане или без заплащане, както и за
технологични нужди на собственика без зап
лащане и на вертолетно летище
Чл. 96. (1) Кандидатът за регистрация на
летище за обслужване на полети, различни
от търговски въздушен превоз, с въздухо
плавателни средства с максимална излетна
маса под 5700 kg срещу заплащане или без
заплащане, както и за технологични нужди на
собственика без заплащане и на вертолетно
летище подава заявление до ГД „ГВА“. В него
се посочват данни за идентификация на лицето
(единен идентификационен код (ЕИК), код по
БУЛСТАТ или други съгласно националното
законодателство на лицето).
(2) Към заявлението се прилагат:
1. декларация на заявителя за спазване на
изискванията на наредбата и за съответствие
на техническите характеристики на летателното поле и съоръженията, ограничаването
на препятствията, оборудването, визуалните
аеронавигационни средства, летищните служби и техническата инфраструктура с Наредба
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№ 14 от 2000 г. за летищата и летищното
осигуряване, по образец – съгласно приложение № 19;
2. документи, удостоверяващи правото на
собственост или правото да ползва терена и
съоръженията на летището;
3. ръководство за управление и експлоатация на летище за обслужване на полети,
различни от търговски въздушен превоз, с
въздухоплавателни средства с максимална
излетна маса под 5700 kg срещу заплащане
или без заплащане, както и за технологични
нужди на собственика без заплащане и на
вертолетно летище, съгласно приложение № 4;
4. акт за основните характеристик и и
техническо състояние на летището за обслужване на полети, различни от търговски
въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg
срещу заплащане или без заплащане, както
и за технологични нужди на собственика без
заплащане и на вертолетно летище, съгласно
приложение № 6;
5. решение или становище по чл. 82, ал. 4
и 5 от Закона за опазване на околната среда;
6. документ за платена такса по чл. 120,
ал. 4, т. 1 от ЗГВ;
7. програма за сигурност;
8. обзорна ситуация на прилежащата територия, включително въздушните подходи в
мащаб 1:5000 или 1:25 000 с отбелязан достъп
до летището с други видове транспорт от
близките селища;
9. географските координати и надморската
височина на върха на значимите препятствия
в зоните на подхода за кацане и излитане, в
зоната за полети по кръга и в околността на
летището съгласно изискванията на Наредба
№ 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното
осигуряване;
10. геодезическо заснемане в мащаб 1:1000
на летателното поле, сградите, съоръженията,
подземната инфраструктура и препятствията
по т. 9;
11. договор/споразумение с ДП „РВД“ за
взаимодействие при обмен на аеронавигационни данни/информация.
(3) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него длъж ностно лице
определя със заповед в срок до 5 работни
дни от подаване на заявлението комисия за
разглеждането му.
Чл. 97. Комисията проверява документите
за съответствие на изискванията по чл. 96.
Чл. 98. (1) При непълнота и нередовност
на заявлението и документите главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него длъжностно лице уведомява кандидата
за нередовностите. Кандидатът отстранява
допуснатите нередовности в срок до 10 работни
дни от уведомлението.
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(2) Ако кандидатът не отстрани нередовностите в срока по ал. 1, заявлението не се
разглежда и процедурата се прекратява със
заповед на главния директор на ГД „ГВА“ .
Чл. 99. Заявленията се разглеждат в срок
до 30 работни дни, съответно удължен със
срока за отстраняване на нередовностите по
чл. 98, ал. 1.
Чл. 100. До изтичане на срока по чл. 99
комисията приключва работата си с доклад
до главния директор на ГД „ГВА“, в който
се предлага да се извърши или да се откаже
регистрация.
Чл. 101. (1) В срок до 10 работни дни след
представяне на доклада на комисията или
след изтичане на срока по чл. 99 главният
директор на ГД „ГВА“:
1. одобрява извършването на регистрацията, когато са изпълнени изискванията за
регистриране;
2. отказва мотивирано регист раци ята,
когато не са изпълнени изискванията за регистрация.
(2) Регистрирането на летище за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с
максимална излетна маса под 5700 kg срещу
заплащане или без заплащане, както и за
технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетно летище, се отразява
в регистър съгласно приложение № 8.
(3) Заявителят се уведомява писмено за
извършената регистрация и регистрационния
номер в регистъра по приложение № 8.
Чл. 102. (1) Главни ят директор на ГД
„ГВА“ мотивирано отказва регистрацията на
летище за обслужване на полети, различни
от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна
маса под 5700 kg срещу заплащане или без
заплащане, както и за технологични нужди на
собственика без заплащане и на вертолетно
летище, когато:
1. комисията по чл. 96, ал. 3 установи
несъответствия в подадените документи с
изискванията на тази наредба, които не са
отстранени от кандидата;
2. съд ържаниет о на ръководст во т о за
управление и експлоатация на летището не
съответства на изискванията на тази наредба.
(2) Отказът за регистрация подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел II
Изменения в регистрацията, временно спиране
на правата или дерегистрация
Чл. 103. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
със заповед временно спира регистрацията:
1. в случаите по чл. 11, ал. 2, т. 2 до отстраняване на нарушението или несъответствието
с условията за регистрация и изпълнението на
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задължителните предписания, ако извършването на дейността ще застраши сигурността
и безопасността на въздухоплаването и ще
създаде опасност от настъпване на вреди
или застрашаване на живота или здравето
на хората;
2. при подадено писмено искане на оператора, но за срок не по-дълъг от 12 месеца.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ със заповед прекратява регистрацията при наличие
на едно от следните обстоятелства:
1. собственикът или ползвателят писмено
подаде заявление в срок до 60 календарни
дни преди прекратяване на експлоатацията
на летището;
2. при прехвърляне на правото на собственост или ползването на трето лице;
3. собственикът или ползвателят е обявен
в несъстоятелност или ликвидация;
4. летището не отговаря на изискванията,
посочени в чл. 17;
5. задължителните предписания, дадени
от инспекторите по въздухоплаване, не бъдат
изпълнени в указания срок, който, независимо от продължаването му, не може да бъде
повече от една година.
(3) Спрените права по регистрация или
издадено удостоверение за експлоатационна годност на летище се възстановяват със
заповед на главния директор на ГД „ГВА“
след представяне на доказателства, че предписанията са изпълнени, летището отговаря
на изискванията, посочени в чл. 17, и това
е констатирано в доклада от проверката по
чл. 11, ал. 4.
Чл. 104. През периода на временното спиране на регистрацията на летището не могат да
излитат и кацат въздухоплавателни средства.
Чл. 105. Временното спиране на регистрацията на летището или дерегистрацията
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 106. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него длъжностно лице
променя регистрацията, когато:
1. настъпи промяна в ползването и/или
управлението на летището;
2. настъпи промяна в техническите характеристики на летището, посочени в регистрацията;
3. собственикът или ползвателят на летището писмено е заявил изменения в техничес
ката документация и условията, при които е
издадено.
(2) Собс т вен и к ът и л и ползват ел я т на
летището писмено уведомява ГД „ГВА“ за
всяка промяна в ползването и/или управлението на летището, както и в техническите
характеристики на летището, посочени в
регистрацията, в срок от пет работни дни от
датата на промяната.
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(3) Промените в технически и експлоатационни характеристики на летището се
отразяват в ръководството за управление и
експлоатация и акта за техническите и експлоатационните характеристики на летището
само с одобрение на ГД „ГВА“.“
§ 50. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. В § 1 :
а) в т. 5 думите „(летателна площадка)“
и думите „и се съгласува с ДП „РВД“ се
заличават;
б) в т. 6 думите „или летателната площадка“ се заличават.
2. Създава се § 1б:
„§ 1б. Собствениците/операторите на летищата, които изготвят аеронавигационни данни
и аеронавигационна информация, отговарят на
изискванията, посочени в ATM/ANS.OR.A.085
и ATM/ANS.OR.A.090 от приложение № 3 на
Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/469 на
Комисията от 14 февруари 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 923/2012, Регламент
(ЕС) № 139/2014 и Регламент (ЕС) 2017/373 по
отношение на изискванията за управлението
на въздушното движение/аеронавигационното
обслужване, проектирането на структурите
на въздушното пространство и качеството
на данните, безопасността на пистите за излитане и кацане и за отмяна на Регламент
(ЕС) № 73/2010.“
§ 51. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 7:
„§ 7. Главният директор на ГД „ГВА“ дава
указания по прилагането на тази наредба.“
§ 52. В приложение № 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1.1 се изменя така:
„1.1. представителство и услуги по връзка с местните власти или който и да е друг
орган, плащания в полза на ползвателите на
летището и предоставяне на място за офиси
за неговите представители;“.
2. Точка 1.3 се изменя така:
„1.3. работа със, съхраняване и админис
триране на самолетни контейнери и палети;“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. Обслужване на пътниците включва:
оказване на всякакво съдействие на пристигащите, заминаващите, трансферните и
транзитните пътници, включително проверка
на билети и пътнически документи, регистрация на багажа и доставянето му до зоната за
сортиране.“
§ 53. Приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 6
Видове летища
(съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗГВ)
I. Летища, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139:
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– издава им се единен сертификат за летище
и летищен оператор по реда на глава седма;
– издава им се единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване
на пътници по реда на глава девета;
– подават декларация за доставчик на обслужване по управление на перона по реда
на глава осма.
II. Летища извън обхвата на Регламент
(ЕС) 2018/1139:
1. Летища по чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗГВ:
– издава им се удостоверение за експлоатационна годност по реда на глава втора;
– издава им се лиценз за летищен оператор
по реда на глава четвърта и глава пета.
2. Летища по чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗГВ:
– издава им се удостоверение за експлоатационна годност по реда на глава втора.
3. Летища по чл. 43, ал. 2, т. 4 от ЗГВ:
– извършва им се регистрация по реда на
глава десета.“
§ 54. В приложение № 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1.3 думите „(летателна площадка)“
се заличават.
2. В т. 1.4 думата „излагат“ се заменя с
„описват“.
3. Точка 1.5 се изменя така:
„1.5. Налична система и/или процедури
за предаване на аеронавигационни данни до
определения доставчик на аеронавигационна
информация.“
4. Точка 2.4 се отменя.
5. В т. 3.2 се създава буква „с“:
„с) и нформа ц и я за въ змож нос т и т е за
преместване на въздухоплавателно средство,
загубило способността да се придвижва самостоятелно: контакти на летищен координатор,
включително най-голямото въздухоплавателно
средство, за което е налично оборудване за
преместване.“
6. В т. 4.3 думите „Наредба № 3 от 1996 г.
за аварийно-спасителното осигуряване на
полетите в гражданските летища“ се заменят с думите „Наредба № 3 от 25.05.2009 г.
за аварийно-спасителното осигуряване на
гражданските летища“.
7. В т. 4.4, буква „б“ думите „управление на
въздушното движение“ се заменят с „ОВД“.
8. В т. 4.8, буква „б“ думите „управление
на ВД“ се заменят с „ОВД“.
9. В т. 4.10 думите „контролираната зона“
се заменят с „работната площ“.
10. В т. 4.12 се правят следните изменения:
а) в основния текст думата „контрол“ се
заменя с „оценка и контрол“;
б) в буква „в“ думата „контрол“ се заменя
с „оценка и контрол“.
11. В т. 4.17, буква „д“ думата „летището“
се заменя с „работната площ“.
12. В т. 5.2, буква „д“ абревиатурата „СОБ“
се заменя със „СУБ“.
13. В т. 6.6 думите „Наредба № 2320 от
13.01.2006 г. за условията и реда за постигане
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на сигурността в гражданското въздухоплаване
(ДВ, бр. 14 от 2006 г.)“ се заменят с „Националната програма за сигурност в гражданското
въздухоплаване, Националната програма за
обучение и сертифициране в гражданското
въздухоплаване и Националната програма
за контрол на качеството в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване“.
14. В т. 8.5, буква „а“ думите „(за летища за
обслужване на полети за авиационни услуги,
технологични летища и летателни площадки – от собственика);“ се заличават.
§ 55. В приложение № 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Заглавието на приложението се изменя
така:
„Приложение № 4
към чл. 96, ал. 2, т. 3
Ръководство за управление и експлоатация на
летище за обслужване на полети, различни
от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна
маса под 5700 kg срещу заплащане или без
заплащане, както и за технологични нужди на
собственика без заплащане и на вертолетно
летище“.
2. В т. 1.3 думите „издаването на удостоверение за експлоатационна годност на летателна площадка“ се заменят с „регистрацията
на летището“.
3. В т. 1.4 думите „летателната площадка“
се заменят с „летището“.
4. В т. 2 навсякъде ду мите „летателна
площадка“ се заменят с „летище“.
5. В т. 2.1 думите „летателната площадка“
се заменят с „летището“.
6. В т. 2.3 думите „летателната площадка“
се заменят с „летището“.
7. В т. 2.3.1 думите „летателната площадка“
се заменят с „летището“.
8. В т. 2.3.3 думите „минимум 2 км около
контролната точка на летателната площадка“ се заменят с „в границите на летищната
територия“.
9. В т. 2.4 думата „площадката“ се заменя
с „летището“.
10. В т. 2.6, 2.7 и 2.8 думите „летателната
площадка“ се заменят с „летището“.
11. Точка 2.9 и т. 2.9.1 – 2.9.9 се заличават.
12. В т. 3 думите „службата за аеронавигационна информация“ се заменят с „доставчика
на АИО“.
13. Навсякъде в т. 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1 и 4.2
думите „летателната площадка“ се заменят
с „летището“.
§ 56. В приложение № 5, част II „Друга
информация“, т. 10 абревиатурата „РВД“ се
заменя с „ОВД“.
§ 57. В приложение № 6 се правят следните
изменения:
1. Заглавието на приложението се изменя
така:
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„Приложение № 6
към чл. 96, ал. 2, т. 4
Акт за основните характеристики и техническо състояние на летище за обслужване на полети,
различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна
маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетно летище“.
2. В т. 2, 3, 5 и 7 думите „летателната площадка“ се заменят с „летището“.
3. В т. 8 думите „и летателни площадки“ се заличават.
§ 58. В приложение № 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3:
а) след думата „летище“ се поставя многоточие;
б) думите „летище за обществено ползване на международни и вътрешни превози на пътници и товари“ се заменят с:
„ летище за обществено ползване – за обслужване на международни и вътрешни превози,
за обслужване на търговски операции с въздухоплавателно средство и други услуги, срещу
заплащане ползване на международни и вътрешни превози на пътници и товари;
международно летище за обслужване на авиация с общо предназначение;
летище за обслужване на авиация с общо предназначение срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане.“
2. В т. 4 думите „като всяка година след инспекционна проверка Гражданската въздухоплавателна администрация удостоверява с печат заверката за съответната година“ се заменят с „и
е безсрочно, освен ако не бъде върнато или отнето“.
§ 59. Приложение № 8 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 101, ал. 2
Регистър на регистрирани летища за обслужване на полети, различни от търговски въздушен
превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на
вертолетни летища
№

Наиме- Собственик/ Местоположение/ Дата на
нование ползвател
Географски
регистрация
координати

§ 60. Приложение № 9 се отменя.
§ 61. Приложение № 10 се отменя.
§ 62. В приложение № 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „летателни площадки, системи
и съоръжения за наземно обслужване“ и запетаята след тях се заличават.
2. Създава се изречение второ: „Настоящият
лиценз е безсрочен, освен ако не бъде върнат
или отнет.“
3. Думите „дати на годишни заверки: ..........
..................“ се заличават.
§ 63. Приложение № 12 се изменя така:
1. Думите „към чл. 41, т. 3“ се заменят с
„към чл. 44, ал. 1, т. 4“.
2. В т. 4 думите „помещение, оборудвано
и безопасно за радиоактивни товари“ и запетаята след тях се заличават.
3. В т. 5 думите „автомобил за обслужване
на инвалиди“ и точката и запетая след тях
се заличават.
§ 64. В приложение № 13 думите „към
чл. 42, ал. 3“ се заменят с „към чл. 41, ал. 1,
т. 4“.
§ 65. В приложение № 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „летателни площадки, системи
и съоръжения за наземно обслужване“ се
заличават.

Дата на прекратяване на регистрацията/причини за прекратяването“.

2. След т. 11 се добавя „Настоящият лиценз е безсрочен, освен ако не бъде върнат
или отнет.“
3. Думите „Дати на годишни заверки: .........
................“ се заличават.
§ 66. Създава се приложение № 15:
„Приложение № 15
към чл. 74, ал. 1 и чл. 90, ал. 1, т. 5
Ръководство за управление и експлоатация
на летище за летищата, попадащи в обхвата
на Регламент (ЕС) 2018/1139
Обхват и съдържание
Раздел А. Ръководство за експлоатация на
летището съгласно Регламент (ЕС) № 139/2014
на Комисията от 12 февруари 2014 година за
определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата
Обхватът и съдържанието на раздел А следва
да отговарят на изискванията на Регламент
(ЕС) № 139/2014 на Комисията от 12 февруари
2014 година за определяне на изискванията и
административните процедури във връзка с
летищата, Подчаст E – Ръководство за експлоатация на летището и документация (ADR.
OR.E) и приемливите начини за съответствие
и указания на ЕАСА в AMC1 ADR.OR.E.005,
GM1 ADR.OR.E.005, AMC2 ADR.OR.E.005(i)(2),
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AMC3 ADR.OR.E.005, GM2 ADR.OR.E.005 и
GM1 ADR.OR.E.005(j).
Раздел Б. Ръководство за управление и
експлоатация на летищни съоръжения за
обслужване на пътници
Част I. Обща информация
1.1. Съдържание на ръководството.
1.2. Предназначение и обхват на ръководството.
1.3. Правни основания, свързани с ръководството и издаването на единен сертификат
за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници за летищата, попадащи
в обхвата на Регламент (ЕС) № 2018/1139.
1.4. Условия за използване на летището, вкл.
за летища за обществено ползване, изрично
заявление, че през периода, когато летището
е открито за излитане и кацане, летището е
достъпно за всички потребители. За летище,
което не е за обществено ползване, се посочват правата за достъп, като по отношение на
полети за търсене и спасяване, аварийно кацане, полети на държавни въздухоплавателни
средства (полиция и митница) достъпът не
може да бъде ограничен.
Част II. Данни за разположението на летищните съоръжения за обслужване на пътници
2.1. Мащабна ситуация на летището на
база геодезическо заснемане с посочване на
летищните съоръжения за обслужване на
пътници, основните сгради и съоръжения,
както и подземни комуникации (при наличие
на данни).
2.2. Обзорна ситуация на прилетищната
територия в мащаб 1:25 000 или 1:50 000 с
отбелязан достъп до летището с други видове транспорт от близките селища, както и
разполагането на всички летищни средства
и оборудване, намиращи се извън границите
на летището.
2.3. Данни за собствеността на летището
и кадастрална карта, одобрена от Агенцията
по геодезия, картография и кадастър.
Част III. Описание на експлоатационните
процедури на летището и мерките по осигуряване на безопасността
3.1. Представяне на информация за летището:
а) ред за уведомяване на ГД „ГВА“ за всяко
изменение в информацията за летището, регистрация на уведомленията за измененията
в работно и неработно време на летището;
б) имена на лицата, отговарящи за уведомяването за измененията, номера на телефони за
връзка с тези лица в работно и извънработно
време на летището.
3.2. Процедури и инструкции:
а) план за действие при инцидент с опасни
товари с описание на съоръженията, оборудването, екипировката, персонала и процедурите
по оповестяване и провеждане на действия
при инцидент с опасни товари;
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б) план за действие в случай на незаконна
намеса в дейността на гражданската авиация
с описание на оборудването, екипировката,
персонала и процедурите по оповестяване и
провеждане на действията;
в) план за действие при голяма производствена авария в терминалите и в района
на аерогарата, включително при залпово замърсяване на околната среда, с описание на
съоръженията, оборудването, екипировката,
персонала и процедурите по оповестяване и
провеждане на действията;
г) заповед за определяне на ръководителя,
отговорен за провеждане на място на всички операции при възникване на извънредна
обстановка;
д) заповед за определяне на комитета по
извънредните ситуации на летището;
е) процедури и ред за използване на резервните източници за електрозахранване
(ако има такива) и сведения за всички други
методи за отстраняване на частични или общи
откази на системата;
ж) процедури и план за действие по осигуряване на непрекъснато електроснабдяване на
летището по време на функционирането му;
з) процедури за защита от електронни
смущения.
Част IV. Опазване на околната среда
4.1. LEQ (A) [dB], NEF и LAMAX [dB]
контури на авиационния шум, създаван при
функционирането на летището за типови ден
и нощ, през зимата и лятото, нанесени върху
карта на района около летището;
4.2. доклад за оценка на въздействието
върху околната среда на летището с решение
на компетентния орган по доклада за ОВОС
(когато има такъв);
4.3. хигиенно-защитна зона на летището;
4.4. план за собствен мониторинг;
4.5. процедури за ограничаване на вредното
влияние върху околната среда на дейностите, свързани с поддържане и използване на
летището.
Част V. Администрация и система за осигуряване безопасността на перона
5.1. Сведения за летищната администрация:
5.1.1. летищният оператор осигурява изпълненията на задълженията на летищна
администрация съгласно чл. 48а, ал. 3 при
условията на ал. 4 ЗГВ, за което създава и
организира следните служби:
а) управление и поддържане на терминали
и терминални съоръжения;
б) поддръжка на автомобили и снегопочистваща техника;
в) служба за авиационна сигурност;
г) енерго-механична служба:
– електро;
– отопление, вентилация и охлаждане;
– водопровод и канализация;
д) служба по опазване на околната среда:
– шум и шумови зони;
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– замърсяване на въздух, вода и почви;
– приаеродромни територии;
5.1.2. структура и схема на длъжностните
лица и отговорностите им по т. 5.1.1;
5.1.3. имена, длъжност и телефонни номера
на лицата, ръководещи службите по т. 5.1.1.
Част VI. Условия, свързани с обслужване
на пътници, товародатели, клиенти
6.1. Графична и мащабна скица на пътническия (пътническите) терминали със схема
на различните етажи, зони за обслужване
на пътниците и багажите и указана схема на
движението на пътникопотока.
6.2. Графична мащабна скица на карготерминала с указване на различните зони на
обслужване и движението на товаропотока.
6.3. Процеду ри на взаимодействие със
службите по осигуряване на гранично-пропускателния режим (ГКПП), ветеринарнозащитния и санитарния режим; митническия
режим; охраната; пощите и съобщенията.
6.4. Процедури на взаимодействие с оператори по наземното обслужване, получили
достъп до пазара на наземното обслужване
или за самообслужване на територията на
летището.
6.5. Процедури на взаимодействие с пътници, товародатели и клиенти, използващи
летището.
6.6. Процедури и планове, свързани с изискванията на Националната програма за
сигурност в гражданското въздухоплаване.
6.7. Процедури на взаимодействие с местните власти.
6.8. Схема на службите и отговорните
длъжностни лица, свързани с обслужване на
пътници, товародатели, клиенти, както и по
постигане на сигурността и взаимодействието
с местните власти.
6.9. Процедури за обслужване на пътници
с ограничена подвижност.
Част VII. Техническа експлоатация на летищната техника, съоръжения и оборудване
7.1. Списък на съоръженията и оборудването, свързано с осигуряване функционирането
на терминалите.
7.2. Описание на системата за техническо
обслужване и ремонт на специализираната
техника, вкл. експлоатационни и технологични
изисквания на производителя, организация на
планово-предпазната система за обслужване,
организация на доставките и ремонта и организация за следене наработката на специализираната техника и записите, свързани с
техническото обслужване и ремонта.
7.3. Описание на системата за техническо
обслужване и ремонт на стационарните съоръжения и оборудване, вкл. експлоатационни
и технологични изисквания на производителя,
организация на планово-предпазната система
за обслужване, организация на доставките и
ремонта и организация за следене наработката
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на специализираната техника и записите, свързани с техническото обслужване и ремонта.
7.4. Процедури и технологии по техническо
обслужване на специализираната техника.
7.5. Процедури и технологии по техническо
обслужване на стационарните съоръжения и
оборудване.
7.6. Отговорни длъжностни лица по техническото обслужване и ремонта нa специализираната техника, стационарни съоръжения
и оборудване.
Част VIII. Актове и предписания от експлоатационни инспекции
8.1. Актове от сертификационни и експлоатационни инспекции.
8.2. Актове за удостоверяване на годността
на оборудването, съоръженията, инсталациите, системите.
8.3. Протоколи за съответствие на стандартите, изискванията или нормативната уредба
на параметрите на техническото състояние
или организационно-техническото осигуряване, свързани със спазване на изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд в
гражданската авиация.
Част IX. Оформяне и поддържане на ръководството за управление и експлоатация
на летище
9.1. Ръководството за управление и експлоатация на летище:
а) се утвърждава от ГД „ГВА“ и се съхранява от летищната администрация/летищния
оператор (за летища за обслужване на полети
за авиационни услуги и технологични летища – от собственика);
б) се подготвя във форма, удобна за изменение;
в) трябва да има дата на начално одобрение или дата на одобрението на последната
корекция на всяка страница или точка от
ръководството, както и да включва списък
за проверка на страниците.
9.2. Летищната администрация/летищният
оператор (съответно собственикът) предоставя
на отговорните длъжностни лица и персонала
необходимите части от ръководството, съответстващи на изпълняваните функции.
9.3. По един пълен и актуален екземпляр
от ръководството за управление и експлоатация на летището се предоставя на ГД „ГВА“,
както и на инспекторите при провеждане на
инспекция на летището.
Част X. Приложения, процедури и инструкции
10.1. Инструкция за действие при приемане и регистрация на пътници и екипаж от
ВС, претърпяло бедствие на територията на
летището.
10.2. План за действия при инцидент с
опасни товари на територията на летището.
10.3. План за действия при криза, предизвикана от акт на незаконна намеса на
територията на летището.
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10.4. План за провеждане на неотложни
аварийно-възстановителни работи при стихийни бедствия, аварии и катастрофи на
територията на летището.
10.5. План за евакуация на пътнически
терминали.
10.6. План за действие при залпови замърсявания на околната среда.
10.7. Процедура за ликвидиране на последствията от разлив на гориво или други петролни продукти на територията на летището.
10.8. Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи при технологични аварии и бедствия
в отдел ГСМ.
10.9. Процедура за безопасност при наземно
обслужване в неблагоприятни атмосферни
условия.
10.10. Приложения по опазване на околната среда.
10.11. Процедура за превоз на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия през летището.
10.12. Процедура за действия при отложени,
неосъществени полети.
10.13. Процед у ра на взаимодействие с
оператори по наземно обслужване, получили
достъп до пазара на наземното обслужване,
или за самообслужване на територията на
летището.
10.14. Вътрешни правила за обработка на
постъпили жалби, сигнали и коментари от
граждани.
10.15. Инструкция за осигуряване на пожарна безопасност.
10.16. План за действие при пожар.
10.17. План за осигуряване на пожарната
безопасност при извършване на текущи ремонти, строителни и монтажни работи.
10.18. Инструкция за проверка на работоспособността и извършване на периодична
техническа поддръжка на терминалните съоръжения и багажни системи.
УПРАВИТЕЛ:
Подпис и печат“.
§ 67. Създава се приложение № 16:
„Приложение № 16
към чл. 92, ал. 5
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСК А
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ЕДИНЕН СЕРТИФИК АТ
№ ………………
1. Наименование на летището ..........................
....................................................................................
2. Местонахождение ............................................
....................................................................................
(град, село, област, община)
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3. Настоящият сертификат се издава на основание чл. 85 от Наредба № 20 от 24.11.2006 г.
за удостоверяване експлоатационната годност
на граждански летища, за лицензиране на
летищни оператори и оператори по наземно
обслужване и за достъпа по наземно обслужване в летищата в уверение на това, че:
......................................................................................
(име на оператора на летищните съоръжения
за обслужване на пътници)
е оправомощен да извършва дейност като оператор на летищни съоръжения за обслужване
на пътници за летищата, попадащи в обхвата
на Регламент (ЕС) 2018/1139 в съответствие с
изискванията на нормативната уредба в Репуб
лика България и Ръководството за управление
и експлоатация на летищни съоръжения за
обслужване на пътници.
Настоящият сертификат се издава при условията и реда на глава девета от Наредба № 20
от 24.11.2006 г. и е безсрочен, освен ако не
бъде върнат или отнет.
Приложение: Ръководството за управление
и експлоатация на летищни съоръжения за
обслужване на пътници.
Дата на издаване: ………………………
Главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Подпис и печат“.
§ 68. Създава се приложение № 17:
„Приложение № 17
към чл. 81, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
на доставчика на услуги за управление на
перона съгласно Регламент (ЕС) № 139/2014
за определяне изискванията и административните процедури във връзка с летищата в
съответствие с Регламент (ЕС) № 2018/1139
1. Доставчици на услуги за управление
на перона:
Име и адрес на лицето:
...........................................................................
Име и контакт на отговорния ръководител:
..…......................................................................
2. Дата на стартиране на дейността на
оператора:
...........................................................................
3. Летище, на което се предоставят услугите
за управление на перона:
...........................................................................
4. При лож и м и и зис к в а н и я , с ъ гл ас но
част – ADR.OPS по отношение на услугите
за управление на перона, документирани и
отбелязани в ръководството на летището:
Услугите за управление на перона, документирани и отбелязани в ръководството на
летището, отговарят на приложимите изисквания съгласно част – ADR.OPS.
5. Алтернативни средства за съответствие
с препоръките на AMCs, които те заместват
съгласно ADR.OR.A.015(c):
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Не са използвани алтернативни средства
за съответствие с препоръките на AMCs.
6. Предоставяни услуги от доставчика на
услуги за управление на перона:
Усл у ги те се п редоставя т съгласно съдържанието на съответното ръководство на
летището.
7. Служителите на доставчика на услуги
за управление на перона:
Служителите на доставчика на услуги за
управление на перона са получили необходимото първоначално обучение, а също така
преминават и допълнителни обучения с цел
повишаване на компетенциите им.
8. Доставчикът на услуги за управление на
перона е покрил признат стандарт:
За всякакви промени в дейността, оказващи
влияние на информацията в тази декларация,
ще бъдат уведомени съответните власти.
Потвърждавам, че информацията в тази
декларация е вярна.
Отговорен ръководител:
Подпис
Дата“.
§ 69. Създава се приложение № 18:
„Приложение № 18
към чл. 41, ал. 1, т. 8
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
на доставчика по наземно обслужване съгласно
Регламент (ЕС) № 2018/1139 и Наредба № 20
от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за
лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа по
наземно обслужване в летищата
1. Доставчик на услуги по наземно обслужване:
Име и адрес на лицето: .................................
.....................................................................................
Име и контакт на представляващия лицето:
..................................................................................
………………………………………………………………………………
2. Летище, на което се предоставят услугите
за наземно обслужване: ……………………………………
……………………………………………………………….................
3. Предоставяни услуги от доставчика по
наземно обслужване:. ………………………………………
……………………………………………………………....................
4. Изявления:
Изискванията за издаване на лиценз за
оператор по наземно обслужване са покрити и
доставчикът по наземно обслужване отговаря
на условията, посочени в чл. 30, ал. 2, чл. 41
и чл. 42 от Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за
удостоверяване експлоатационната годност
на граждански летища, за лицензиране на
летищни оператори и оператори по наземно
обслужване и за достъпа до пазара по наземно
обслужване в летищата.
Доставчикът на услуги по наземно обслужване декларира, че:
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– е способен и разполага с необходимите
средства, за да изпълнява задълженията, свързани с предоставяните услуги в съответствие
със съществените изисквания, посочени в
чл. 33 от Регламент (ЕС) 2018/1139;
– разполага с достатъчен брой персонал,
който е обучен и притежава необходимата
квалификация, компетентност и стаж изиск
ващи се за извършването на дейността;
– е създа л организаци я и разполага с
т ех ника и/и ли т ех нолог ии, осиг у ряващ и
спазването на действащите стандарти и процедури за сигурност и безопасност на лицата,
въздухоплавателните средства, съоръженията
и оборудването на съответното летище;
– отговаря на изискванията за финансова
стабилност по смисъла на § 3, т. 40 от ЗГВ.
За всякакви промени в дейността, оказващи
влияние на информацията в тази декларация,
ще бъде уведомена ГД „ГВА“.
Доставчикът по наземно обслужване пот
върждава, че информацията в тази декларация
е вярна.
Отговорен ръководител:
Подпис
Дата“.
§ 70. Създава се приложение № 19:
„Приложение № 19
към чл. 96, ал. 2, т. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
1. Кандидат за регистрация:
Име и адрес на лицето: .............................
................................................................................
Име и контакт на представляващия лицето: ............................................................................
2. Наименование на летището: …………………
…………………………………....................................…………..
3. Местонахождение: ……………………………………
……………………………...........................................…………
(град, село, област, община)
4. Географски координати: ………………………
……………………………....................................……………….
5. Изявления:
Изискванията за регистрация на:
летище за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухо
плавателни средства с максимална излетна
маса под 5700 kg срещу заплащане или без
заплащане, както и за технологични нужди
на собственика без заплащане са спазени;
вертолетно летище,
посочени в Наредба № 20 от 24.11.2006 г.
за удостоверяване експлоатационната годност
на граждански летища, за лицензиране на
летищни оператори и оператори по наземно
обслужване и за достъпа до пазара по наземно
обслужване в летищата, са спазени.
Техническите характеристики на летателното поле и съоръженията, ограничаването на
препятствията, оборудването, визуалните аеронавигационни средства, летищните служби
и техническата инфраструктура отговарят на
изискванията, определени в Наредба № 14 от
2012 г. за летищата и летищното осигуряване.
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За всякакви промени в дейността, оказващи влияние на информацията в тази декларация,
ще бъде уведомена ГД „ГВА“.
Потвърждавам, че информацията в тази декларация е вярна.
Представляващ лицето:
Подпис
Дата“.
§ 71. Създава се приложение № 20:
„Приложение № 20
към чл. 44, ал. 1, т. 11
Списък на системи и съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на ВС,
товарене и разтоварване на багажи и товари (ССНО)
1. Доставчик на услуги по наземно обслужване:
Име и адрес на лицето: ...................................................................................................................
Име и контакт на представляващия лицето: ...................................................................................
2. Летище, на което се предоставят услугите за наземно обслужване: ………………………………………
3. Списък на ССНО
№

Наименование Модел
на система/съоръжение

Н а и м е н о в а н и е Година на про- Регистрационен/ Платена такса
на производител, изводство
инвентарен №
по Тарифа 5 (лв.)
държава
Да/Не

Потвърждавам, че информацията в този списък е вярна.
За всякакви промени в настоящия списък ще бъде уведомена ГД „ГВА“.
Представляващ лицето: ..............................................................................................................................
Дата: ………..
Подпис: ………………………………..“
Допълнителни разпоредби
2. В чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „б“ думите
„радиус 5 км от контролната точка на лети§ 72. Навсякъде в наредбата думите „Наредщето“ се заменят със „зоната за отговорност
ба № 14 от 2000 г. за летищата и летищното
на летището по чл. 2, ал. 1“.
осигуряване (ДВ, бр. 103 и 104 от 2000 г.)“ и
3. В чл. 6, ал. 2 думите „радиус 5 km от
„Наредба № 14 от 2000 г. за летищата и леконтролната точка на летището“ се заменят
тищното осигуряване“ се заменят с „Наредба
със „зоната за отговорност на летището по
№ 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното
чл. 2, ал. 1“.
осигуряване“.
4. В чл. 10, ал. 1, т. 1, буква „б“ думите
§ 73. С наредбата се прилага решение на из„радиус 5 км от контролната точка на летипълнителния директор на Европейската агенщето“ се заменят със „зоната за отговорност
ция за авиационна безопасност № 2014/012/R,
на летището по чл. 2, ал. 1“.
както и всички решения, които го изменят
5. В чл. 24, ал. 4 думите „не може“ се заменят с „може“.
или допълват.
6. В чл. 25, ал. 2 думите „не може“ се заПреходни и заключителни разпоредби
менят с „може“.
§ 74. В Наредба № 3 от 25.05.2009 г. за
§ 75. В срок до 24.02.2022 г. ГД „ГВА“ предприема необходимите действия за служебно
аварийно-спасителното осигуряване на гражиздаване на единен сертификат по приложение
данските летища (ДВ, бр. 44 от 2009 г.) се
№ 16 за оператор на съоръжения за обслужване
правят следните изменения и допълнения:
на пътници за летищата, попадащи в обхва1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
та на Регламент (ЕС) 2018/1139, които имат
„(1) С тази наредба се определят меровалидни удостоверения за експлоатационна
приятията в случай на аварийна ситуация
годност на гражданско летище за обществено
на района на летището и околностите му,
ползване и лиценз за летищен оператор.
наричани по-нататък „зона на отговорност“,
§ 76. В срок до 24.02.2022 г. ГД „ГВА“
която включва територия:
предприема необходимите действия за из1. в радиус 5 km от контролната точка на
вършване на служебна регистрация, с дата
летището за летищата за обществено ползване
на валидност от 24.02.2022 г., по приложение
по чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за гражданското
№ 8 на летища за обслужване на полети,
въздухоплаване;
различни от търговски въздушен превоз, с
2. в границите на летищната територия за
въздухоплавателни средства с максимална
летищата по чл. 43, ал. 2, т. 2 – 4 от Закона
излетна маса под 5700 kg срещу заплащане
или без заплащане, както и за технологични
за гражданското въздухоплаване.“
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нужди на собственика без заплащане и на вертолетни летища по чл. 43, ал. 2, т. 4 от ЗГВ, които
имат валидни удостоверения за експлоатационна годност на летателна площадка и вертолетна
площадка.
§ 77. В срок до 24.02.2022 г. операторите по наземно обслужване, които имат валидни удостоверения за експлоатационна годност на системи и съоръжения за наземно обслужване (ССНО),
предават в ГД „ГВА“ списък на ССНО по следния образец:
„Списък на системи и съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на
ВС, товарене и разтоварване на багажи и товари (ССНО)
1. Доставчик на услуги по наземно обслужване:
Име и адрес на лицето: ..............................................................................................................................
Име и контакт на представляващия лицето: ........................................................................................
2. Летище, на което се предоставят услугите за наземно обслужване: ………………………………………
3. Списък на ССНО
№

Наименование Модел На и менова н ие на Г о д и н а н а Регистрационен/ Платена такса по
на система/съпроизводител, дър- п р о и з в о д - инвентарен №
Тарифа 5 (лв.)
оръжение
жава
ство
Да/Не

Потвърждавам, че информацията в този списък е вярна.
За всякакви промени в настоящия списък ще бъде уведомена ГД „ГВА“.
Представляващ лицето: ..........................................................................................................................................
Дата:………..
Подпис:………………………………..“
§ 78. Издадените до 23.02.2022 г. удостоверения за експлоатационна годност на
гражданско летище за обществено ползване
и лиценз за летищен оператор на летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС)
2018/1139, удостоверения за експлоатационна
годност на летателна площадка, удостоверения
за експлоатационна годност на вертолетна
площадка и удостоверения за експлоатационна
годност на системи и съоръжения за наземно
обслужване, са валидни до 24.02.2022 г.
§ 79. В срок до 24.02.2022 г. ГД „ГВА“ предприема необходимите действия за служебно
издаване на безсрочни, с дата на валидност
от 24.02.2022 г., удостоверения за експлоатационна годност на летище по образеца
на приложение № 7 и лицензи за летищен
оператор по образеца на приложение № 11 за
летищата извън обхвата на Регламент (ЕС)
2018/1139, които имат валидни удостоверения
за експлоатационна годност на летище и лиценз за летищен оператор.
§ 80. Издадените до 23.02.2022 г. удостоверения за експлоатационна годност на летище
и лиценз за летищен оператор, за летищата
извън обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139,
са валидни до 24.02.2022 г.
§ 81. В срок до 24.02.2022 г. ГД „ГВА“ предприема необходимите действия за служебно
издаване на безсрочни лицензи за оператор
по наземно обслужване по образеца на приложение № 14 на операторите, които имат
валидни лицензи за оператори по наземно
обслужване.
§ 82. Издадените до 23.02.2022 г. лицензи за
оператор по наземно обслужване са валидни
до 24.02.2022 г.
§ 83. Наредбата влиза в сила от обнародването є в „Държавен вестник“, с изключение на:

1. разпоредбите на § 1 относно заглавието на
наредбата; § 2 относно чл. 1; § 3 относно чл. 2;
§ 4 относно чл. 3; § 5, т. 2 относно чл. 5, т. 2;
§ 6 относно чл. 6; § 7 относно чл. 7; § 8, т. 1
относно чл. 8, ал. 1; § 10, т. 1, букви „а“ – „в“,
„д“ и „ж“ относно чл. 10, ал. 1, т. 2 – 5, 8 и
10; § 11 относно чл. 11; § 12 относно чл. 12;
§ 13 относно чл. 13; § 14 относно чл. 14; § 15
относно чл. 15; § 16 относно заглавието на
глава втора; § 17 относно чл. 16; § 18 относно
чл. 17; § 19 относно заглавието на раздел ІІ,
глава втора; § 20, т. 1 и 2, букви „а“ – „в“
относно чл. 18, ал. 1 и ал. 2, т. 2 – 4; § 21, т. 2
относно чл. 19, т. 1; § 23, т. 1 относно чл. 22,
т. 1; § 24, т. 2 относно чл. 24, ал. 2; § 25, т. 1,
букви „а“ и „в“ и т. 2 относно чл. 25, ал. 1,
т. 3 и ал. 2; § 26 относно заглавието на раздел ІІІ от глава втора; § 27, т. 2, буква „б“ и
т. 3 относно чл. 26, ал. 2, т. 1 и ал. 3; § 28, т. 1
относно чл. 27, ал. 1; § 29 относно чл. 29; § 30
относно глава трета; § 36 относно чл. 41; § 38,
т. 1, буква „б“ относно чл. 44, ал. 1, т. 8 – 11;
§ 42 относно чл. 48; § 46 относно глава седма;
§ 47 относно глава осма; § 48 относно глава
девета; § 49 относно глава десета; § 50, т. 1
относно § 1 от допълнителните разпоредби;
§ 52 относно приложение № 1; § 53 относно
приложение № 2; § 54 относно приложение
№ 3; § 55 относно приложение № 4, § 56
относно приложение № 5, § 57 относно приложение № 6; § 58 относно приложение № 7;
§ 59 относно приложение № 8; § 60 относно
приложение № 9; § 61 относно приложение
№ 10; § 62 относно приложение № 11; § 63
от носно п ри ложение № 12; § 64 от носно
приложение № 13; § 65 относно приложение
№ 14; § 66 относно приложение № 15; § 67
от носно п ри ложение № 16; § 68 от носно
приложение № 17; § 69 относно приложение
№ 18; § 70 относно приложение № 19; § 71
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относно приложение № 20; § 73 от допълнителните разпоредби и § 74 от преходните и
заключителните разпоредби, които влизат в
сила от 24.02.2022 г.;
2. разпоредбите на § 10, т. 2 относно чл. 10,
ал. 2 – 4; § 37 относно чл. 43, т. 3; § 38, т. 1,
буква „а“ относно чл. 44, ал. 1, т. 5 и § 44 относно чл. 53, които влизат в сила от 1.01.2022 г.
Министър:
Георги Тодоров
5655

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите
от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г., бр. 82
от 2018 г., бр. 71 от 2019 г. и бр. 43 и 77 от
2020 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 2 накрая след думите „по съответния учебен предмет“ се добавя „или модул“.
2. В т. 3 след думите „по съответния учебен
предмет“ се добавя „или модул“.
§ 2. В чл. 7, ал. 4, т. 1 след думите „по
учебен предмет“ се добавя „или модул“.
§ 3. В чл. 9 ал. 10 се изменя така:
„(10) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния
план-прием, се налага превръщане в точки
на оценките от документите за завършен етап
или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала:
1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;
2. отличен 5,67 се приравнява на 47 точки;
3. отличен 5,50 се приравнява на 44 точки;
4. много добър 5,33 се приравн ява на
41 точки;
5. много добър 5 се приравнява на 39 точки;
6. много добър 4,67 се приравн ява на
36 точки;
7. много добър 4,50 се приравн ява на
32 точки;
8. добър 4,33 се приравнява на 29 точки;
9. добър 4 се приравнява на 26 точки;
10. добър 3,67 се приравнява на 23 точки;
11. добър 3,50 се приравнява на 20 точки;
12. среден 3,33 се приравнява на 17 точки;
13. среден 3 се приравнява на 15 точки.“
§ 4. В чл. 22, ал. 6 изречение второ се изменя така: „Когато ученикът не се яви и на
втората дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна оценка по
учебния предмет или модул не се поставя, а
ученикът полага изпит за определяне на годишна оценка по съответния учебен предмет
или модул.“
§ 5. В чл. 23, ал. 2 след думите „За учебен
предмет“ се добавя „или модул“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

§ 6. В чл. 29, ал. 7 изречение второ се
изменя така: „В дипломата за средно образование задължително се вписва номерът на
удостоверението.“
§ 7. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „от профилиращите учебни предмети“ се поставя запетая и
се добавя „а при преместване преди края на
втория учебен срок за съответната година –
и по избираемите модули от профилиращите
учебни предмети,“.
2. В ал. 2 след думите „по определен учебен
предмет“ се добавя „или модул“.
§ 8. В чл. 34, ал. 1 след думите „от учебните
предмети“ се добавя „или модули“.
§ 9. В чл. 38, ал. 1 в основния текст думите
„се полагат от“ се заменят със „се полагат
присъствено в училище от“.
§ 10. В чл. 40, ал. 5 думите „по ал. 2“ се
заменят с „по ал. 1“.
§ 11. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) създава се нова т. 5:
„5. компютърно моделиране;“
б) досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно
т. 6, 7 и 8.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Изпитите в процеса на училищното обучение са комбинация от писмена и практическа
част по учебните предмети музика (V – XII
клас), изобразително изкуство (V – XII клас) и
технологии и предприемачество (V – VII клас),
компютърно моделиране и информационни
технологии, информатика и информационни
технологии.“
§ 12. В чл. 50 ал. 12 се изменя така:
„(12) Оценката на ученика на всеки от
изпитите по ал. 3 или съответно по ал. 7 се
записва в точки, с точност до 0,01, които се
приравняват към оценките по чл. 9, ал. 1,
като максималният брой точки на всеки от
изпитите е 100.“
§ 13. В чл. 51 ал. 14 се изменя така:
„(14) Оценката на ученика на всеки от
изпитите по ал. 6 и 7 или съответно по ал. 9,
както и на изпита по ал. 8, в случай че е положен, се записва в точки, с точност до 0,01,
като максималният брой точки на всеки от
изпитите е 100.“
§ 14. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Националното външно оценяване по чл. 47, ал. 1, т. 3 се провежда в края
на обучението по съответния учебен предмет
в Х клас.
(2) Освен основните цели по чл. 44, ал. 1,
т. 1, 2 и 4 националното външно оценяване в
края на първия гимназиален етап на средната
степен на образование има за цел и измерване
степента на постигане на отделни компетентности, свързани с българския език и функци-
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оналната грамотност в областта на четенето,
както и на математиката и математическата
грамотност, придобити в класовете от етапа.
(3) Изпитите при националното външно
оценяване по ал. 1 са по учебните предмети
български език и литература и по математика
и се провеждат под формата на тест.
(4) Извън изпитите по ал. 3 всеки ученик
по свое желание може да положи и изпит
по учебния предмет чужд език – английски,
френски, немски, италиански, испански, руски,
изучаван в задължителните учебни часове,
чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в
областта на чуждия език, и/или по учебния
предмет информационни технологии, чрез
който се измерва степента на постигане на
отделни ключови компетентности в областта
на дигиталните компетентности, придобити
в класовете от етапа.
(5) Преди началото на всяка учебна година
министърът на образованието и науката със
заповед може да определи и други учебни
предмети извън посочените в ал. 3 и 4, по
които да се проведе национално външно
оценяване по ал. 1. В заповедта се определя
и форматът на теста.
(6) Тестът по български език и литература
включва задачи с избираем отговор, задачи
с кратък свободен отговор и/или създаване
на текст.
(7) Тестът по математика включва задачи
с избираем отговор и задачи със свободен
отговор.
(8) Тестът по чужд език включва задачи
с избираем отговор и задачи с кратък свободен отговор, както и създаване на писмен
текст, а за проверка на компетентностите от
компонента „Говорене“ – и задачи за самостоятелно устно изложение, участие в диалог
и/или отговор на въпрос.
(9) Тестът по информационни технологии
включва задачи с избираем отговор и задачи
с кратък свободен отговор, както и практическа задача.
(10) Изпитите при националното външно
оценяване по ал. 1 може да се провеждат и
под формата на тестове, които интегрират
няколко учебни предмета, но задължително
включват посочените в ал. 3.
(11) В случаите по ал. 10 преди началото на
учебната година министърът на образовани
ето и науката със заповед определя учебните
предмети, които ще участват интегрирано в
националното външно оценяване за съответната година, както и формата на конкретния
тест.
(12) Когато тестът по ал. 10 интегрира
няколко учебни предмета и чрез националното външно оценяване се измерват и други
ключови компетентности извън компетентнос
тите в областта на българския език, съответно – на математиката, придобити в класовете
от етапа, за всяка от задачите се определя
основният учебен предмет, към която ще се
отнесе резултатът.
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(13) Националното външно оценяване по
ал. 1 се провежда във всички училища, в които
се осъществява обучение в Х клас.
(14) Ученици със СОП, които са интегрирани в училищата, в които се осъществява
обучение в Х клас, и се обучават по индивидуални учебни програми, полагат изпитите по
ал. 3 или съответно по ал. 10 по преценка на
училищния екип за подкрепа за личностно
развитие след обсъждане с родителя (попечителя, представителя на непридружените
непълнолетни лица, търсещи или получили
международна закрила).
(15) Оценката от националното външно
оценяване по чужд език се формира като сбор
от оценката по компонента „Говорене“ и от
оценката на теста по ал. 8.
(16) Оценката на ученика на всеки от изпитите по ал. 6 – 7 или съответно по ал. 10,
както и от изпитите по ал. 8 и/или по ал. 9,
в случай че са положени, се записва в точки,
с точност до 0,01, като максималният брой
точки на всеки от изпитите е 100.“
§ 15. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 50, ал. 9“ се заменят с „по чл. 50, ал. 12“.
2. В ал. 2 думите „по чл. 51, ал. 11“ се
заменят с „по чл. 51, ал. 14“.
3. В ал. 3 думите „по чл. 52, ал. 12“ се
заменят с „по чл. 52, ал. 16“.
§ 16. В чл. 54а, ал. 5 след ду мите „за
провеждане на изпити и“ се добавя „при
възможност“.
§ 17. В чл. 56, ал. 3, т. 4 накрая след думите
„изпитните работи“ се добавя „(в случай на
необходимост)“.
§ 18. В чл. 82а, ал. 5 след думите „онлайн
достъп“ се добавя „при възможност“.
§ 19. В чл. 113 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата, на които е признат завършен
период от обучението в VII клас или за VІІ клас
по документи, издадени от училище на чужда
държава, полагат приравнителен изпит по
български език и литература за първия учебен
срок на VII клас или за VII клас, резултатът
от който се записва в протокол за положени
приравнителни изпити. При заявено желание
на ученика директорът на училището, в което
е положен изпитът, издава служебна бележка
за резултата от изпита.“
2. В ал. 3, изречение второ след думите „по
учебните предмети“ се добавя „или модули“.
Заключителни разпоредби
§ 20. В § 12 от заключителната разпоредба
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ,
бр. 76 от 2020 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) През у чебната 2021 – 2022 година
учениците, които постъпват във II, в VI и в
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VII клас, а през учебната 2022 – 2023 година
учениците, които постъпват в VII клас, се обучават и завършват обучението си по училищни
учебни планове, разработени в съответствие с
рамковите учебни планове, утвърдени преди
влизане в сила на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 4 за учебния план
(ДВ, бр. 76 от 2020 г.).“
§ 21. В Наредба № 7 от 2016 г. за профилираната подготовка (обн., ДВ, бр. 67 от 2016 г.;
изм., бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 71 от
2019 г. и бр. 80 от 2020 г.) се правят следните
изменения:
1. В наименованието на приложение № 16
думите „към чл. 18, т. 1“ се заменят с „към
чл. 10, т. 1“.
2. В наименованието на приложение № 17
думите „към чл. 18, т. 2“ се заменят с „към
чл. 10, т. 2“.
3. В наименованието на приложение № 18
думите „към чл. 18, т. 3“ се заменят с „към
чл. 10, т. 3“.
4. В наименованието на приложение № 19
думите „към чл. 18, т. 4“ се заменят с „към
чл. 10, т. 4“.
5. В наименованието на приложение № 20
думите „към чл. 18, т. 5“ се заменят с „към
чл. 10, т. 5“.
6. В наименованието на приложение № 21
думите „към чл. 18, т. 6“ се заменят с „към
чл. 10, т. 6“.
7. В наименованието на приложение № 22
думите „към чл. 18, т. 7“ се заменят с „към
чл. 10, т. 7“.
8. В наименованието на приложение № 23
думите „към чл. 18, т. 8“ се заменят с „към
чл. 10, т. 8“.
9. В наименованието на приложение № 24
думите „към чл. 18, т. 9“ се заменят с „към
чл. 10, т. 9“.
10. В наименованието на приложение № 25
думите „към чл. 18, т. 10“ се заменят с „към
чл. 10, т. 10“.
11. 4. В наименованието на приложение
№ 26 думите „към чл. 18, т. 11“ се заменят с
„към чл. 10, т. 11“.
12. В наименованието на приложение № 27
думите „към чл. 18, т. 12“ се заменят с „към
чл. 10, т. 12“.
13. 4. В наименованието на приложение
№ 28 думите „към чл. 18, т. 13“ се заменят с
„към чл. 10, т. 13“.
14. В наименованието на приложение № 29
думите „към чл. 18, т. 14“ се заменят с „към
чл. 10, т. 14“.
§ 22. Наредбата влиза в сила от учебната
2021 – 2022 година, с изключение на § 14 относно чл. 52, ал. 10, 11 и 12, които влизат в
сила от учебната 2022 – 2023 година.
Министър:
Николай Денков
5651

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2019 г. за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти (обн., ДВ, бр. 61
от 2019 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 40, ал. 1 т. 1 се отменя.
§ 2. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая след думата „специалист“
се поставя запетая и се добавя „участието
му в професионални форуми или посочени
електронни адреси за достъп до съдържанието им в електронен формат“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. опис на документи за образование,
квалификация и професионален стаж, съдържащи се в трудовото досие.“
§ 3. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думата „длъжност“ се заменя
с „или на друга длъжност на педагогически
специалист“.
2. В ал. 5 думата „длъжност“ се заменя
с „или на друга длъжност на педагогически
специалист“, а думите „повече от“ се заменят с „поне“.
§ 4. В чл. 83 ал. 2 се изменя така:
„(2) Оценяваният учител, директор или
друг педагогически специалист прави своята самооценка в атестационната карта и
заедно с професионалното си портфолио ги
предава или изпраща по електронен път на
техническия секретар.“
§ 5. В чл. 84, ал. 1 в основния текст запетаята след думата „документи“ и думите
„сертификати и материали“ се заличават,
а след думите „педагогически специалист“
се поставя запетая и се добавя „на хартиен
носител или в електронен формат“.
§ 6. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. А линея 1 се изменя така:
„(1) След изтичането на срока по чл. 83,
а л. 1 п р едс едат ел я т нас р оч ва зас еда н и я
и организира работата на атестационната
комисия за оценяване на педагогическите
специалисти. За всяко проведено заседание
на комисията се изготвя протокол.“
2. А линея 2 се отменя.
3. А линея 3 се отменя.
4. А линея 4 се изменя така:
„(4) Всеки член от атестационната комисия
самостоятелно и независимо от останалите
членове оценява педагогическия специалист,
като по всеки критерий вписва или въвежда своята оценка в точки в атестационната
карта на оценяваното лице и сумира общия
брой точки.“
5. В ал. 5 след думата „вписва“ се добавя
„или въвежда“.

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

§ 7. В приложение № 2 към чл. 42, ал. 2,
т. 1 в колона „Знания, умения и отношения
на учител“, т. 2 „Планиране на урок или
на педагогическа ситуация“, в т. 2.1 след
думата „обу чението“ се поставя точка, а
думите „като разработва годишно тематично
разпределение“ се заличават.
§ 8. В приложение № 5 към чл. 42, ал. 2,
т. 4 в колона „Знания, умения и отношения
на ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“,
т. 3 „Организационни умения“, в т. 3.3 след
д у мата „п рог ра м и“ с е пос та вя т оч к а, а
думите „и разработва годишно тематично
разпределение“ се заличават.
§ 9. В приложение № 20 към чл. 82, ал. 1,
т. 1 „Атестационна карта на учител“ се правят следните изменения:

БРОЙ 80

1. В раздел Б „Области на компетентност
и критерии по тях“, т. I. „Педагогически
компетентности: планиране, преподаване,
оценяване и управление на класа/групата
(максимален брой т. 6), на ред 1 след думата „съдържание“ думите „в тематичното си
годишно разпределение“ се заличават.
2. В час т та „Ска ла за оп редел я не на
достигнатата степен на изпълнение на критериите по областите на професиона лна
компетентност“, в т. „Други професионални
изисквания“, 1 точка:, се заличава изречението „Има от к лонени я от темат и чното
разпределение.“
Министър:
Николай Денков

5647

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за допълнение на Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието,
периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове (обн., ДВ, бр. 95 от 2018 г.;
изм. и доп., бр. 58 от 2021 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 2, т. 1 се създават части XI – XVI:
„Месечен отчет на ……............................…………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
…………………………….
(ЕИК)
XI. Инвестиции на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии
.........................................................................................................................................
(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)
към …………………………….
№

Балансова стойност (в лева)

Вид на актива

1

2

І.

Дългови финансови инструменти

1

Дългови ценни книжа (по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО)

2

Корпоративни облигации

3

Облигации, издадени от орган на местната власт

ІІ.

Дялови финансови инструменти

1

Акции, права и варанти

2

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

ІІІ.

Влогове в банки

в началото на периода

в края на периода

3

4

Общо инвестирани средства:
IV.

Парични средства

Общо активи, покриващи резерва
Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

Представляващи дружеството:
1. .......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .......................................
(име, фамилия, подпис)

2

3

4

Емитент

5

ЕИК
на
емитента

6

LEI
код
на
емитента

7

Борсов
код

8

Инвестици
онен кредитен рейтинг

9

10

11

Обща
номинална
РейКод стойност
тингова валу- на емисиагенция та
ята в съответната
валута
12

13

14

15

Обща
ПритеПритежаноминалжавана
Цена на
вана нона стой- номинална
единица
минална
ност на стойност в
номинал
стойност
емисията съответната
в съотв лева
в лева
валута
ветната
валута
16

Източник

5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. „д“ от КСО) – общо, в т.ч.

4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от друга държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. „г“ от КСО) – общо, в т.ч.

3.Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. „в“ от КСО) – общо, в т.ч.

18

19

20

21

ОтноПазарна сителен
дял от
Дисконстойемисията
тов %
ност
(в лева)

ДЪРЖАВЕН

2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. „б“ от КСО) – общо, в т.ч.

17

Метод

Оценка

Регулиран
пазар

1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

1

Вид
финансов
инструмент

ДържаКод
ва по
на
седалиемище на
сията
еми(ISIN)
тента

към ………………………………..

XII. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии в дългови финансови инструменти
за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

Месечен отчет на ….............................……………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
…………………………….
(ЕИК)
БРОЙ 80
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 3

Дата: ........................г.

Съставител: .........................................
(име, фамилия, подпис)

Общо

Представляващи дружеството:
1. .........................................
(име, фамилия, подпис)
2. .........................................
(име, фамилия, подпис)

11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. „б“ от КСО) – общо,
в т.ч.

ДЪРЖАВЕН

10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти (по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО) – общо, в т.ч.

8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. „в“ от КСО) – общо, в т.ч.

7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. „б“ от КСО) – общо, в т.ч.

6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

С Т Р. 4 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 80

2

1

3

4

Управляващо
дружество/
Лице управляващо
АИФ

5

Емитент

6

ЕИК
на емитента

7

LEI код
на емитента

8

Борсов
код

9

Индекс
на регулирания
пазар

10

Брой
издадени ФИ
от емитента

11

Брой притежавани
ФИ

12

Код
на
валута
Цена за
един ФИ
в съответната
валута
14

Номинална стойност на
един ФИ
в съответната
валута
13

16

17

18

Пазарна
стойМетод
ност
(в лева)

19

Относителен дял
от ФИ на
емитента

ВЕСТНИК

7. Варанти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. „б“ от КСО) – общо, в т.ч.

6. Права по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. „б“ от КСО) – общо, в т.ч.

5. Акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. „б“ от КСО) – общо, в т.ч.

4. Варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

15

Източник

Регулиран
пазар

Оценка

ДЪРЖАВЕН

3. Права по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

2. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка без право на глас (по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

1. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка с право на глас (по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

Код на
емисията
(ISIN)

Вид финансов
инструмент

Държава по
седалище на
емитента

XIII. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии в дялови финансови инструменти
за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)
към ……………………………………….

Месечен отчет на ….............................……………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
…………………………….
(ЕИК)
БРОЙ 80
С Т Р. 4 5

Дата: ........................г.

Представляващи дружеството:
1. .........................................
(име, фамилия, подпис)
2. .........................................
(име, фамилия, подпис)

ВЕСТНИК

Съставител: .........................................
(име, фамилия, подпис)

Общо

14. Акции/дялове на колективна инвестиционна схема (по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО) – общо, в т.ч.

13. Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти (по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. „б“ от КСО) – общо,
в т.ч.

ДЪРЖАВЕН

12. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания (по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

11. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания (по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

10. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти (по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

9. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти (по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

8. Привилигировани акции (по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. „в“ от КСО) – общо, в т.ч.

С Т Р. 4 6
БРОЙ 80

2

1

4

5

LEI
код на
банката

Дата: ........................г.

Съставител: .........................................
(име, фамилия, подпис)

3

ЕИК на
банката

6

Кредитен
рейтинг

7

Рейтингова
агенция

9

Дата на
договор/
анекс
10

Код на
валута

11

в
съответната
валута
12

в лева

Главница

13

Годишна
лихва по
договор
(в %)

Представляващи дружеството:
1. .........................................
(име, фамилия, подпис)
2. .........................................
(име, фамилия, подпис)

8

№ на
договор/
анекс
14

Начална
дата на
начисляване
на лихва
15

16

Дата Начислена
на
лихва в
падеж
лева

17

Стойност
в лева,
включително
начислена
лихва

ДЪРЖАВЕН

Общо

Банка

Държава

Код на
банката

XIV. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии във влогове в банки
на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)
към ………………………………………..

Месечен отчет на ….............................……………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
…………………………….
(ЕИК)
БРОЙ 80
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 7

2

1

3

4

Емитент

5

ЕИК
на
емитента

6

LEI
код на
емитента

7

Борсов
код

8

Инвестиционен кредитен рейтинг

9

10

11

12

13

14

15

Обща
Обща
Притежаноминомивана но- Притежа- Цена на
нална
нална
минална вана но- единица
Рейтинго- Код стойност
стойстойност минална номинал
ва аген- валу- на еминост на
стойност
сията
в съотция
та
в съотемисив лева
в съответната
ветната
ята в
ветната
валута
валута
лева
валута
16

Източник

Метод

18

17

20

21

ВЕСТНИК

8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. „в“ от КСО) – общо, в т.ч.

7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. „б“ от КСО) – общо, в т.ч.

6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. „д“ от КСО) – общо, в т.ч.

4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от друга държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. „г“ от КСО) – общо, в т.ч.

19

ОтноПазарна сителен
Дисконстойдял от
тов %
ност
емисията
(в лева)

ДЪРЖАВЕН

3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. „в“ от КСО) – общо, в т.ч.

2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. „б“ от КСО) – общо, в т.ч.

Оценка

Регулиран
пазар

1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

Код
на
емисията
(ISIN)

Вид финансов
инструмент

Държава
по
седалище
на
емитента

XV. Стойност на инвестициите на собствените средства на ПОД, покриващи границата на платежоспособност в дългови финансови инструменти, без инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии
към …………………………

Месечен отчет на ….............................……………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
…………………………….
(ЕИК)
С Т Р. 4 8
БРОЙ 80

Месечен отчет на ….............................……………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
…………………………….
(ЕИК)

Представляващи дружеството:
1. .........................................
(име, фамилия, подпис)
2. .........................................
(име, фамилия, подпис)

2

1

3

Код на
банката

4

ЕИК на
банката

5

LEI код
на банката

6

Кредитен
рейтинг
7

Рейтингова
агенция
9

Дата на
договор/
анекс
10

Код на
валута
11

12

в лева

Главница
в съответната валута

Годишна
лихва по
договор
(в %)
13

Представляващи дружеството:
1. .........................................
(име, фамилия, подпис)
2. .........................................
(име, фамилия, подпис)“

8

№ на
договор/
анекс

14

Начална дата
на начисляване на лихва

15

Дата
на
падеж

16

Начислена
лихва в
лева

Стойност в
лева, включително начислена лихва
17

ВЕСТНИК

Дата: ........................г.

Съставител: .........................................
(име, фамилия, подпис)

Общо

Банка

Държава

ДЪРЖАВЕН

XVI. Стойност на инвестициите на собствените средства, покриващи границата на платежоспособност във влогове в банки, без инвестициите на
резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии
към …………………………………..

Дата: ........................г.

Съставител: .........................................
(име, фамилия, подпис)

Общо

11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. „б“ от КСО) – общо,
в т.ч.

10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти (по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО) – общо, в т.ч.

БРОЙ 80
С Т Р. 4 9

„Годишен отчет на ….....................……………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
…………………………….
(ЕИК)

2

1

3

4

Емитент

5

ЕИК
на
емитента

6

LEI
код на
емитента

7

Борсов
код

8

Инвестиционен кредитен рейтинг

9

10

11

12

13

14

15

16

Обща
Обща
номиПритежаноминална
вана но- Притежа- Цена на
нална
Код стойност
минална вана но- единица
Рейтингова
стойвалу- на емистойност минална номинал Източагенция
ност на
та
сията
в съотстойност
в съотник
емисив съответната
в лева
ветната
ята в
ветната
валута
валута
лева
валута
Метод

18

17

20

21

ОтноПазарна сителен
стойдял от
ност
емисията
(в лева)

ВЕСТНИК

8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. „в“ от КСО) – общо, в т.ч.

7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. „б“ от КСО) – общо, в т.ч.

6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. „д“ от КСО) – общо, в т.ч.

4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от друга държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. „г“ от КСО) – общо, в т.ч.

19

Дисконтов %

ДЪРЖАВЕН

3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. „в“ от КСО) – общо, в т.ч.

2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. „б“ от КСО) – общо, в т.ч.

Оценка

Регулиран
пазар

1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

Код
на
емисията
(ISIN)

Вид финансов
инструмент

Държава
по
седалище
на
емитента

XVIII. Стойност на инвестициите на собствените средства на ПОД, покриващи границата на платежоспособност в дългови финансови инструменти,
без инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии
към …………………………

§ 2. В приложение № 7 към чл. 4, т. 1 се създават части XVIII и XIX:
С Т Р. 5 0
БРОЙ 80

Годишен отчет на ….............................……………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
…………………………….
(ЕИК)

Представляващи дружеството:
1. .........................................
(име, фамилия, подпис)
2. .........................................
(име, фамилия, подпис)

2

1

3

Код на
банката

4

ЕИК на
банката

5

LEI код
на банката

6

Кредитен
рейтинг
7

Рейтингова
агенция
9

Дата на
договор/
анекс
10

Код на
валута
11

12

в лева

Главница
в съответната валута

Годишна
лихва по
договор
(в %)
13

Представляващи дружеството:
1. .........................................
(име, фамилия, подпис)
2. .........................................
(име, фамилия, подпис)“

8

№ на
договор/
анекс

14

Начална дата
на начисляване на лихва

15

Дата
на
падеж

16

Начислена
лихва в
лева

Стойност в
лева, включително начислена лихва
17

ВЕСТНИК

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Отчетите за месец август 2021 г. на пенсионноосигурителните дружества се представят по образците съгласно приложение
№ 1 към чл. 2, т. 1 от Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за

Дата: ........................г.

Съставител: .........................................
(име, фамилия, подпис)

Общо

Банка

Държава

ДЪРЖАВЕН

XIX. Стойност на инвестициите на собствените средства, покриващи границата на платежоспособност във влогове в банки, без инвестициите на
резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии
към …………………………………..

Дата: ........................г.

Съставител: .........................................
(име, фамилия, подпис)

Общо

11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. „б“ от КСО) – общо,
в т.ч.

10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. „а“ от КСО) – общо, в т.ч.

9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти (по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО) – общо, в т.ч.

БРОЙ 80
С Т Р. 5 1

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

представяне на отчетите за надзорни цели
на пенсионноосигурителните дружества и
управляваните от тях фондове, допълнено
с тази наредба, в срок до 5 дни от датата на
влизането є в сила.
(2) В случай на подадени отчети по ал. 1
преди влизане в сила на тази наредба дружествата подават данните по § 1 в срока по ал. 1.
§ 4. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността
на изготвяне и сроковете за представяне на
отчетите за надзорни цели на пенсионно
осигурителните дружества и управляваните
от тях фондове (ДВ, бр. 58 от 2021 г.) § 19
се изменя така:
„§ 19. Отчетите за месец август 2021 г. на
фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се представят по образците съгласно
приложения № 2 – 5 към чл. 2, т. 2 – 5, утвърдени с тази наредба.“
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 6. Наредбата е приета с Решение № 230-Н
от 14.09.2021 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Бойко Атанасов
5626

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 562-ПВР/НС
от 20 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 86-ПВР/НС
до 127-НС включително, приложени към настоящото решение.
Решен ие т о с е о бн ар од в а в „ Държ а в ен
вестник“.
За председател:
Росица Матева
Секретар:
Севинч Солакова

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Приложение № 86-ПВР/НС
Избирателна секция №

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

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

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

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

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 236, ал. 2, изр. второ и чл. 238, ал. 2 ИК )

Долуподписаните придружители 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.
№
1

1.
2.
…

Собствено,
бащино и
фамилно име
2

ЕГН

Постоянен
адрес

Документ
за самоличност

3

4

5

Подпис
на
придружителя
6

Председател:
Секретар:
Членове на ПСИК:

(само за ПСИК)

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

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

Приложение № 87-ПВР/НС
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
(чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)

Днес, ................................ г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ........................, населено място .........................................., кметство
............................., община ............................., адм. район …………………… район…..…………………., получи от общинската администрация и от РИК избирателния списък за
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.:

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

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

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

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

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

Кмет на община/район/кметство/кметски наместник или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател (зам.-председател) на СИК:
Началният брой избиратели е броят на избирателите, предоставени от ГД „ГРАО“.
Броят заличени избиратели е броят на заличените лица съгласно списъка, предоставен от ГД
„ГРАО“ и на основание чл. 27, ал. 1 ИК.
Броят дописани избиратели е броят на вписаните избиратели по чл. 27, ал. 4 ИК.
Окончателният брой избиратели се получава като от началния брой избиратели се извади броят на
заличените избиратели и се добави броят на дописаните избиратели.
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за СИК, за РИК и за
общината (района – в градовете с районно деление).

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

Приложение № 88-ПВР/НС

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателен списък в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
(чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 ИК)

Днес, ................................ г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ........................, населено място .........................................., кметство
............................., община ............................., адм. район …………………… район…..…………………., получи от ръководителя на лечебното заведение/дома/специализираната
институция или ръководителя на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от
свобода и за задържане или от капитана на плавателния съд избирателния списък за
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.:
1.

Брой избиратели
...........................................................................................

2.

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

3.

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

(с думи)

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

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

(с думи)

(с думи)

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

Ръководител на заведение/дома/специализираната институция/място за
задържане/плавателен съд: ………………..
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед длъжностно лице от
общинската администрация: …………………..
Председател (зам.-председател) на СИК: ……………..
Секретар на СИК: ……………
Началният брой избиратели е броят на избирателите, вписани от ръководителя на заведението,
дома или друга специализирана институция.
Броят заличени избиратели е броят на избирателите, напуснали заведението, дома или друга
специализирана институция до предаването на списъка на СИК.
Окончателният брой избиратели се получава като от началния брой избиратели се извади броят на
заличените избиратели.
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за СИК, за РИК и за
общината (района – в градовете с районно деление).
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Приложение № 89-ПВР/НС
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители
на 14 ноември 2021 г.
(чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 3 и чл. 37, ал. 4 ИК)

Днес, ............................. г., в ................ часа подвижната секционна избирателна
комисия в избирателна секция № ........................, населено място ..........................................,
кметство .............................................................., район …………………………………..…..
община ……….…………………., адм. район …………….…………., получи от общинската
администрация и от РИК списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, за
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.:
Брой избиратели
.......................................................................................................
(с думи)

......................
(с цифри)

Кмет на община/район/кметство или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация: …………………….
Определен от РИК член: ………………
Председател (зам.-председател) на подвижна СИК: ……………..
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за подвижната СИК, за
общинската/районната администрация и за РИК.
При неявяване на председателя на подвижната СИК списъкът за гласуване с подвижна избирателна
кутия се получава и протоколът се подписва от заместник-председателя на комисията.
След подписване на протокола отговорността за опазване на избирателния списък се носи от
председателя, съответно заместник-председателя на ПСИК.
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Приложение № 90-ПВР/НС
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на списък за гласуване извън страната на СИК
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
(чл. 217 във връзка с чл. 31, ал. 1 ИК)

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

списък за гласуване извън страната за произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

1.

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

…………………………
(с цифри)

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

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за
секционната избирателна комисия и за ръководителя на българското дипломатическо или
консулско представителство.
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Приложение № 91-ПВР/НС
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)

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

Избирателни кутии – прозрачни, за гласуване:
.......................................................................................

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

2.

Кутии – непрозрачни, за отрязъците от бюлетините с поредния
номер на бюлетината:
.......................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

Кутии – непрозрачни, за разписките от машинното гласуване.
В случай че не се произвежда машинно гласуване, се записва „0“:
.......................................................................................
(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

................
(с цифри)

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

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

Номера на бюлетините за ПВР по кочани:
4- Кочан от № ………………до № ……………..
ПВР Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
………………………………………………….
Кочан от № ………………до № ……………..
Бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от ЦИК:
.......................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

Номера на бюлетините за НС по кочани:
4- Кочан от № ………………до № ……………..
НС Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
………………………………………………….
Кочан от № ………………до № ……………..
5.

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

6.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

................
(с цифри)

………

(с цифри)
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Формуляр на протокола на СИК за ПВР, запечатан в плик по начин,
позволяващ да се види само фабричният номер
1. Фабричен № …
Формуляр на протокола на СИК за НС, запечатан в плик по начин,
позволяващ да се види само фабричният номер
2. Фабричен № …
Бланки – чернови за отразяване резултатите от преброяване на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите
……………..
………………………………………………………………………..
(брой с думи)

Формуляри на чернови на протокола на СИК за ПВР
………………………………………………………………………
9.

(брой с думи)

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

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

11.

С Т Р. 5 9

Протокол за маркиране на печата на СИК:

(с цифри)

……………..
(с цифри)
……………..
(с цифри)

…………..
(с цифри)

1 брой

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

12. (по чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 40, ал. 3, чл. 233, чл. 235,
ал. 4, чл. 241, ал. 1, чл. 264, ал. 4 ИК) – Приложение № 32-ПВР/НС
.......................................................................................

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

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

14. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

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

15. Копирни апарати – 1 брой.
16. Устройства за машинно гласуване.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
17. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация: ………………….
Определен от РИК неин член: ……………………
Председател/зам.-председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за СИК, за РИК и
за общината (района – в градовете с районно деление).
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Приложение № 92-ПВР/НС
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали на подвижна секционна
избирателна комисия в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 3 ИК)

Днес, ........................................ г., в .............. часа, подвижната секционна избирателна
комисия в избирателна секция № .........., населено място ........................................, кметство
................................, община ………………., адм. район ………………., район № ......................................, получи от общинската администрация и от РИК следните книжа и материали
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
1.

Избирателни кутии – прозрачни, за гласуване:
.......................................................................................

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

2.

Кутии – непрозрачни, за отрязъците от бюлетините с поредния
номер на бюлетината:
.......................................................................................

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

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

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

3- Номера на бюлетините по кочани за ПВР:
ПВР Кочан от № ………………до № ……………..
………………………………………………….
Кочан от № ………………до № ……………..
Бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от ЦИК:
.......................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

3- Номера на бюлетините по кочани за НС:
НС Кочан от № ………………до № ……………..
………………………………………………….
Кочан от № ………………до № ……………..
4.

5.

6.

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

Формуляр на протокола на СИК за ПВР, запечатан в плик по начин,
позволяващ да се види само фабричният номер – 1 брой
Формуляр на протокола на СИК за НС, запечатан в плик по начин,
позволяващ да се види само фабричният номер – 1 брой
Бланки – чернови за отразяване резултатите от преброяване на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите
………………………………………………………………………..
(брой с думи)

7.

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

Формуляри на чернови на протокола на СИК за НС

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

................
(с цифри)

Фабричен № …
Фабричен № …

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

8.

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписаните
протоколи на СИК за установяване на резултатите от гласуването
………………………………………………………………………
(брой с думи)

9.

Протокол за маркиране на печата на ПСИК:

…………..
(с цифри)

1 брой

Декларации (Приложение № 32-ПВР/НС) за членовете на ПСИК и
10. охраната на помещението на ПСИК
.......................................................................................

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

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

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

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

13. Копирни апарати – 1 брой.
14. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация: ………………….
Определен от РИК неин член: ……………………
Председател/зам.-председател на ПСИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за ПСИК, за РИК и
за общината (района – в градовете с районно деление).
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Приложение № 93-ПВР/НС
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК за
гласуване извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 ИК)

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

следните изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.:
1.

Избирателни кутии – прозрачни, за гласуване:
...........................................................................................................

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

2.

Кутии – непрозрачни, за отрязъците от бюлетините с поредния номер
на бюлетината:
............................................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

3.

Кутии – непрозрачни, за разписките от машинното гласуване.
Ако не се произвежда машинно гласуване, се записва „0“:
.......................................................................................
(брой с думи)

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

(с цифри)

(с цифри)

................
(с цифри)

(брой с думи)

………..
(с цифри)

(брой с думи)

………..
(с цифри)

4- Номера на бюлетините по кочани за ПВР:
ПВР Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
………………………………………………….
Бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от ЦИК:
.......................................................................................
4- Номера на бюлетините по кочани за НС:
НС Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
………………………………………………….
5.

6.

7.

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

.................
(с цифри)

Формуляр на протокола на СИК за ПВР, запечатан в плик по начин,
позволяващ да се види само фабричният номер – 1 брой
Фабричен №……..
Формуляр на протокола на СИК за НС, запечатан в плик по начин, Фабричен №……..
позволяващ да се види само фабричният номер – 1 брой
Формуляри на чернови на протокола на СИК за ПВР:
.................................................................................................................
.................
(брой с думи)

(с цифри)
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Формуляри на чернови на протокола на СИК за НС:
.................................................................................................................
(брой с думи)

8.

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

9.

Протокол за маркиране на печата на СИК:

Образци на декларациите по чл. 33, ал. 2 ИК (Приложение № 38ПВР/НС):
10.
...............................................................................................................
(брой с думи)

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

.................
(с цифри)

1 брой
.................
(с цифри)

…………
(с цифри)

12. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

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

13. Копирни апарати – 1 брой.
14. Специализирано устройство за електронно машинно гласуване
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(Ако не се произвежда машинно гласуване, се записва „0“)

15. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ръководител на българското дипломатическо/консулско представителство или
оправомощено от него длъжностно лице: …………………….
Председател на СИК: ……………….
Секретар на СИК: ………………….

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за СИК и за
ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство.
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Приложение № 94-ПВР/НС
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на капитана на
плавателен съд под българско знаме в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 1 ИК)

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

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

плаващ под българско знаме, получи от РИК следните изборни книжа и материали за произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.:
1.

Избирателен списък

1 брой

1.1.

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

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

1.2.

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

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

1.3.

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

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

2.

Избирателни кутии – прозрачни, за гласуване::
........................................................................................................

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

3.

Кутии – непрозрачни, за отрязъците от бюлетините с поредния
номер на бюлетината:
..........................................................................................................

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

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

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

4-ПВР Номера на бюлетините по кочани за ПВР:
Кочан от № ………………до № ……………..
………………………………………………….
Кочан от № ………………до № ……………..
Бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от ЦИК:
.......................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

4-НС

5.

(брой с думи)

Номера на бюлетините по кочани за НС:
Кочан от № ………………до № ……………..
………………………………………………….
Кочан от № ………………до № ……………..
Списък за допълнително вписване на придружителите:
……………………………………………………………..
(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

.................
(с цифри)

БРОЙ 80

6.

7.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Формуляр на протокола на СИК за ПВР, запечатан в плик по
начин, позволяващ да се види само фабричният номер – 1 брой
Фабричен № …
Формуляр на протокола на СИК за НС, запечатан в плик по начин, Фабричен № …
позволяващ да се види само фабричният номер – 1 брой
Бланки – чернови за отразяване резултатите от преброяване на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите:
……………………………………………………………………….

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

Формуляри на чернови на протокола на СИК за ПВР:
..............................................................................................................

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

Формуляри на чернови на протокола на СИК за НС:
..............................................................................................................

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

(брой с думи)

8.

С Т Р. 6 5

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(брой с думи)

9.

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписаните
протоколи на СИК за установяване на резултатите от гласуването
..............................................................................................................

.................
(с цифри)

(брой с думи)

10.

Протокол за маркиране на печата на СИК

11.

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

1 брой
.................

(брой с думи)

(с цифри)

12. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

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

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

под българско знаме: …………………………..

Протоколът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за РИК и за
капитана на плавателния съд.
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Приложение № 95-ПВР/НС
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали от капитана на плавателен съд на
секционна избирателна комисия на плавателен съд под българско знаме в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители
на 14 ноември 2021 г.
(чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)

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

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

бащино, фамилно име)

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

на плавателния съд)

плаващ под българско знаме следните книжа и материали за произвеждане на избори за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
1.

Избирателен списък

1 брой

1.1.

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

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

1.2.

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

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

1.3.

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

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

2.

Избирателни кутии – прозрачни, за гласуване::
........................................................................................................

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

3.

Кутии – непрозрачни, за отрязъците от бюлетините с поредния
номер на бюлетината:
..........................................................................................................

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

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

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

4Номера на бюлетините по кочани за ПВР:
ПВР Кочан от № ………………до № ……………..
………………………………………………….
Кочан от № ………………до № ……………..
Бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от ЦИК:
.......................................................................................
4-

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

НС

(брой с думи)

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

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)
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………………………………………………….
Кочан от № ………………до № ……………..
5.

6.

7.

Списък за допълнително вписване на придружителите:

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

Формуляр на протокола на СИК за ПВР, запечатан в плик по
начин, позволяващ да се види само фабричният номер – 1 брой
Фабричен № …
Формуляр на протокола на СИК за НС, запечатан в плик по начин, Фабричен № …
позволяващ да се види само фабричният номер – 1 брой
Бланки – чернови за отразяване резултатите от преброяване на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите:
……………………………………………………………………….
.................
(брой с думи)

8.

(с цифри)

Формуляри на чернови на протокола на СИК за ПВР:
..............................................................................................................

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

Формуляри на чернови на протокола на СИК за НС:
..............................................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

9.

………..
(с цифри)

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписаните
протоколи на СИК за установяване на резултатите от гласуването
..............................................................................................................
(брой с думи)

10.

Протокол за маркиране на печата на СИК

11.

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

(с цифри)

(с цифри)

.................
(с цифри)

1 брой
.................
(с цифри)

12. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

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

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

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

Протоколът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за СИК и за капитана на
плавателния съд.
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Приложение № 96-ПВР/НС
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижна
секционна избирателна комисия в изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 230, ал. 4 или чл. 237, ал. 3 ИК)

Днес ………….……………… г., в ……….…… часа (местно време),
………………………………………….., председател на секционната избирателна
комисия/ПСИК в избирателна секция № ……………………………………….., и
…………………………………………… член на СИК/ПСИК, определен с решение на
СИК/ПСИК, при откриване на изборния ден, маркират по уникален начин печата на
СИК/ПСИК, с който се подпечатват бюлетините за гласуване и изборните книжа в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
Печатът има следния отпечатък:

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

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

Секретар:

…………………
4. ………………
5. ………………
6. ………………

Протоколът се съставя от всяка СИК/ПСИК се подписва от всички членове на СИК/ПСИК.
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Избирателна секция №
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Приложение № 97-ПВР/НС

ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр на
протокол на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 274, ал. 2 ИК)

Днес, ......................... г., в .............. часа, секционната избирателна
комисия/подвижната
секционна
избирателна
комисия
в
населено
място
……………………………………, кметство ……….......................................,
община
……………………..........................., административен район ……………………….…,
предаде на районната избирателна комисия сгрешен формуляр на протокол на СИК/ПСИК
за установяване на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на
републиката и получи от районната избирателна комисия нов формуляр на протокол на
СИК за установяване на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

1.

2.

Сгрешен формуляр на протокол на СИК
за ПВР

Фабричен № на сгрешен формуляр
……………………………………………….

Нов формуляр на протокол на СИК за
ПВР

Фабричен № на нов формуляр
……………………………………………….

Сгрешен формуляр на протокол на СИК
за НС

Фабричен № на сгрешен формуляр
……………………………………………….

Нов формуляр на протокол на СИК за
Фабричен № на нов формуляр
НС
……………………………………………….
Забележка:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Председател на СИК/ПСИК:
Зам.-председател на СИК/ПСИК:
Секретар на СИК/ПСИК:
Членове на СИК/ПСИК:
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ………………………
4. …………………......
5. ……………………..
6. ……………………..

Определен от РИК неин член: …………………

Протоколът се изготвя в три екземпляра за СИК/ПСИК, за РИК и за ЦИК:
1. Фабричният номер на сгрешения формуляр се сравнява с фабричния номер, описан в протокола
по чл. 215, ал. 4 ИК за предаването и приемането на изборните книжа от СИК.
2. За предаването на сгрешения формуляр се съставя протокол. Фабричният номер на сгрешения
формуляр се попълва на ред 1 от таблицата. На ред 2 се попълва фабричният номер на новия формуляр.
В „Забележка“ се описва констатацията, ако се установи разлика във фабричния номер на
протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 ИК и
върнатия протокол.
Протоколът се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и от определен с решение на районната
избирателна комисия неин член.
Екземплярът на протокола за РИК и сгрешеният протокол се предават на областната
администрация съгласно чл. 296, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 27 ИК.
Екземплярът на протокола за ЦИК се предава на ЦИК заедно с протоколите на СИК и РИК.
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Приложение № 98-ПВР/НС
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК/ПСИК за
съхранение в общинската администрация в изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 287, ал. 7 ИК)

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

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

2. Запечатан черен чувал (торба) с поставени в нея
бюлетините и останалите книжа и материали на СИК/ПСИК
за НС, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК
..................................................................................................

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

3. Плик с екземпляра от протокола на СИК за ПВР,
предназначен за съхранение в общинската администрация,
протокола за предаването и приемането на изборните книжа
и материали по чл. 215, ал. 4 ИК и протокола за предаване
на сгрешен формуляр от протокола на СИК (ако е съставен
такъв). В плика се поставя и протокола при установена
липса на изборни книжа в плика и при установяване, че
белият чувал (торба) на СИК/ПСИК е с нарушена цялост
(ако е съставен такъв).
Пликът се запечатва при съставянето на този протокол.
..................................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

4. Плик с екземпляра от протокола на СИК за НС,
предназначен за съхранение в общинската администрация,
протокола за предаването и приемането на изборните книжа
и материали по чл. 215, ал. 4 ИК и протокола за предаване
на сгрешен формуляр от протокола на СИК (ако е съставен
такъв). В плика се поставя и протокола при установена
липса на изборни книжа в плика и при установяване, че
черният чувал (торба) на СИК/ПСИК е с нарушена цялост
(ако е съставен такъв).
Пликът се запечатва при съставянето на този протокол.
..................................................................................................
(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

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

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

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра - по един за СИК/ПСИК и за
общината.
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Приложение № 99-ПВР/НС
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РАЙОН № ...... – ……….………….

СПИСЪК
на лицата, получили копие от подписания протокол с резултатите от
гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
на СИК № ……………………/ РИК № ………-…….…………………
(чл. 283, изр. 3 във вр. с чл. 100, ал. 1, т. 8/по чл. 294, изр. 3 във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 25 ИК)

№
1
1
2
…

Име, презиме,
фамилия
2

ЕГН
3

В качеството
на:
4

ПВР

НС

Подпис

5

6

7

Председател СИК/РИК:
Секретар СИК/РИК:
Списъкът се съставя от СИК, ПСИК и СИК извън страната.
В графа 2 се посочват трите имена на лицето, получило копие от подписания
протокол на СИК по чл. 273, ал. 1 ИК, включително протокола с данните от машинното
гласуване (ако в секцията е гласувано със СУЕМГ), подпечатано на всяка страница с печата
на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. В графа 4
се посочват качеството на лицето, получило копие от протокола – член на СИК, кандидат,
застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК.
Председател, заместник-председател или секретар на СИК, който откаже да
предостави копие от подписания протокол или откаже да подпише копието, се наказва с глоба
от 500 до 2000 лв. (чл. 491, ал. 1 ИК).
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Приложение № 100-ПВР-х

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

ЛИСТ 1
ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
в която е гласувано с хартиени бюлетини
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
район …… - ………………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 273, 275, 282, 331, 335 и 336 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол
за установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК

(впишете числото по т. 4-ПВР от протокола за предаване и приемане на
изборни книжа и материали на СИК)

…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването
му на СИК
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)

Впишете числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък
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2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния списък, включително и подписите в
допълнителната страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)
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………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл.
328, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК
бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата
пред изборното помещение и увредени механично при
откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.

6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни
гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на

бюлетините, които не са по установен образец за съответния район; в които има вписани
специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната
СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят;
отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или
„V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно
квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

………………………………………………………………………..
(с думи)
7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни
гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2)
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
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7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в
квадратчето „Не подкрепям никого“
………………………………………………………………………..
(с думи)
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…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;
- числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№
Кандидатски листи
1. .........................................................

Действителни гласове

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

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

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

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

..........
(с цифри)

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

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

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

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

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

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

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

…….…………………………………..
(с думи)

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

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

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

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

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

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

Сумирайте числата по т. 8 и получената сума впишете в т. 7.1.
КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.

Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 333, ал. 2 ИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото
решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 333, ал. 2 ИК, както и текстовете на особените мнения се
прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
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Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство
също задължително се описва по-горе)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.
3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.
5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 101-ПВР-м

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

ЛИСТ 1
ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
в която е гласувано със специализирани устройства за машинно гласуване
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
район …… - ………………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 273, 275, 282, 331, 335 и 336 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол
за установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.
При установяването на резултатите от гласуването присъстваха следните лица, извън
членовете на СИК:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК

(впишете числото по т. 4-ПВР от протокола за предаване и приемане на
изборни книжа и материали на СИК)

…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването
му на СИК
…………………………………….............................................
(с думи)

………………………
(с цифри)
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Впишете числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния списък, включително и подписите в
допълнителната страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)

………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
4а. Брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
4б. Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за
създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

ЧАСТ ІІ
5. Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване
………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство
също задължително се описва по-горе)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
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ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1
и т. 2.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 102-ПВР-хм

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

ЛИСТ 1
ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
в която е преустановено машинното гласуване в случаите по чл. 269 ИК
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
район …… - ………………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 273, 275, 282, 331, 335 и 336 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол
за установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.
Машинното гласуване беше преустановено в ……… часа.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК

(впишете числото по т. 4-ПВР от протокола за предаване и приемане на
изборни книжа и материали на СИК)

…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)
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ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването
му на СИК
…………………………………….............................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

Впишете числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния списък, включително и подписите в
допълнителната страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)

………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл.
328, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК
бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата
пред изборното помещение и увредени механично при
откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
5. Общ брой на намерените в избирателната кутия бюлетини и
потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата от
числата по т. 5.1 и т. 5.2)
…………………………………………………………………
(с думи)
5.1. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
………………………………………………………………………..
(с думи)
5.2. Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване
………………………………………………………………………..
(с думи)

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

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.1.
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6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни
гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на

бюлетините, които не са по установен образец за съответния район; в които има вписани
специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната
СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят;
отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или
„V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно
квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

………………………………………………………………………..
(с думи)
7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни
гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2)
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в
квадратчето „Не подкрепям никого“
………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)

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

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;
- числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№
Кандидатски листи
1. .........................................................

Действителни гласове

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

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

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

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

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сумирайте числата по т. 8 и получената сума впишете в т. 7.1.
КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.
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Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 333, ал. 2 ИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото
решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 333, ал. 2 ИК, както и текстовете на особените мнения се
прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство
също задължително се описва по-горе)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.1.
3. Числото по т. 5.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.
5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 103-ПВР-кр

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

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
за преброяване на контролните разписки
от машина за гласуване с идентификационен № ..........................................:
когато е преустановено машинното гласуване в случаите по чл. 269 ИК, като в този
случай настоящият протокол е неразделна част от Приложение № 102-ПВР-хм;
когато не е гласувано с хартиени бюлетини, но техническото устройство за гласуване е
преустановило работа или не е разпечатало протокол от машинното гласуване, като в
този случай настоящият протокол е неразделна част от Приложение № 101-ПВР-м;
когато данните от записващото техническо устройство не са разчетени в изчислителния
пункт на РИК, като в този случай настоящият протокол е неразделна част от
Приложение № 101-ПВР-м;
когато е извършено преброяване на контролните разписки по решение на ЦИК
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
район …… - ………………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
(вписват се имената на членовете на СИК)

констатира, че техническото устройство за гласуване преустанови работа в .......... часа/не
разпечата протокол от машинното гласуване, след което извърши преброяване на контролните
разписки и състави този протокол за установяване на резултатите от машинното гласуване.
1. Брой на контролните разписки от машинното гласуване
…………………………………………………………………
(с думи)
2. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
…………………………………………………………………
(с думи)
3. Брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не
подкрепям никого“
………………………………………………………………………..
(с думи)

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

КОНТРОЛА: числото по т. 1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 2 и т. 3.
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4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№
Кандидатски листи
1. .........................................................

Действителни гласове

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

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

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

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

2.

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОНТРОЛА: числото по т. 2 трябва да е равно на сумата от числата по т. 4.

Брой на извършените поправки в протокола и заверени на съответните места с
означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:
1. Числото по т. 1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 2 и т. 3.
2. Числото по т. 2 трябва да е равно на сумата от числата по т. 4.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 104-ПВР-чх

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

ЛИСТ 1
ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
в която е гласувано с хартиени бюлетини
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
държава …………………, населено място ………………….…………
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 273, 275, 282, 331, 335 и 336 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол
за установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК

(впишете числото по т. 4-ПВР от протокола за предаване и приемане на
изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната)

…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
1. Брой на избирателите в списъка за гласуване извън страната
при предаването му на СИК
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)

Впишете числото по т. 1 от протокола за предаване и приемане на списъка за гласуване извън страната
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2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в списъка за гласуване извън страната, включително и
подписите в допълнителната страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)

С Т Р. 8 7

………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл.
328, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК
бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата
пред изборното помещение и увредени механично при
откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.

6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни
гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на

бюлетините, които не са по установен образец за гласуване извън страната; в които има вписани
специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната
СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят;
отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или
„V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно
квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

………………………………………………………………………..
(с думи)
7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни
гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2)
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
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7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в
квадратчето „Не подкрепям никого“
………………………………………………………………………..
(с думи)

БРОЙ 80

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;
- числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№
Кандидатски листи
1. .........................................................

Действителни гласове

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

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

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

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

..........
(с цифри)

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

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

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

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

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

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

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

…….…………………………………..
(с думи)

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

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

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

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

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

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

Сумирайте числата по т. 8 и получената сума впишете в т. 7.1.
КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.

Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 333, ал. 2 ИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото
решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 333, ал. 2 ИК, както и текстовете на особените мнения се
прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
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Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство
също задължително се описва по-горе)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.
3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.
5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 105-ПВР-чм

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

ЛИСТ 1
ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
в която е гласувано със специализирани устройства за машинно гласуване
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
държава …………………, населено място ………………….…………
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 273, 275, 282, 331, 335 и 336 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол
за установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.
При установяването на резултатите от гласуването присъстваха следните лица, извън
членовете на СИК:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК

(впишете числото по т. 4-ПВР от протокола за предаване и приемане на
изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната)

…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
1. Брой на избирателите в списъка за гласуване извън страната
при предаването му на СИК
…………………………………….............................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

Впишете числото по т. 1 от протокола за предаване и приемане на списъка за гласуване извън страната
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2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в списъка за гласуване извън страната, включително и
подписите в допълнителната страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)

С Т Р. 9 1

………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
4а. Брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
4б. Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за
създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

ЧАСТ ІІ
5. Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване
………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство
също задължително се описва по-горе)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
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ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1
и т. 2.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 106-ПВР-чхм

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

ЛИСТ 1
ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
в която е преустановено машинното гласуване в случаите по чл. 269 ИК
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
държава …………………, населено място ………………….…………
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 273, 275, 282, 331, 335 и 336 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол
за установяване на резултатите от гласуване в секцията в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.
Машинното гласуване беше преустановено в ……… часа.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК

(впишете числото по т. 4-ПВР от протокола за предаване и приемане на
изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната)

…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
1. Брой на избирателите в списъка за гласуване извън страната
при предаването му на СИК
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

Впишете числото по т. 1 от протокола за предаване и приемане на списъка за гласуване извън страната

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в списъка за гласуване извън страната, включително и
подписите в допълнителната страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)

………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл.
328, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК
бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата
пред изборното помещение и увредени механично при
откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
5. Общ брой на намерените в избирателната кутия бюлетини и
потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата от
числата по т. 5.1 и т. 5.2)
…………………………………………………………………
(с думи)
5.1. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
………………………………………………………………………..
(с думи)
5.2. Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване
………………………………………………………………………..
(с думи)

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

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.1.

6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни
гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на

бюлетините, които не са по установен образец за гласуване извън страната; в които има вписани
специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната
СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят;
отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или
„V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно
квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

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

…………………………
(с цифри)
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7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни
гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2)
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в
квадратчето „Не подкрепям никого“
………………………………………………………………………..
(с думи)

С Т Р. 9 5

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

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;
- числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№
Кандидатски листи
1. .........................................................

Действителни гласове

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

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

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

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

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сумирайте числата по т. 8 и получената сума впишете в т. 7.1.
КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.

Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 333, ал. 2 ИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото
решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 333, ал. 2 ИК, както и текстовете на особените мнения се
прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)
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Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство
също задължително се описва по-горе)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.1.
3. Числото по т. 5.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.
5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 107-ПВР-чкр

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

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
за преброяване на контролните разписки
от машина за гласуване с идентификационен № ..........................................:
когато е преустановено машинното гласуване в случаите по чл. 269 ИК, като в този
случай настоящият протокол е неразделна част от Приложение № 106-ПВР-чхм;
когато не е гласувано с хартиени бюлетини, но техническото устройство за гласуване е
преустановило работа или не е разпечатало протокол от машинното гласуване, като в
този случай настоящият протокол е неразделна част от Приложение № 105-ПВР-чм;
когато данните от записващото техническо устройство не са разчетени в изчислителния
пункт на ЦИК, като в този случай настоящият протокол е неразделна част от
Приложение № 105-ПВР-чм;
когато е извършено преброяване на контролните разписки по решение на ЦИК
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
държава …………………, населено място ………………….…………
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
(вписват се имената на членовете на СИК)

констатира, че техническото устройство за гласуване преустанови работа в .......... часа/не
разпечата протокол от машинното гласуване, след което извърши преброяване на контролните
разписки и състави този протокол за установяване на резултатите от машинното гласуване.
1. Брой на контролните разписки от машинното гласуване
…………………………………………………………………
(с думи)
2. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
…………………………………………………………………
(с думи)
3. Брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не
подкрепям никого“
………………………………………………………………………..
(с думи)

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

КОНТРОЛА: числото по т. 1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 2 и т. 3.
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4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№
Кандидатски листи
1. .........................................................

Действителни гласове

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

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

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

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

2.

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОНТРОЛА: числото по т. 2 трябва да е равно на сумата от числата по т. 4.

Брой на извършените поправки в протокола и заверени на съответните места с
означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:
1. Числото по т. 1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 2 и т. 3.
2. Числото по т. 2 трябва да е равно на сумата от числата по т. 4.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 108-НС-х

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

ЛИСТ 1
ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
в която е гласувано с хартиени бюлетини
за избиране на народни представители
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
изборен район …… - ………………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК

(впишете числото по т. 4-НС от протокола за предаване и приемане на
изборни книжа и материали на СИК)

…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването
му на СИК
…………………………………….............................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

Впишете числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък
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2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния списък, включително и подписите в
допълнителната страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)
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………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл.
265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК
бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата
пред изборното помещение и увредени механично при
откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.

6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни
гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на

бюлетините, които не са по установен образец за съответния изборен район; в които има вписани
специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната
СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят;
отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или
„V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно
квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

………………………………………………………………………..
(с думи)
7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни
гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2)
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
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7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в
квадратчето „Не подкрепям никого“
………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;
- числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
Действителни гласове
№ Наименование на партия/коалиция/
имената на независимия кандидат
1. ……………………………………….
…….…………………………………..
..........
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
(с цифри)
2. ……………………………………….
…….…………………………………..
..........
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
(с цифри)
… ………………………………………..
………………………………………..
.……..
... ……………………………………….
…….…………………………………..
..........
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
(с цифри)
... ............................................- независим …….…………………………………..
..........
(имената на независимия кандидат)
(с думи)
(с цифри)
Сумирайте числата по т. 8 и получената сума впишете в т. 7.1.
КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.

Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 279, ал. 3 ИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото
решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 279, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се
прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
ЛИСТ 2
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 ИК)
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки
Наименование на
№
кандидат на партия/коалиция
партия/коалиция
1.

………………………

(наименование на партия/
коалиция)

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

…

без
префе
ренции
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101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

…

без
префе
ренции

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

…

без
префе
ренции

КОНТРОЛА: за всяка партия и коалиция числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9,
включително числото под надписа „без преференции“.
Броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката
(правоъгълника) под колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията.
Броят на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание (преференция) се вписва с
цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „без преференции“. За целта от броя на действителните
гласове за партията/коалицията се изважда сумата на всички подадени предпочитания (преференции).

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство
също задължително се описва по-горе)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.
3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.
5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.
6. За всяка партия и коалиция числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, включително
числото под надписа „без преференции“.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 109-НС-м

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

ЛИСТ 1
ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
в която е гласувано със специализирани устройства за машинно гласуване
за избиране на народни представители
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
изборен район …… - ………………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.
При установяването на резултатите от гласуването присъстваха следните лица, извън
членовете на СИК:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК

(впишете числото по т. 4-НС от протокола за предаване и приемане на
изборни книжа и материали на СИК)

…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването
му на СИК
…………………………………….............................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

Впишете числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък
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2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния списък, включително и подписите в
допълнителната страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)

БРОЙ 80

………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
4а. Брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
4б. Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за
създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

ЧАСТ ІІ
5. Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване
………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство
също задължително се описва по-горе)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
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ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1
и т. 2.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 110-НС-хм

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

ЛИСТ 1
ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
в която е преустановено машинното гласуване в случаите по чл. 269 ИК
за избиране на народни представители
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
изборен район …… - ………………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 269, 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.
Машинното гласуване беше преустановено в ……… часа.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК

(впишете числото по т. 4-НС от протокола за предаване и приемане на
изборни книжа и материали на СИК)

…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването
му на СИК
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)

Впишете числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък
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2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния списък, включително и подписите в
допълнителната страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)
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………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл.
265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК
бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата
пред изборното помещение и увредени механично при
откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
5. Общ брой на намерените в избирателната кутия бюлетини и
потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата от
числата по т. 5.1 и т. 5.2)
…………………………………………………………………
(с думи)
5.1. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
………………………………………………………………………..
(с думи)
5.2. Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване
………………………………………………………………………..
(с думи)

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

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.1.

6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни
гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на

бюлетините, които не са по установен образец за съответния изборен район; в които има вписани
специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната
СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят;
отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или
„V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно
квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

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

…………………………
(с цифри)
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7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни
гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2)
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в
квадратчето „Не подкрепям никого“
………………………………………………………………………..
(с думи)

БРОЙ 80

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

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;
- числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
Действителни гласове
№ Наименование на партия/коалиция/
имената на независимия кандидат
1. ……………………………………….
…….…………………………………..
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
2. ……………………………………….
…….…………………………………..
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
… ………………………………………..
………………………………………..
... ……………………………………….
…….…………………………………..
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
... ............................................- независим …….…………………………………..
(имената на независимия кандидат)
(с думи)

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

Сумирайте числата по т. 8 и получената сума впишете в т. 7.1.
КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.

Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 279, ал. 3 ИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото
решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 279, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се
прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
ЛИСТ 2
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 ИК)
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9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
№
1.

2.

…
…

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки
кандидат на партия/коалиция

Наименование на
партия/коалиция
………………………

(наименование на партия/
коалиция)

………………………

(наименование на партия/
коалиция)

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

ЗА

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

…

без
префе
ренции

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

…

без
префе
ренции

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

…

без
префе
ренции

КОНТРОЛА: за всяка партия и коалиция числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9,
включително числото под надписа „без преференции“.
Броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката
(правоъгълника) под колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията.
Броят на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание (преференция) се вписва с
цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „без преференции“. За целта от броя на действителните
гласове за партията/коалицията се изважда сумата на всички подадени предпочитания (преференции).

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство
също задължително се описва по-горе)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.1.

3. Числото по т. 5.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.
5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.
6. За всяка партия и коалиция числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, включително
числото под надписа „без преференции“.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 111-НС-кр

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

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
за преброяване на контролните разписки
от машина за гласуване с идентификационен № ..........................................:
когато е преустановено машинното гласуване в случаите по чл. 269 ИК, като в този
случай настоящият протокол е неразделна част от Приложение № 110-НС-хм;
когато не е гласувано с хартиени бюлетини, но техническото устройство за гласуване е
преустановило работа или не е разпечатало протокол от машинното гласуване, като в
този случай настоящият протокол е неразделна част от Приложение № 109-НС-м;
когато данните от записващото техническо устройство не са разчетени в изчислителния
пункт на РИК, като в този случай настоящият протокол е неразделна част от
Приложение № 109-НС-м;
когато е извършено преброяване на контролните разписки по решение на ЦИК
за избиране на народни представители
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
изборен район …… - ………………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
(вписват се имената на членовете на СИК)

констатира, че техническото устройство за гласуване преустанови работа в .......... часа/не
разпечата протокол от машинното гласуване, след което извърши преброяване на контролните
разписки и състави този протокол за установяване на резултатите от машинното гласуване.
1. Брой на контролните разписки от машинното гласуване
…………………………………………………………………
(с думи)
2. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
…………………………………………………………………
(с думи)
3. Брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не
подкрепям никого“
………………………………………………………………………..
(с думи)

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

КОНТРОЛА: числото по т. 1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 2 и т. 3.
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4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на партия/коалиция/
Действителни гласове
имената на независимия кандидат
1. ……………………………………….
…….…………………………………..
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
2. ……………………………………….
…….…………………………………..
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
… ………………………………………..
………………………………………..
... ……………………………………….
…….…………………………………..
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
... ............................................- независим …….…………………………………..
(имената на независимия кандидат)
(с думи)
КОНТРОЛА: числото по т. 2 трябва да е равно на сумата от числата по т. 4.

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

5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
№
1.

2.

…
…

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки
кандидат на партия/коалиция

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

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

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

ЗА

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

…

без
префе
ренции

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

…

без
префе
ренции

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

…

без
префе
ренции

КОНТРОЛА: за всяка партия и коалиция числото по т. 4 трябва да е равно на сумата от числата по т. 5,
включително числото под надписа „без преференции“.
Броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката
(правоъгълника) под колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията.
Броят на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание (преференция) се вписва с
цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „без преференции“.

Брой на извършените поправки в протокола и заверени на съответните места с
означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
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ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 2 и т. 3.
2. Числото по т. 2 трябва да е равно на сумата от числата по т. 4.
3. За всяка партия и коалиция числото по т. 4 трябва да е равно на сумата от числата по т. 5, включително
числото под надписа „без преференции“.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.

БРОЙ 80
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Приложение № 112-НС-чх

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

ЛИСТ 1
ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
в която е гласувано с хартиени бюлетини
за избиране на народни представители
държава …………………, населено място ………………….…………
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК

(впишете числото по т. 4-НС от протокола за предаване и приемане на
изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната)

…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
1. Брой на избирателите в списъка за гласуване извън страната
при предаването му на СИК
…………………………………….............................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

Впишете числото по т. 1 от протокола за предаване и приемане на списъка за гласуване извън страната
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2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в списъка за гласуване извън страната, включително и
подписите в допълнителната страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)

БРОЙ 80

………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл.
265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК
бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата
пред изборното помещение и увредени механично при
откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.

6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни
гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на

бюлетините, които не са по установен образец за гласуване извън страната; в които има вписани
специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната
СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят;
отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или
„V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно
квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

………………………………………………………………………..
(с думи)
7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни
гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2)
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
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7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в
квадратчето „Не подкрепям никого“
………………………………………………………………………..
(с думи)
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…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;
- числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
Действителни гласове
№ Наименование на партия/коалиция/
имената на независимия кандидат
1. ……………………………………….
…….…………………………………..
..........
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
(с цифри)
2. ……………………………………….
…….…………………………………..
..........
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
(с цифри)
… ………………………………………..
………………………………………..
.……..
... ……………………………………….
…….…………………………………..
..........
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
(с цифри)
..........
... ............................................- независим …….…………………………………..
(имената на независимия кандидат)
(с думи)
(с цифри)
Сумирайте числата по т. 8 и получената сума впишете в т. 7.1.
КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.

Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 279, ал. 3 ИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото
решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 279, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се
прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство
също задължително се описва по-горе)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
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БРОЙ 80

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

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.
3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.
5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 113-НС-чм

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

ЛИСТ 1
ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
в която е гласувано със специализирани устройства за машинно гласуване
за избиране на народни представители
държава …………………, населено място ………………….…………
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.
При установяването на резултатите от гласуването присъстваха следните лица, извън
членовете на СИК:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК

(впишете числото по т. 4-НС от протокола за предаване и приемане на
изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната)

…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
1. Брой на избирателите в списъка за гласуване извън страната
при предаването му на СИК
…………………………………….............................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

Впишете числото по т. 1 от протокола за предаване и приемане на списъка за гласуване извън страната
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2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в списъка за гласуване извън страната, включително и
подписите в допълнителната страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)
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………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
4а. Брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
4б. Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за
създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

ЧАСТ ІІ
5. Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване
………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство
също задължително се описва по-горе)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
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ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1
и т. 2.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 114-НС-чхм

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

ЛИСТ 1
ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
в която е преустановено машинното гласуване в случаите по чл. 269 ИК
за избиране на народни представители
държава …………………, населено място ………………….…………
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 269, 273, 275, 281 и 282 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията за народни представители.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.
Машинното гласуване беше преустановено в ……… часа.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха следните лица, извън членовете на СИК:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК

(впишете числото по т. 4-НС от протокола за предаване и приемане на
изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната)

…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
1. Брой на избирателите в списъка за гласуване извън страната
при предаването му на СИК
…………………………………….............................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

Впишете числото по т. 1 от протокола за предаване и приемане на списъка за гласуване извън страната
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2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в списъка за гласуване извън страната, включително и
подписите в допълнителната страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)
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………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл.
265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК
бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата
пред изборното помещение и увредени механично при
откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
5. Общ брой на намерените в избирателната кутия бюлетини и
потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата от
числата по т. 5.1 и т. 5.2)
…………………………………………………………………
(с думи)
5.1. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
………………………………………………………………………..
(с думи)
5.2. Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване
………………………………………………………………………..
(с думи)

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

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.1.

6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни
гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на

бюлетините, които не са по установен образец за гласуване извън страната; в които има вписани
специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната
СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят;
отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или
„V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно
квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

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

…………………………
(с цифри)
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7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни
гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2)
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в
квадратчето „Не подкрепям никого“
………………………………………………………………………..
(с думи)
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…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;
- числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на партия/коалиция/
Действителни гласове
имената на независимия кандидат
1. ……………………………………….
…….…………………………………..
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
2. ……………………………………….
…….…………………………………..
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
… ………………………………………..
………………………………………..
... ……………………………………….
…….…………………………………..
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
... ............................................- независим …….…………………………………..
(имената на независимия кандидат)
(с думи)

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

Сумирайте числата по т. 8 и получената сума впишете в т. 7.1.
КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.

Б. Брой протоколи на СИК по реда на чл. 279, ал. 3 ИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото
решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 279, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се
прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 274, ал. 2 ИК, това обстоятелство
също задължително се описва по-горе)
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Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.1.
3. Числото по т. 5.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.
5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 115-НС-чкр

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

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
за преброяване на контролните разписки
от машина за гласуване с идентификационен № ..........................................:
когато е преустановено машинното гласуване в случаите по чл. 269 ИК, като в този
случай настоящият протокол е неразделна част от Приложение № 114-НС-чхм;
когато не е гласувано с хартиени бюлетини, но техническото устройство за гласуване е
преустановило работа или не е разпечатало протокол от машинното гласуване, като в
този случай настоящият протокол е неразделна част от Приложение № 113-НС-чм;
когато данните от записващото техническо устройство не са разчетени в изчислителния
пункт на РИК, като в този случай настоящият протокол е неразделна част от
Приложение № 113-НС-чм;
когато е извършено преброяване на контролните разписки по решение на ЦИК
за избиране на народни представители
държава …………………, населено място ………………….…………
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
(вписват се имената на членовете на СИК)

констатира, че техническото устройство за гласуване преустанови работа в .......... часа/не
разпечата протокол от машинното гласуване, след което извърши преброяване на контролните
разписки и състави този протокол за установяване на резултатите от машинното гласуване.
1. Брой на контролните разписки от машинното гласуване
…………………………………………………………………
(с думи)
2. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
…………………………………………………………………
(с думи)
3. Брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не
подкрепям никого“
………………………………………………………………………..
(с думи)

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

КОНТРОЛА: числото по т. 1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 2 и т. 3.
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4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на партия/коалиция/
Действителни гласове
имената на независимия кандидат
1. ……………………………………….
…….…………………………………..
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
2. ……………………………………….
…….…………………………………..
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
… ………………………………………..
………………………………………..
... ……………………………………….
…….…………………………………..
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
... ............................................- независим …….…………………………………..
(имената на независимия кандидат)
(с думи)
КОНТРОЛА: числото по т. 2 трябва да е равно на сумата от числата по т. 4.

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

Брой на извършените поправки в протокола и заверени на съответните места с
означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.

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

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

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:
1. Числото по т. 1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 2 и т. 3.
2. Числото по т. 2 трябва да е равно на сумата от числата по т. 4.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 116-ПВР-хм

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

ЛИСТ 1
ПРОТОКОЛ
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
район …… - ………………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
7. .………..………………..………………………………………..
8. …………………..……………………………………………….
9. ……………………………........................................................
10. …………………..……………………………………………….
11. ……………………………........................................................
12. …………………..……………………………………………….
13. ……………………………........................................................
на основание чл. 291, чл. 293, чл. 339, ал. 1 и чл. 340 от Изборния кодекс (ИК) състави този
протокол за установяване на резултатите от гласуването в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката в район № ........... - ........................................
.
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители
на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, както следва:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215,
ал. 1 ИК
…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

Б. Брой на СИК в района
…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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В. Брой на СИК, предали протокол
…………………………………….............................................
(с думи)

С Т Р. 1 2 7

……………………………..
(с цифри)

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите
предаването им на СИК

в

избирателните

списъци

при

…………………………………….............................................
(с думи)
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници
(под чертата) на избирателните списъци в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателните списъци, включително и подписите в
допълнителните страници (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)

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

…………………………
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Бюлетини извън избирателните кутии
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл.
328, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК
бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата
пред изборното помещение и увредени механично при
откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
5. Общ брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и
потвърдените гласове от машинното гласуване
…………………………………………………………………
(с думи)
5.1. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини
………………………………………………………………………..
(с думи)
5.2. Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване
………………………………………………………………………..
(с думи)

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

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.1.

6. Брой на намерените в избирателните кутии недействителни
гласове (бюлетини)
………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)
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7. Общ брой на действителните гласове
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в
квадратчето „Не подкрепям никого“
………………………………………………………………………..
(с думи)
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…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;
- числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№
Кандидатски листи
1. .........................................................

Действителни гласове

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

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

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

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

2.

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

…….…………………………………..
(с думи)

..........
(с цифри)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.

Г. Брой протоколи по реда на чл. 333, ал. 2 ИК на СИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетите
решение и има ли особени мнения)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
РИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от РИК)
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Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Д. Брой на протоколите за предаване на сгрешени формуляри на протоколи на СИК
(Приложение № 82-ПВР от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Е. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на РИК
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Изборите в района бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на РИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в два еднообразни екземпляра.

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При определяне на изборните резултати РИК трябва задължително да провери дали
са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.1.
3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.
5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 117-НС-хм

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

ЛИСТ 1
ПРОТОКОЛ
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
изборен район …… - ………………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………………………………………
2. .………..………………..………………………………………..
3. …………………..……………………………………………….
4. ……………………………........................................................
5. …………………..……………………………………………….
6. ……………………………........................................................
7. .………..………………..………………………………………..
8. …………………..……………………………………………….
9. ……………………………........................................................
10. …………………..……………………………………………….
11. ……………………………........................................................
12. …………………..……………………………………………….
13. ……………………………........................................................
на основание чл. 289, ал. 1 чл. 291, чл. 292 и чл. 293 от Изборния кодекс (ИК) състави този
протокол за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборен
район № ........... - ........................................
.
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители
на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, както следва:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215,
ал. 1 ИК
…………………………………………………………………
(с думи)

……………………………
(с цифри)

Б. Брой на СИК в изборния район
…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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В. Брой на СИК, предали протокол
…………………………………….............................................
(с думи)

С Т Р. 1 3 1

……………………………..
(с цифри)

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите
предаването им на СИК

в

избирателните

списъци

при

…………………………………….............................................
(с думи)
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници
(под чертата) на избирателните списъци в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателните списъци, включително и подписите в
допълнителните страници (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)

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

…………………………
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Бюлетини извън избирателните кутии
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)
б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл.
265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК
бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата
пред изборното помещение и увредени механично при
откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
5. Общ брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и
потвърдените гласове от машинното гласуване
…………………………………………………………………
(с думи)
5.1. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини
………………………………………………………………………..
(с думи)
5.2. Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване
………………………………………………………………………..
(с думи)

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

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.1.

6. Брой на намерените в избирателните кутии недействителни
гласове (бюлетини)
………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

7. Общ брой на действителните гласове
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в
квадратчето „Не подкрепям никого“
………………………………………………………………………..
(с думи)

БРОЙ 80

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

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;
- числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
Действителни гласове
№ Наименование на партия/коалиция/
имената на независимия кандидат
1. ……………………………………….
…….…………………………………..
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
2. ……………………………………….
…….…………………………………..
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
… ………………………………………..
………………………………………..
... ……………………………………….
…….…………………………………..
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
... ............................................- независим …….…………………………………..
(имената на независимия кандидат)
(с думи)
КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.

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

Г. Брой протоколи по реда на чл. 279, ал. 3 ИК на СИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетите
решение и има ли особени мнения)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
РИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от РИК)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Д. Брой на протоколите за предаване на сгрешени формуляри на протоколи на СИК
(Приложение № 83-HC от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Е. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на РИК
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
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ЛИСТ 2
ПРИ ОБОБЩАВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)
ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК В ИЗБОРНИЯ РАЙОН СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 291, ал. 3 ИК)
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
№
1.

2.

…
…

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки
кандидат на партия/коалиция

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

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

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

ЗА

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

…

без
префе
ренции

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

…

без
префе
ренции

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

…

без
префе
ренции

КОНТРОЛА: за всяка партия и коалиция числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9,
включително числото под надписа „без преференции“.

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

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. .................................................
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При определяне на изборните резултати РИК трябва задължително да провери дали
са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.1.
3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.
5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.
6. За всяка партия и коалиция числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, включително
числото под надписа „без преференции“.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 118-ПВР

КОЧАН
………

Район № …… – …………………………………….
БЮЛЕТИНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

(година)

00000000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------………

(година)

Район № …… – …………………………………….
БЮЛЕТИНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

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

(наименование на партия/коалиция)

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

(наименование на партия/коалиция)

Независими кандидати

………………………………

1
2
3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Не подкрепям никого

00000000
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Приложение № 119-ПВР

КОЧАН
………

БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

(година)

00000000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------………

(година)

БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

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

(наименование на партия/коалиция)

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

(наименование на партия/коалиция)

Независими кандидати

………………………………

1
2
3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Не подкрепям никого

00000000
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Приложение № 120-ПВР

Образец на кочан с бюлетините за гласуване за
президент и вицепрезидент
(чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 325 ИК)

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

КОЧАН

Район № ……… – ………………………………
БЮЛЕТИНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

00000000

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

Образец на кочан на бюлетини за гласуване извън страната:

КОЧАН

БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

00000000
(перфорация)---------------------------------------------------------------------------------------
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Приложение № 121-НС
КОЧАН

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

№ 00000000

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

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

2

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

3

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

101

1

1

Предпочитание
(преференция)
за кандидат

…
…
…
…
132…

…
…
…
…
…
…

………………………………………… - независим
(собствено бащино, фамилно име на кандидата)
„Не подкрепям никого“
№ 00000000
1
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Приложение № 122-НС
КОЧАН
БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

№ 00000000
БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

1

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

2

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

3

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

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

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

№ 00000000
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Приложение № 123-НС

Образец на кочан с бюлетините за гласуване за
народни представители
(чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 261 ИК)

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

КОЧАН

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

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

КОЧАН

БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ
ИЗВЪН СТРАНАТА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

00000000
(перфорация)---------------------------------------------------------------------------------------
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Приложение № 124-ПВР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран президент/вицепрезидент на републиката
№ ................../ ......................................... г.
(чл. 311, т. 5 ИК)

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

ЕГН ............................., е избран/а за президент/вицепрезидент на републиката
в изборите на ……………………… 2021 г.
Председател:
Секретар:
Приложение № 125-НС
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран народен представител
№ ............../........................................г.
(чл. 247, т. 4 ИК)
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение №............ от
........................................... г. на Централната избирателна комисия
г-н/г-жа .......................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН ............................., е избран/а за народен представител от листата на
......................................................................................................................................................
(партия/коалиция)
в изборите за 47-то Народно събрание.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 126-НС
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № …. - ………………
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран независим народен представител
№ ............../........................................г.
(чл. 72, ал. 1, т. 24 ИК)
Районната избирателна комисия удостоверява, че с Решение №............ от
........................................... г. на Районната избирателна комисия в изборен район № … ………………………..
г-н/г-жа ........................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН ............................., е избран/а за народен представител от изборен район № …. ………………………, издигнат от инициативен комитет, в изборите за 47-то Народно
събрание.

Председател:
Секретар:
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Приложение № 127-НС
Решението се съставя в два екземпляра и е
неразделна част от протокола на РИК
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № ….. - ……………….
РЕШЕНИЕ
за определяне за избран независим кандидат за народен представител
в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Днес, ................................... г., в .......... часа, Районната избирателна комисия на
основание чл. 72, ал. 1, т. 24 и чл. 290 от Изборния кодекс, въз основа на данните от
протоколите на СИК и протокола на РИК
РЕШИ:
Определя за избран за народен представител в изборен район № …. - ...................,

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

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

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

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………….......……….

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………….......……….

СЕКРЕТАР:…………………………………....

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

10 ………………………………..….………...…
11. ……………………………………………….
12. ……………….….………………………….
13. ……………………..…………………………

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

5679
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 572
от 26 август 2021 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„БГ-1“, разположена на територията на община
Правец, Софийска област
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1,
чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства
(ред., ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 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. 31 от Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет
на 12.08.2021 г. разрешавам на „Уестърн Тетиан
Експлорейшън“ – ЕООД, гр. Софи я, с ЕИК
205487261, титуляр на разрешението, със седалище
и адрес на управление: София 1124, район „Средец“, ул. Добромир Хриз № 7, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„БГ-1“, разположена на територията на община
Правец, Софийска област, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е три години.
2. Размерът на площта е 19 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
А. Живков

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „БГ-1“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4629102

8547062

2.

4633664

8541325

3.

4634787

8543453

4.

4630491

8549846

5.

4630098

8549837
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-191
от 9 август 2021 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
във връзка с одобрен протокол № 1 от 2.03.2021 г.
по чл. 26, ал. 11 от Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, одобрен от директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, с който е
констатирана допусната явна фактическа грешка
в резултат от неправилно отразяване на землищната граница в обхвата на имоти № 048004;
048009; 048015; 048016; 048017 и 048018 в картата
на възстановената собственост за землището на
с. Долни Вадин, община Оряхово, област Враца,
нареждам:
I. Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището
на с. Долни Вадин, община Оряхово, област Враца,
за имоти № 048004; 048009; 048015; 048016; 048017
и 048018, с площ на преработката 1228 кв. м.
II. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се обяви от Общинската служба
по земеделие – Оряхово, в кметството на населеното място.
III. Заповедта подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“ към МЗХГ.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца,
и началника на Общинската служба по земеделие – Оряхово, за сведение и изпълнение.
Министър:
Хр. Бозуков
5610
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-90
от 16 септември 2021 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане на
ново трасе на кабелна линия ниско напрежение за
електрозахранване на обект „Стационарна рентгенова система за проверка на влакови композиции и
превозваните от тях товари, намиращи се в близост
до гара Свиленград“ и заявление с вх. № АУ143/3.06.2021 г., допълнено с писма с вх. № АУ143-(2)/15.06.2021 г., № АУ14-3-(3)/18.06.2021 г.,
№ А У 14 - 3 - (4 ) / 1 1 . 0 8 . 2 0 2 1 г. и № А У 14 - 3 (5)/20.08.2021 г. от г-н Николай Георгиев – управител на фирма „АБС Инженеринг-Н“ – ООД,
и писмо с вх. № АУ14-3-(7)/13.09.2021 г. от г-жа
Дарина Колева, директор на дирекция в Агенция
„Митници“, на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква
„в“ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128,
ал. 1, 2, 5 и 6 и ал. 13, т. 2, буква „в“ от Закона
за устройство на територията (ЗУТ); Заповед
№ РД-02-15-48 от 28.05.2021 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
разрешаване изработване на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП), разгласена
по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ; съобщаване на
проекта на ПУП – ПП по реда на чл. 128, ал. 1
и 2 от ЗУТ; писмо с изх. № ЕО-33/9.09.2021 г.
на Министерството на околната среда и водите; писмо с изх. № 0400-477/10.03.2021 г. на
Националния институт за недвижимо културно
наследство към Министерството на културата;
становище с изх. № 7456пс-20/17.06.2021 г. на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – Свиленград; писмо с изх. № ЖИ17916/5.05.2021 г. на ДП „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“; становища с изх.
№ 4444686/4.01.2021 г. и № 39473/27.08.2021 г. на
„Електроразпределение Юг“ – ЕАД; Решение
№ 343/28.10.2020 г. на Общинския съвет – Свиленград; протокол № УТАТУ-01-02-22/2.09.2021 г.
от заседание на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика при Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план на
„Кабелна линия за ниско напрежение от МТТ 100
kVA, 20/0.4 kV СРС № 56 (съществуващ) до ГРТ
в ПИ 65677.1.1152, Свиленград, област Хасково“
съгласно приетите и одобрени графични и текстови части, представляващи неразделна част от
настоящата заповед.
На основание чл. 129, ал. 4 и 5 от ЗУТ заповедта да се изпрати за обнародване в „Държавен
вестник“ и да се публикува на интернет страницата на МРРБ.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 5

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ нас
тоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
Министър:
В. Комитова
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НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-95
от 26 август 2021 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за
здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3
от Националния рамков договор за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) и чл. 52,
ал. 8 от Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
Надзорният съвет реши:
Утвърждава „Изисквания на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с
инсулинови помпи и сензори за продължително
мониториране на нивото на глюкозата при захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ“.
Председател на Надзорния съвет:
Ал. Златанов

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

тел: тел: +359 2 9659301

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ С ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА
ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

С Т Р.

146
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ С
ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА
ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
Протоколът се издава от специализирани комисии в лечебни заведения за болнична помощ,
сключили договор с НЗОК. Специализираните комисии могат да включват специалисти с код на
специалност 05 (ендокринология и болести на обмяната) и 34 (детска ендокринология и болести на
обмяната). Специализираните комисии се създават със Заповед на директора в следните ЛЗ: УСБАЛЕ
„Акад. Иван Пенчев” – гр. София, ВМА – МБАЛ – гр. София, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ – гр. София, УМБАЛ
„Света Марина” – гр. Варна. В допълнение се включват УМБАЛ „Свети Георги“ – гр. Пловдив и „Аджибадем
Сити Клиник МБАЛ Токуда“ АД - гр. София само за пациенти до 18 годишна възраст, като специализираните
комисии включват специалисти с код на специалност 34 (детска ендокринология и болести на обмяната).
I. РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И

СЕНЗОРИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
Протоколи за започване

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ

Комисия по чл.78, т.2 от
ЗЗО в ЦУ на НЗОК

 Попълнено и подписано Приложение 1 – лист за определяне на критериите с
всички необходими изследвания (задължително се отбелязва липса на
изключващи критерии)
 Медицинска документация от ЛЗ за болнична помощ с приложени всички
необходими показатели и изследвания по Приложение 1
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация (подписано
от всички членове на специализираната комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр.
МЗ–НЗОК

Заверка на протокола в
РЗОК

Протоколи за продължаване

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ

 “Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ–НЗОК

Заверка на протокола в
РЗОК

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК, на територията на която е направило избор на ОПЛ. Документите
включват:
1.1 Заявление до Директора на РЗОК.
1.2 Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в цифров
индекс медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите.
1.3 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от
специализирана комисия.
1.4. Медицинска документация от ЛЗ за болнична помощ с приложени всички необходими показатели и изследвания
по Приложение 1.
1.5. Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура № 38
„Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК № 13
1.6 Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3).
1.7 Дневник за самоконтрол (приложение 4).
1.8. Становище от фирмата, предоставила инсулиновата помпа /или от която е закупена инсулиновата помпа и е
провела обучението (приложение 5).
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ.
3. Първият и всеки следващ протокол може да се издава за срок до 365 дни.
4. При ЗОЛ с налична или планирана бременност се издава протокол за срока преди и по време на бременността
до 365 дни.
ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ (необходимо е наличие на 5 от критериите, като е задължително
наличието на критерии 1, 2, 3 и 8):
МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5 и Е10.9
1

Потвърдена диагноза захарен диабет тип 1 1

2

Провеждане на интензифицирана терапия с инсулинови аналози с поне 4 апликации за денонощие

3

Чести и непредвидими, вкл. тежки дневни и/или нощни хипогликемии

4

Висока кръвна захар сутрин на гладно / наличие на “феномен на зората” 2

5

Лош гликемичен контрол - HbA1c ≥ 8.5% (под 18-годишна възраст HbA1c ≥ 7.5%)

6

Деца под 6 годишна възраст

7

Бременност/планирана бременност и поддържане на трайно високо ниво на HbA1c ≥ 7.0% 4

8

Липса на изключващи критерии по т. В 5

1

2

3

1

1

медицинска документация за хода на заболяването и провежданата терапия, удостоверяваща типа на захарния диабет,
копие от действащ заверен в РЗОК протокол

2

дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4)
оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторна бланка)
4
задължително се предоставя медицинска документация от АГ специалист за планиране на бременност, потвърдена бременност или
медицинска документация за провеждане на процедура/и за забременяване
5
задължително се удостоверява с подписите на специалистите, членове на специализираната комисия
3

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ (необходимо е наличие на 4 от критериите, като е задължително
наличието на критерии 1, 2 и 6):
МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5 и Е10.9
1

Провеждане на лечение с инсулинова помпа за период над 6 месеца /след поставяне на инсулиновата помпа/

2

Намаляване/липса на дневни и/или нощни хипогликемии 2

3

Снижение на кръвната захар на гладно/липса на “феномен на зората”

4

Подобрение на гликемичния контрол, оценен чрез снижение на HbA1c

5

Бременност/планирана бременност и снижение на HbA1c

6

Липса на изключващи критерии по т. В 7

1
2

1

2

3,4

5,6

медицинска документация за хода на заболяването и провежданата терапия

дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4) и разпечатка на данни от запаметени резултати
/ако използваният модел инсулинова помпа позволява/

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
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3

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза с
давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторна бланка).
при достигане на трайни стойности на HbA1c < 7.0% критерият не се прилага, като се отбелязва в решението на специализираната
комисията. За лица до 18 годишна възраст задължително следва да се поддържат стойности на HbA1c < 9.0%.
5
задължително се предоставя медицинска документация от АГ специалист за потвърдена бременност или медицинска документация за
провеждане на процедура/и за забременяване – извадка от диспансерното досие, издадена от наблюджаващия СИМП (АГ), с вписана
кратка анамнеза, срок на бременността, термин на раждане, копие от карта за профилактика на бременността.
6
След раждане или преустановяване на процедурите за забременяване, специализираната комисия извършва преоценка на
необходимостта от продължаване на провежданата терапия с инсулинова помпа.
7
задължително се удостоверява с подписите на специалистите, членове на специализираната комисия
4

В. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Захарен диабет тип 1 с давност под 6 месеца
По-малко от 1 месец от поставяне на помпата (не важи в случаите на планиране и по време на бременност)
Прекъсване на терапията с инсулинова помпа за период от 2 и повече месеца.
Наличие на психологически проблеми или психично заболяване
Липса на адекватна комуникация с лекуващия екип
Чести хоспитализации по повод на декомпенсиран захарен диабет

Забележка: липсата на изключващи критерии се удостоверява с подпис на специалистите в настоящото
приложение.
Г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМИСИИ

1. УБАЛ следва да разполага със специализирана клиника по ендокринология при наличие на добре
подготвен за работа с инсулинови помпи персонал от лекари и медицински сестри.
2. Обучение, назначаване, стартиране и проследяване на терапията с инсулинови помпи се извършва
от ендокринолози/детски ендокринолози, работещи по договор със съответната УБАЛ, с опит за извършване
на дейността.
3. Членовете на специализираните комисии носят отговорност за подбора на пациентите, за които
издават решение както по отношение на медицинските критерии, така и по отношение на възможността им за
адекватно, осъзнато и отговорно поведение и отношение към провежданата терапия.
3. Лечебното заведение следва задължително да открие 24-часова телефонна връзка за оказване на
помощ и консултация при възникване на спешна ситуация.
4. При първоначално издаване на решение и протокол от специализираната комисия за провеждане на
терапия с инсулинова помпа, следва да бъде извършена преоценка на провежданата интензифицирана
терапия с инсулинови аналози, като преоценката се вписва в решението и при необходимост от промяна на
терапията се издава нов протокол с коригираните дози на инсулиновите аналози.

Отговаря на критериите за лечението с

………………………………
подписи на специалистите от специализираната комисия:..........................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

4

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 1А
ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРЕДПИСВАНЕ НА СЕНЗОРИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ
НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ (необходимо е наличие на 5 от критериите, като е задължително
наличието на критерии 1, 2, 3 и 7):
МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5 и Е10.9
1

1

Потвърдена диагноза захарен диабет тип 1

2

Провеждане на интензифицирана терапия с инсулинови аналози с поне 4 апликации за денонощие/лечение с
инсулинова помпа 1

3

Чести и непредвидими, вкл. тежки дневни и/или нощни хипогликемии

4

Лош гликемичен контрол - HbA1c ≥ 8% 3

5

Деца под 6 годишна възраст

6

Бременност/планирана бременност 4

7

Липса на изключващи критерии по т. В 5

2

1

1

медицинска документация за хода на заболяването и провежданата терапия, удостоверяваща типа на захарния диабет,
копие от действащ заверен в РЗОК протокол

2

дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4)
оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторна бланка)
4
задължително се предоставя медицинска документация от АГ специалист за планиране на бременност, потвърдена бременност или
медицинска документация за провеждане на процедура/и за забременяване
5
задължително се удостоверява с подписите на специалистите, членове на специализираната комисия
3

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ (необходимо е наличие на 3 от критериите, като е задължително
наличието на критерии 1 и 4):
МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5 и Е10.9
1

Подобрение на гликемичния контрол, оценен чрез снижение на HbA1c 1,2

2

Намаляване/липса на дневни и/или нощни хипогликемии 3

3

Бременност/планирана бременност 4

4

Липса на изключващи критерии по т. В 5

1

оригинална бланка от лабораторно изследване с подпис и печат на лекаря и ЛЗ или заверено копие (в случай, че е вписано в епикриза с
давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето на лабораторна бланка).
2
при достигане на трайни стойности на HbA1c < 7.0% критерият не се прилага, като се отбелязва в решението на специализираната
комисията. За лица до 18 годишна възраст задължително следва да се поддържат стойности на HbA1c < 9.0%.
3
дневник за самоконтрол на болния, заверен от лекуващия ендокринолог (приложение 4) и разпечатка на данни от запаметени резултати
/ако използваният модел инсулинова помпа позволява/
4
задължително се предоставя медицинска документация от АГ специалист за потвърдена бременност или медицинска документация за
провеждане на процедура/и за забременяване – извадка от диспансерното досие, издадена от наблюджаващия СИМП (АГ), с вписана
кратка анамнеза, срок на бременността, термин на раждане, копие от карта за профилактика на бременността.
5
задължително се удостоверява с подписите на специалистите, членове на специализираната комисия
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В. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)
1.
2.
3.

Захарен диабет тип 1 с давност под 6 месеца
Наличие на психологически проблеми или психично заболяване
Липса на адекватна комуникация с лекуващия екип

Забележка: липсата на изключващи критерии се удостоверява с подпис на специалистите в настоящото
приложение.
Г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМИСИИ

1. УБАЛ следва да разполага със специализирана клиника по ендокринология при наличие на добре
подготвен за работа със сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата персонал от лекари
и медицински сестри.
2. Членовете на специализираните комисии носят отговорност за подбора на пациентите, за които
издават решение както по отношение на медицинските критерии, така и по отношение на възможността им за
адекватно, осъзнато и отговорно поведение и отношение към провежданото мониториране на нивото на
глюкозата.
3. Лечебното заведение следва задължително да открие 24-часова телефонна връзка за оказване на
помощ и консултация при възникване на спешна ситуация.

Отговаря на критериите за лечението с

………………………………
подписи на специалистите от специализираната комисия:..........................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
I. НЗОК заплаща следните видове медицински изделия за приложение на инсулинови помпи при

захарен диабет тип 1


Инфузионен сет – до 10 броя месечно



Инфузионен резервоар – до 10 броя месечно



Сензори за продължително мониториране на глюкозата

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на протокола от
специализираната комисия.
2. НЗОК заплаща до определената по реда на Наредба № 7 по чл. 30а от ЗМИ (обн ДВ, бр. 28 от 06.04.2021г.) месечна
стойност, съгласно Решение № РД-НС-04-67/31.05.2021г.
3. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение по образец съгласно националния рамков договор за медицинските
дейности за амбулаторна процедура № 38 "Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор
при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО" от приложение № 7 към чл. 1
от Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса и предоставена от ЗОЛ медицинска документация. Специализираната комисия съхранява
един екземпляр от Решението. При издаване на протокол на ЗОЛ, съхранява втори екземпляр на протокола, всички
необходими документи за издаването му и копие от приложение 1 на настоящите изисквания, попълнено по
съответната точка и подписано от членовете на специализираната комисия.
Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-…88/………..2021 г. на
Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС., на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6 от Правилника
за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията влизат в сила от датата
на обнародването им в „Държавен вестник.“ и отменят действащите изисквания, в сила от 15 ноември 2020 г. на
основание решение № РД-НС-04-111/27.10.2020 г.

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
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7

С Т Р.

152

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 80
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
ПРИ ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА*
ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1

..................................................................................................................
Аз долуподписаният/ата ........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
след като се запознах с цялата предоставена ми информация и целта на лечението с медицинското изделие
.............................................................................................................

и

след

като

получих

изчерпателни

отговори

на

поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.

Съм запознат с начина на работа с инсулинова помпа и съм преминал обучителен курс към
……………………., от където ми е предоставена безплатно/съм закупил/а инсулинова помпа.
/ненужното се зачертава/

2.

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.

3.

Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго
внушение назначената ми терапия.

4.

Запознат съм с рисковете за собственото си здраве, в случаи на неспазване на назначената
терапия, хранителен и двигателен режим, както и неправилна употреба на медицинското изделие.
В случай на спешност или необходимост от спешна консултация ще се обръщам към
специализирания център на предоставения ми 24-часов телефон ........................................

5.

Ще ползвам и ще съхранявам инсулиновата помпа отговорно при спазване на инструкцията за

6.

В случай на технически проблем с медицинското изделия съм уведомен да се обръщам към

употреба, която ми е предоставена и разяснена.
фирмата, от която съм закупил/получил инсулиновата помпа, за което ми е предоставен 24-часов
телефон ………………………… за контакт.
7.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за
експертизи в РЗОК и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си
лекар/наблюдаващ ендокринолог и РЗОК и ще върна в РЗОК последния протокол, по който съм
получавал/а медицинските изделия.

8.

При прекратяване на провежданата терапия за период от 2 и повече от два месеца се задължавам
да върна предоставената ми безплатно инсулинова помпа на …………………………………………….

9.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатото медицинско изделие ще бъде
прекратено и няма да имам претенции към НЗОК.

* В случаите на отпускане от медицинските изделия единствено на сензори за продължително мониториране на нивото на
глюкозата, задължително се отбелязват точки 2, 3, 4, 7 и 9.

Дата:......................................
Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)

Подпис:.........................................
8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

през нощта

преди лягане

22ч.

2 часа след
вечеря

19ч.

преди вечеря

12ч.

2 часа след обяд

7ч.

преди обяд

лекарствен/и
продукти

НИВО НА КРЪВНАТА ЗАХАР

2 часа след
закуска

дата

ЕГН
ИНСУЛИНОВИ ДОЗИ

преди закуска

Име:
ДНЕВНИК ЗА
САМОКОНТРОЛ

Забележка

Необходимо е да се отбелязва всяка промяна в дозата и/ или вида на инсулина.
В колона „забележка” се вписват всички състояния, които могат да повлияят на резултатите от тестовете (заболявания, промени
в диетата, стресови ситуации, необичайно натоварване и др.)
Нанасят се данните от проведените измервания на кръвната захар, като са задължителни поне десет измервания на кръвната
захар през последния месец преди кандидатстването.

Дневникът за самоконтрол е заверен от:

подпис на специалиста:........................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
Настоящата служебна бележка се издава на ……............................................................................................,
насочен/а от специализираната комисия при................................................................................, в уверение на
следното:
Г-н/г-жа ................................................................... е преминал/а курс на обучение за ползване на инсулинова
помпа в периода от ..................... до ........................г.
Инсулиновата помпа - ........................................... /модел/ е предоставена/закупена от лицето и е
подписан двустранен договор за отговорно пазене и съхранение, както и за задължително й връщане на
фирмата, чиято собственост е медицинското изделие в случаите на предоставяне, след прекъсване на
лечението за период до 2 и повече месеца.
След проведеното обучение, лицето (негов родител/настойник/попечител) е в състояние
самостоятелно да борави с изделието и осъзнава рисковете за собственото си здраве в случай на неправилна
употреба.
В случай на технически проблем с медицинското изделия на лицето е подсигурена 24-часова
телефонна линия за спешни консултации по възникнали технически проблеми ……………………….

Провел обучението: .............................
име, подпис
Управител: .....................................
име, подпис

Дата:...........................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ И СЕНЗОРИ ЗА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 21 ОА 2406
от 3 септември 2021 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл. 24, ал. 3, чл. 310, ал. 5, чл. 311,
ал. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона
за предучилищното и училищното образование
във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от
2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Решение
№ 193, взето с протокол № 11 от 3.08.2021 г. на
Общинския съвет – Пловдив, и след като се взе
предвид, че чрез разкриването на две яслени
групи в ДГ „Елица“ ще се осигурят условия за
по-голям обхват на децата в яслена възраст в район „Западен“, давайки възможност за достъп до
услугите на детските ясли в района и подпомагане
на родителите при отглеждането и възпитанието
на децата им до 3-годишна възраст, нареждам:
I.1. Извършвам промяна на ДГ „Елица“ в ДГ
„Елица“ с яслени групи.
2. Разкривам две яслени групи в ДГ „Елица“
за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст при съблюдаване на нормативно
определения капацитет в Наредба № 26 от 18
ноември 2008 г. за устройството и дейността на
детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Наредбата за финансирането
на институциите в системата на предучилищното
и училищното образование. Групите да бъдат
ситуирани на втория адрес на детската градина
в район „Западен“, ул. Орфей № 10, и разкрити
от 1.10.2021 г.
3. Децата, постъпили в яслените групи в
детската градина, да се отглеждат, възпитават,
социализират и обучават по стандарти за ранно
детско развитие.
4. Да бъдат осигурени необходимите средства
за оборудване, обзавеждане и преустройство на
помещенията, за трудови разходи и издръжка
на новосформираните яслени групи от Община
Пловдив като финансиращ орган.
II. Контрол по изпълнението на заповедта
възлагам на Величко Родопски – зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“ и Стефан Стоянов,
зам.-кмет „Образование, бизнес развитие и европейски политики“.
III. Препис от настоящата заповед да се сведе
до знанието на заинтересованите лица за сведение
и изпълнение.
ІV. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив.

5688

Кмет:
Здр. Димитров

4. – 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 № РС66 от 13.09.2021 г. за обект: Нова ВЛ 110 kV п/ст
„Варна север“ – п/ст „Каварна“, на територията
на община Варна и община Аксаково, област
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Варна, и община Балчик и община Каварна,
област Добрич. 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.
5670
32. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С210010091-0000845/14.09.2021 г. възлага на ЕТ „Камен
Андонов – КАВА“, ЕИК по Булстат 819384380,
адрес за кореспонденция: Кюстендил, ул. Хаджи Димитър № 50, следния недвижим имот:
едноетажна масивна сграда, състояща се от три
обекта, намираща се в Кюстендил, ул. Вола
№ 1, построена в поземлен имот с идентификатор 41112.500.1798, при съседи: 41112.500.1791,
41112.500.1826, 41112.500.1825: първи обект – склад
за търговия, площ по документи – 19 кв. м, с идентификатор 41112.500.1798.4; втори обект – склад
за търговия, площ по документи – 84 кв. м, с
идентификатор 41112.500.1798.2; трети обект – промишлена сграда, площ по документи – 146 кв. м,
с идентификатор 41112.500.1798.1. Имотът е закупен за сумата 47 001 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
за възлагане и същото подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по
местонахождение на имота.
5649
14. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за приемане на
редовни и задочни докторанти платена форма
на обучение за учебната 2021/2022 г. Кандидатите подават следните документи до ректора на
СУ „Св. Климент Охридски“: 1. заявление по
образец (изтегля се от интернет страницата на
университета); 2. декларация по образец (изтегля
се от интернет страницата на университета); 3.
автобиография (европейски формат); 4. копие на
дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението
към нея; завършилите при степенна структура
на обучение представят копия на дипломите
за завършени образователно-квалификационни
степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; 4.1. в случай че издаването на
дипломата за висше образование е предстоящо,
кандидатът подава академична справка – оригинал (или нотариално заверено копие), в която да
са отразени средният успех от семестриалните
изпити с хорариума на часовете по отделните
дисциплини и успехът от държавните изпити; 4.2.
за кандидати, завършили Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, на които издаването на
дипломата за висше образование е предстоящо,
се допуска да представят уверение, издадено от
отдел „Студенти“ към факултета; в уверението
да са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити; 4.3.
лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по
законодателството на съответната държава, могат
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да кандидатстват за обучение в докторска степен,
след като са преминали процедура по признаване
на образованието от Софийския университет; 5.
документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (50 лв. за
първи изпит по специалност и 50 лв. по чужд
език) – плащането се извършва само по банков
път от всяка търговска банка: сметката на СУ
„Св. Климент Охридски“ е: Българска народна
банка – Централно управление, банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC CODE:
BNBGBGSD, титуляр: СУ „Св. Климент Охридски“, вносител: кандидат-докторантът. Задължителната информация, която трябва да съдържа
банковият документ, е: трите имена, ЕГН, град
по местоживеене, факултета, към който е обявена
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докторантурата, и кандидатдокторантската такса.
Всички документи се прилагат в папка. Документите се подават в стая № 114 – деловодство,
ректорат, само чрез пощенски служби (лицензиран
пощенски оператор) на адрес: Софийски университет „Свети Климент Охридски“, за сектор
„Докторанти“, бул. Цар Освободител № 15, София
1504. Срок за подаване на документи – 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Тел. за
контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“,
ректорат. Подробна информация относно необходимите документи и условия за кандидатстване
можете да намерите на интернет страницата на
СУ „Св. Климент Охридски“, рубрика „Образование“, раздел „Докторантури“ – Прием за учебната
2021/2022 г.

Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти срещу заплащане
в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2021 – 2022 г.
№ Шифър

Професионално
направление

Докторска програма

Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

задочно

Философски факултет
1.

3.3.

Политически науки

Публична администрация

4

2.

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски език

1

1

5635
817. – Американският университет в България – Благоевград, обявява конкурс за интердисциплинарна академична длъжност „професор“ по професионални направления 2.2. История и археология
и 2.3. Философия (ранномодерна философия и интелектуална история с фокус върху Англия и/или
англоговорящия свят) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Подаване на документи: АУБ, офис № 6. Контакти: 073/888 411, www.aubg.edu.
5433
52. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за прием и обучение на докторанти по
държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. сесия I, на основание Решение на МС № 437 от 2.06.2021 г.,
чл. 3 от ЗРАСРБ, чл. 42, ал. 4 и чл. 68 от ЗВО съгласно приложението. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление (типов образец);
2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението; 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната
научна област; 6. такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв., и такса за езиков изпит – 30 лв.
Справки и приемане на необходимите документи: ТУ – Варна, стая № 319 – НУК, експерт ТИД –
д-р С. Симеонов, тел.: 052/383 242, 0894/612346, simeonov@tu-varna.bg. Документи се приемат на място
или на посочената електронна поща.
Приложение
Шифър
3.
3.4.

Области на висше образование, професионални направления и
докторски програми

5.

(бр.)

Социални, стопански и правни науки
Социални дейности
Социална работа, психологически изследвания и социална политика

5.1.

Форми на
обучение – редовна

1

Технически науки
Машинно инженерство
Приложна механика

3

Технология на машиностроителните материали

3

Машинознание и машинни елементи

2

Технология на машиностроенето

3

Двигатели с вътрешно горене

3
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Форми на
обучение – редовна
(бр.)

Електротехника, електроника и автоматика
Електрически машини и апарати

2

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката

2

Електроснабдяване и електрообзавеждане

3

Електронизация

2

Теория на автоматичното управление

2

Автоматизация на производството

3

Теоретична електротехника

1

Измервателна електротехника

1

Комуникационна и компютърна техника
Теоретични основи на комуникационната техника

2

Комуникационни мрежи и системи

4

Системно програмиране

3

Компютърни системи, комплекси и мрежи

4

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

4

Енергетика
Топлотехника

2

Електроенергийни системи

2

Транспорт, корабоплаване и авиация
Електрообзавеждане на кораба

2

Корабостроене и кораборемонт

2

Корабни силови уредби, машини и механизми

2

Управление и организация на промишления транспорт (воден
транспорт)

2

Управление на кораби и корабоводене

2

Системи и устройства за опазване на околната среда

2

Общо инженерство

Ергономия и промишлен дизайн
5652
4. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент от
област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.13. Общо
инженерство, научна специалност „Динамика,
балистика и управление на полета на летателни
апарати“, за нуждите на първично звено катедра
„Въоръжение и технологии за проектиране“ на
приемащо структурно звено факултет „Артилерия,
ПВО и КИС“ при НВУ „Васил Левски“ – едно
място, за военнослужещ. Условията по конкурса,
изискванията към кандидатите и необходимите
документи за кандидатстване по конкурса са
обявени със Заповед на министъра на отбраната № ОХ-786 от 9.09.2021 г. и в обявата на сайта
на университета, линк: https//www.nvu.bg/bg/
node/715. Срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. Документи се подават в регистратурата
за некласифицирана информация на университета
във Велико Търново. Тел. за контакт: 062/618822;
Siemens: 62364.
5606

2
315. – Институтът по филология и социология при БАН, София, обявява конкурс за главен
асистент по професионално направление 2.3.
Философия (Философия на науката) за нуждите
на секция „Философия на науката“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института
по философия и социология, София 1000, ул.
Сердика № 4, ет. 1, тел. 02/981 79 46.
5632
63. – 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 водопровод за
водоснабдяване, достигащ до границата на ПИ
70648.141.55 в м. Голяма и малка Крушици по
КК на гр. Сърница, община Сърница. Съгласно
внесения за разглеждане проект трасето започва
от съществуващ водопровод в обхвата на полски
път ПИ 70648.1.111 (публична общинска собственост), преминава през местен път ПИ 70648.1.111
(публична общинска собственост) и достига до гра-
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ницата на имота на инвеститора – ПИ 70648. 1.111
в м. Голяма и малка Крушици по КК на гр. Сърница, община Сърница. Дължината на проектното
трасе е 119 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.
5443
64. – Община Сърница на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 84,
прието с протокол № 7 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Сърница, е одобрен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на нова подземна
кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за
електрозахранване, достигаща до границата на ПИ
70648.161.774 в м. Орлино по КК на гр. Сърница,
община Сърница. Съгласно одобрения проект
трасето на новата подземна кабелна линия ниско
напрежение (КЛ НН) започва от съществуващ
трафопост МТП „Ибишев“, който се намира в
обхвата на местен път ПИ 70648.141.419 (публична
общинска собственост) и достига до границата
на имота на възложителя – ПИ 70648.161.774 в
м. Орлино по КК на гр. Сърница. Дължината
на трасето е 72 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.
5444
65. – Община Сърница на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 85, прието
с протокол № 7 от 29.07.2021 г. на Общинския
съвет – Сърница, е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод
за водоснабдяване, достигащ до границата на ПИ
70648.161.774 в м. Орлино по КК на гр. Сърница,
община Сърница. Съгласно одобрения проект
трасето на новия подземен водопровод започва
от съществуваща водопроводна мрежа в обхвата на местен път ПИ 70648.141.419 (публична
общинска собственост) и достига до границата
на имота на възложителя – ПИ 70648.161.774 в
м. Орлино по КК на гр. Сърница. Дължината
на трасето е 13 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.
5445
59. – Община Троян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на поземлен имот с идентификатор
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73198.514.228 по КККР на гр. Троян, кв. Ливаде,
с цел отреждане „За жилищно застрояване“ с
височина до 10 м и поземлен имот с идентификатор 73198.514.214, с цел създаване на задънена
улица с о.т. 1518-1539-1540-1541-1542. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация. Проектът е изложен
в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до
12 ч. всеки работен ден.
5457
59а. – Община Троян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване, към който е приложен комуникационно-транспортен план, на поземлени имоти
с идентификатори 73198.502.570, 73198.502.582 и
73198.502.583 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян с цел образуване
на нови урегулирани поземлени имоти VII-570
в строителен квартал 193 и II-582 в строителен
квартал 131А, по имотни граници, с отреждане
„За обществено обслужване и складова дейност“,
както и обслужваща улица между тях с о.т. 23062307-2308-2309. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки
работен ден.
5458
2. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и ал. 2,
т. 6 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за улична регулация между о.т. 40, 38, 37, 63,
44 и 43 по плана на с. Долно Войводино, община Хасково. Проектът се намира в дирекция
„Архитектура, градоустройство, строителство и
инвестиции“ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. 1,
стая № 18, и може да бъде разгледан от всички
заинтересовани лица. Приемни дни – всеки ден.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с ова н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
5456
4. – Община Царево на основание чл. 198,
ал. 5 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че със Заповед № РД-01-611 от 3.09.2021 г.
на кмета на община Царево е наложена строителна забрана на територията на с. Синеморец,
община Царево. Заповедта е публикувана на
интернет страницата на общината, както и на
информационните табла в сградата на Община
Царево и в кметското наместн ичество в с. Синеморец. Заповедта подлежи на обжалване пред
Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ по реда
на чл. 215 от ЗУТ.
5416
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663. – Община Царево на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че с Решение № 303 от 10.08.2021 г. на ОбС – Царево, e одобрен проектът за ПУП – ПРЗ за ПИ
48619.2.907 в с.о. Диньов гьол, гр. Царево, община
Царево, област Бургас. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез
Общинския съвет – Царево, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5417
2. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен и представен за разглеждане проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план (П У П – ПП) за елементите на тех ническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за изграждане на
обект: „Външно кабелно електрозахранване и
уличен водопровод“, преминаващ през поземлен
имот (ПИ) с идентификатор 58445.112.227 по
кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), землище на с. Приселци, община
А врен – общинска публична собственост, за
присъединяване потребителите на съответните
експлоатационни дружества, собственици на
ПИ с идентификатор 58445.112.426 по КККР,
отговарящ на урегулиран поземлен имот (УПИ)
I-112426 от кв. 88, намиращ се в местност Азман
дере, землище на с. Приселци, община Аврен, от
съществуващите проводи до границата на имота.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересувани лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Аврен, отдел „Устройство на
територията“.
5615
Варненският окръжен съд, търговско отделение, обявява, че е образувано т.д. № 1604/2019 г.
по предявен от „УниКредит Булбанк“ – А Д,
ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Св. Неделя № 7, срещу
Оюна Илинична А н, гра ж данка на Руската
федерация, родена на 14.01.1980 г., постоянен
адрес: Русия, гр. Санкт Петербург, ул. Дунайски
пр., дом 26/77, кв. 299, и Вячеслав Евгениевич
Ан, гражданин на Руската федерация, роден на
4.05.1968 г., с постоянен адрес: Русия, гр. Санкт
Петербу рг, ул. Дунайски пр., дом 26/77, кв.
299, искове за солидарното им осъж дане да
заплатят следните суми: сумата 38 072,50 евро,
представляващи незаплатени суми за главница;
сумата 9676,50 евро, представляваща дължими

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

договорени лихви за периода от 25.04.2019 г. до
25.10.2019 г.; сумата 82,09 евро, представляваща
дължими такси; законна лихва върху сумата
38 072,50 евро, считано от подаване на исковата
молба до окончателното є изплащане; сумата
3741,98 лв., представляваща заплатена държавна такса; сумата 4000,78 лв., представляваща
заплатено адвокатско възнаграждение с ДДС,
по договор за банков ипотечен кредит на физическо лице № 301/0812 от 11.11.2013 г. Указва
на ответниците, че в двуседмичен срок считано
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ да се явят в съда за получаване на препис от искова молба вх. № 28392 от 27.09.2012 г.
и приложените към нея доказателства.
5630

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Национален клуб Пойнтер – България НКПБ“ на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на 30.10.2021 г. в 15 ч. в Пазарджик, комплекс
„Фазанария“, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружение „Национален клуб Пойнтер – България
НКПБ“ за 2020 г.; 2. отчет на управителния съвет
за финансовото състояние на сдружението за
изминалия период; 3. обсъждане, разглеждане
и вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2020 г.;
вземане на решение така приетият годишен
финансов отчет да бъде представен за обявяване
в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
към Агенцията по вписванията; 4. промени в
устава на „Национален клуб Пойнтер – България НКПБ“; 5. освобождаване на настоящия
управителен съвет и председател; 6. избор на
нов УС, председател и заместник-председател; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава общото събрание
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се
членовете да участват в събранието лично или
чрез писмено упълномощени от тях представители. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление на сдружението – София
1421, ул. Персенк, бл. 119, ет. 5, ап. 27, най-късно един месец преди датата на провеждане на
общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно. Най-малко един
месец преди насрочения ден поканата ще бъде
поставена на мястото за обявяване в сградата,
в която се намира офисът на сдружението, на
същия адрес.
5624
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