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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от
2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от
2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65
от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105
от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82,
106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г.,
бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17,
19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87
от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29,
32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15,
24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и
105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г.,
бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103
от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г., бр. 1,
24, 25, 41, 44, 62 и 101 от 2019 г. и бр. 17 и 21
от 2020 г.)
§ 1. В чл. 62 се създава ал. 12:
„(12) Общинският съвет приема наредба,
с която урежда управлението и вътрешния
ред в гробищните паркове, условията и реда
за погребения и кремации, ползването и
благоустрояването на гробните и урновите
места и свързаните с тази дейност услуги на
територията на общината. С наредбата се
определят и изискванията към търговците,
извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията
на гробищните паркове.“
§ 2. В чл. 125, ал. 4 накрая се добавя „на
хартиен носител и по електронен път“.
§ 3. В чл. 128а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо след думите „се извършва“ се добавя „при необходимост“;
б) в изречение второ след думите „да
предоставят“ се добавя „безвъзмездно“ и
накрая се добавя „на хартиен носител и по
електронен път“.

2. В ал. 2 след думата „изпраща“ се добавя
„при необходимост“.
3. В ал. 3 след думите „го изпраща“ се
добавя „при необходимост“.
§ 4. В чл. 140а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „по ал. 1“ се добавя „на хартиен носител и по електронен път
с приложено копие (извадка) от действащ
подробен устройствен план“, думата „експлоатационните“ се заменя с „посочените в
заявлението експлоатационни“, а след думите
„дружества за“ се добавя „безвъзмездно“.
2. В ал. 3 след думата „служебно“ се добавя „и безвъзмездно на хартиен носител и по
електронен път“.
3. В ал. 7 думите „Във визата за проектиране по ал. 6 освен данните по чл. 140 се
включват“ се заменят с „Визата за проектиране по ал. 6 съдържа данните по чл. 140 и
към нея се прилагат“.
§ 5. В чл. 151 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 16:
„16. поддръжка, дооборудване и/или подоб
ряване на елементи на приемно-предавателни
станции, както и тяхната подмяна или допълване чрез монтаж или демонтаж на елементи
от радиопредавателната система, с елементи
и оборудване на същата или друга електронна
съобщителна мрежа от същия и/или друг вид
технология в същия или друг честотен обхват,
при спазване на здравните норми и изисквания,
в случай че не се налага да бъдат изпълнени
изкопни работи и/или строително-монтажни
работи, променящи конструкцията, вида на
конструктивните елементи и/или натоварвания на съответните съоръжения, с оглед
спазването на изискванията за механично
съпротивление и устойчивост.“
2. Създават се ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9:
„(4) Дейностите по ал. 1, т. 16 се извършват
въз основа на:
1. становище на инженер-конструктор;
2. становище на инженер с професионална
квалификация в областта на съобщенията с
указания за извършването им;
3. положителна експертна оценка за съответствие с изискванията за пределно допустимите нива на електромагнитни полета от
Националния център по обществено здраве
и анализи;
4. документ, удостоверяващ одобрението им
от Комисията за регулиране на съобщенията – в случаите на подмяна или допълване на
елементи и оборудване с елементи и оборудване от друг вид технология, от електронна
съобщителна мрежа от друг вид или за друг
честотен обхват.
(5) Операторът на електронната съобщителна мрежа е длъжен да уведоми собственика,

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

съответно съсобствениците на имота или
собствениците в сгради в режим на етажна
собственост чрез управителя на етажната
собственост, в които е изградена приемнопредавателната станция, преди започване на
дейности по ал. 1, т. 16, свързани с подмяна
и/или дооборудване на елементи и оборудване
с елементи и оборудване от друг вид технология, от електронна съобщителна мрежа от
друг вид или за друг честотен обхват.
(6) В случаите по ал. 1, т. 16 операторът
на електронната съобщителна мрежа носи
отговорност за всички причинени вреди на
собственика, съответно на съсобствениците
на имота или на собствениците в сгради в
режим на етажна собственост.
(7) В 14-дневен срок след приключване
на дейностите по ал. 1, т. 16 операторът на
електронната съобщителна мрежа възлага
извършването на необходимите измервания
за съответствие с пределно допустимите нива
на електромагнитни полета. Измерванията се
извършват от лаборатории, акредитирани от
Изпълнителна агенция „Българска служба по
акредитация“ или от друг национален орган по
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация за
съответната област, или които отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а,
ал. 2 от Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието.
(8) В 14-дневен срок след получаването на
протокола за измерването по ал. 7 операторът
подава заявление за регистрация пред органите
на държавния здравен контрол в съответствие
със Закона за здравето и подзаконовите актове
по неговото прилагане.
(9) В 14-дневен срок след регистрацията по
ал. 8 операторът на електронна съобщителна
мрежа подава заявление за регистрация пред
Комисията за регулиране на съобщенията
и уведомява кмета на съответната община,
като прилага документите по ал. 4, 5, 7 и 8.“
§ 6. В чл. 195 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 след думите „чл. 151, ал. 1“ се
добавя „т. 1 – 15“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Кметът на общината издава заповед
за премахване на:
1. строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали
опасни за здравето и живота на гражданите,
негодни са за използване, застрашени са от
самосрутване, създават условия за възникване
на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно
отношение и не могат да се поправят или
заздравят;
2. елементи и оборудване на приемнопредавателни станции по чл. 151, ал. 1, т. 16,
които са монтирани в нарушение на чл. 151,
ал. 4, 5, 7, 8 или 9.“
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§ 7. В чл. 237 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 8:
„8. на оператор на електронна съобщителна
мрежа, извършил дейности по чл. 151, ал. 1,
т. 16 в нарушение на чл. 151, ал. 4, 5, 7, 8 или
9 – в размер от 1000 до 10 000 лв.“
2. В ал. 3 след думите „При неизпълнение“
се добавя „в срок“, след думата „задълженията“
се добавя „или при предоставяне на непълни
или неточни данни“, а думите „на 1000 лв.“
се заменят с „от 1000 до 2000 лв.“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Кметът на общината, съответно областният управител, министърът на регионалното
развитие и благоустройството, министърът
на отбраната, министърът на вътрешните
работи, председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“ или председателят
на Държавна агенция „Разузнаване“ налага
имуществена санкция в размер на 2000 лв. на
съответното експлоатационно дружество, поискало заплащане за предоставяне на изходни
данни, становища, възражения, предписания
или друга информация в случаите по чл. 125,
ал. 4, чл. 128а и по чл. 140а, ал. 3.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
Заключителни разпоредби
§ 8. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и
42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82,
89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г.,
бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г.,
бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53,
61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение
№ 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23
от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г.,
бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от
2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г., бр. 17, 47,
74, 94 и 100 от 2019 г. и бр. 28 и 51 от 2020 г.)
се правят следните допълнения:
1. В чл. 33 се създават ал. 5, 6 и 7:
„(5) Комисията създава и поддържа регистър на приемно-предавателните станции
на мобилни мрежи. Обстоятелствата, които
се вписват, условията и редът за воденето,
поддържането и ползването на регистъра се
определят с наредба на Комисията.
(6) Операторът на електронната съобщителна мрежа е длъжен да подаде заявление
за регистрация пред Комисията в 14-дневен
срок след регистрацията пред органите на
държавния здравен контрол в съответствие
със Закона за здравето и подзаконовите актове
по неговото прилагане.
(7) Комисията уведомява служебно кметовете на съответните общини и районните
здравни инспекции за регистрацията по ал. 6.“
2. Създава се чл. 334д:
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„Чл. 334д. За нарушение по чл. 33, ал. 6
се налага глоба или имуществена санкция в
размер от 500 до 5000 лв.“
§ 9. Комисията за регулиране на съобщенията създава регистъра и приема наредбата
по чл. 33, ал. 5 от Закона за електронните
съобщения в срок 6 месеца от влизането в
сила на този закон.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 1 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати
за председател на Комисията за енергийно
и водно регулиране, представяне и публично
оповестяване на документите и изслушване
на кандидатите в Комисията по енергетика,
както и процедурата за избор от Народното
събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 11, ал. 2 от Закона за
енергетиката и чл. 93, ал. 7 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание, т. 11 от раздел IV и т. 10 от раздел V
от Решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за условията и
реда за предлагане на председател и членове
на Комисията за енергийно и водно регулиране, извън избраните членове съгласно § 41 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г.; доп.,
бр. 48 от 2015 г.), представяне и публично оповестяване на документите и изслушването им в
Комисията по енергетика, както и процедурата
за избор от Народното събрание, прието на
19 юни 2020 г. (ДВ, бр. 56 от 2020 г.),
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията и
реда за предлагане на кандидати за председател
на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на
документите и изслушване на кандидатите в
Комисията по енергетика, както и процедурата
за избор от Народното събрание.
I. Предлагане на председател на Комисията
за енергийно и водно регулиране и представяне на документите
1. Предложения за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране се
правят от народни представители или от парламентарни групи. Предложенията се внасят
в писмена форма до Комисията по енергетика
чрез председателя на Народното събрание в
5-дневен срок от приемането на тези правила.
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2. В предложенията се съдържат писмени
мотиви, с които се аргументира добрата професионална репутация на съответния кандидат.
Към предложението се прилагат:
а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
б) декларация по чл. 12, ал. 1 от Закона
за енергетиката, че кандидатът е дееспособен
български гражданин – приложение № 2 към
решението;
в) писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия по образец – приложение № 3
към решението;
г) подробна автобиография;
д) заверено от кандидата копие от диплома
за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
е) документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискването за професионален
стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „д“ във връзка
с § 1, т. 59 или 59а от Закона за енергетиката.
3. Обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, т. 3 от
Закона за енергетиката се установяват служебно
от администрацията на Народното събрание.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията заедно с приложените
към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно
от 5 дни преди изслушването.
2. Публик у ването на предложени ята и
документите се извършва при спазване на
Закона за защита на личните данни.
3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации
не по-късно от три дни преди изслушването на
кандидатите може да представят на Комисията
по енергетика становища за предложените
кандидати, включващи и въпроси, които да
им бъдат поставени.
4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по енергетика
въпроси към кандидатите, които да им бъдат
поставени.
5. Анонимни становища и сигнали не се
разглеждат.
6. Становищата и въпросите се изпращат
по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по енергетика, или по
електронен път на e-mail: komisia_energetika@
parliament.bg. Становищата и въпросите се
публикуват на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
събрание при спазване на Закона за защита
на личните данни и на Закона за защита на
класифицираната информация.
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III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането
за извършване на предварителна проверка
по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия се прави
от председателя на Комисията по енергетика.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидатите
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по енергетика проверява
представените документи и дали съответният
кандидат отговаря на изискванията за председател на Комисията за енергийно и водно
регулиране.
2. Изслушването на допуснатите кандидати
се провежда в открито заседание на Комисията по енергетика, което се излъчва в реално
време в интернет чрез интернет страницата
на Народното събрание.
3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на
собствените имена на кандидатите – до две
минути на кандидат. Представянето включва
и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената
подкрепа за кандидата.
4. Лично представяне на кандидатите и на
тяхната концепция за дейността на Комисията
за енергийно и водно регулиране като регулаторен орган – до 10 минути на кандидат.
5. Комиси ята по енергетика провеж да
разисквания по направените предложения.
Народните представители поставят поотделно
своите въпроси към кандидатите по азбучен
ред на собствените имена на кандидатите – до
две минути на народен представител. След
изчерпване на зададените въпроси към всеки
кандидат от всички народни представители
той отговаря – до 10 минути.
6. Председателят на Комисията по енергетика в резюме представя становищата и
задава въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание, на които не е получен
отговор – до две минути всяко.
7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 5
минути.
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8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така
и от съответния компетентен орган.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
10. Комиси я та изгот вя по смисъла на
чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание доклад от
изслушването, към който се прилага списък
на участвалите в изслушването кандидати,
подреден по азбучен ред на собствените им
имена, и го внася в Народното събрание. Към
доклада се прилага проект на решение за избор
на председател на Комисията за енергийно и
водно регулиране за всеки от кандидатите.
11. Отказът на кандидат от участие в изслушването или неговото оттегляне от вносителя не спира процедурата по отношение
на другите кандидати.
V. Избор на председател на Комисията за
енергийно и водно регулиране от Народното
събрание
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва доклада
на Комисията по енергетика.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването на кандидатурите е поотделно и явно чрез компютъризираната система
за гласуване по азбучен ред на собствените
имена на кандидатите, освен ако Народното
събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати са получили повече от
половината от гласовете на присъстващите
народни представители, избран е кандидатът,
получил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите не получи
необходимите гласове, се провежда повторно
гласуване, в което участват двамата кандидати,
получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за
откриване на нова процедура за избор.
9. Когато кандидат се откаже от участие
в избора преди гласуване на кандидатурата
му от Народното събрание и той е единствен
кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор
на председател на Комисията за енергийно и
водно регулиране.
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10. Ако няма кандидат за председател на
Комисията за енергийно и водно регулиране,
Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.
VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна
в декларираните обстоятелства по чл. 35,
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
1. След приключване на процедурата за избор по реда на раздел V избраният председател
на Комисията за енергийно и водно регулиране
подава декларация за несъвместимост по
чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество във връзка с чл. 12,
ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката по образец
съгласно приложение № 4 към решението.
2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 председателят на
Комисията за енергийно и водно регулиране
подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от
Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 5
към решението.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Приложение № 1
към Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .............................. ,
ЕГН ................................................................ ,
л.к. № ............................................................ ,
изд. на ............................................................
от МВР .......................................................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за
председател на Комисията за енергийно и
водно регулиране и личните ми данни да
бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на избора.
Декларатор: ................
Приложение № 2
към Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .............................. ,
ЕГН ................................................................ ,
л.к. № ............................................................ ,
изд. на ............................................................
от МВР .......................................................... ,
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм дееспособен български гражданин.
Декларатор: ................
Приложение № 3
към Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .............................. ,
ЕГН ................................................................ ,
л.к. № ............................................................ ,
изд. на ............................................................
от МВР .......................................................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена
предварителна проверка за установяване на
принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
Декларатор: ................
Приложение № 4
към Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество във връзка
с чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката
Долуподписаният/ата .............................. ,
ЕГН ................................................................ ,
л.к. № ............................................................ ,
изд. на ............................................................
от МВР .......................................................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
не са налице основанията за несъвместимост по чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: …………… г.

Декларатор: ………………
Приложение № 5
към Решението

Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Долуподписаният/ата .............................. ,
ЕГН ................................................................ ,
л.к. № ............................................................ ,
изд. на ............................................................
от МВР .......................................................... ,
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в качеството ми на председател на Комисията
за енергийно и водно регулиране
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата ..../..../.... г. е настъпила промяна
в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното
обстоятелство:
.........................................................................
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: …………… г.

Декларатор: ………………

5132

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 131
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Христо Генадиев Григоров
с орден „За гражданска заслуга“ първа степен за значимия му принос и изключителни
заслуги към Република България в областта
на медицината и хуманното дело.
Издаден в София на 6 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5082

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 7
от 30 юни 2020 г.

по конституционно дело № 11 от 2019 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Анастас Анастасов,
Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров,
Таня Райковска, Надежда Джелепова, Павлина
Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов, при
участието на секретар-протоколиста Гергана
Иванова разгледа в закрито заседание на 30 юни
2020 г. конституционно дело № 11/2019 г.,
докладвано от съдията Красимир Влахов.
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Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1
от Конституцията на Република България
(Конституцията) във фазата за решаване на
делото по същество.
Конституционният съд е сезиран от пленума
на Върховния административен съд за даване
на задължително тълкуване на чл. 121, ал. 4
от Конституцията.
На 8 октомври 2019 г. Конституционният
съд с определение по к.д. № 11/2019 г. е допуснал за разглеждане по същество искането
на пленума на Върховния административен
съд (ВАС) за тълкуване на чл. 121, ал. 4 от
Конституцията на Република България във
връзка със следните тълкувателни въпроси:
1. Всички съдебни актове ли представляват
„актове на правораздаването“ по смисъла на
чл. 121, ал. 4 от Конституцията?
2. Какви характеристики следва да притежава един съдебен акт, за да бъде категоризиран
като акт на правораздаването по смисъла на
чл. 121, ал. 4 от Конституцията?
3. Кои съдебни актове не са актове на
правораздаване по смисъла на чл. 121, ал. 4
от Конституцията?
4. Валидни ли са „актовете на правораздаването“ по смисъла на чл. 121, ал. 4 от
Конституцията, които не са мотивирани?
5. Допустимо ли е по смисъла на чл. 121,
ал. 4 от Конституцията, в изрично посочени
със закон случаи, излагането на мотиви към
определени „актове на правораздаването“ да
бъде осъществено след подаването на жалба
срещу постановения акт?
В същото определение и на основание
чл. 20а, ал. 1 от Правилника за организацията
на дейността на Конституционния съд (ПОДКС)
съдът е конституирал като заинтересувани
институции: Народното събрание, президента
на Република България, Министерския съвет,
министъра на правосъдието, Висшия съдебен
съвет, Върховния касационен съд, главния
прокурор и Висшия адвокатски съвет.
На основание чл. 20а, ал. 2 от ПОДКС съдът
е поканил да изразят становища по предмета
на делото: Съюза на юристите в България,
Съюза на съдиите в България, Българската
съдийска асоциация и Асоциацията на българските административни съдии.
На основание чл. 20а, ал. 3 от ПОДКС
съдът е поканил да дадат писмено правно
мнение следните изтъкнати специалисти от
науката и практиката: проф. д.ю.н. Васил
Мръчков, проф. д-р Георги Близнашки, проф.
д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров,
проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Зорница
Йорданова, доц. д-р Мартин Белов, доц. д-р
Наталия Киселова, проф. д.ю.н. Маргарита
Чинова, проф. д.ю.н. Георги Митов, проф. д-р
Гергана Маринова, доц. д-р Бойко Рашков,
доц. д-р Иван Ранчев, доц. д-р Екатерина
Салкова, проф. д-р Анелия Мингова, проф.
д-р Валентина Попова, проф. д-р Силви Чернев, доц. д-р Камелия Цолова, доц. д-р Таня
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Градинарова, доц. д-р Петър Бончовски, проф.
д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д-р Димитър
Костов, проф. д-р Дончо Хрусанов, проф.
д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Дарина
Зиновиева, проф. д-р Ганета Минкова.
В изпълнение на предоставената им с посоченото определение възможност писмени
становища са предоставили: министърът на
правосъдието, Висшият съдебен съвет, Върховният административен съд, Съюзът на
юристите в България, Съюзът на съдиите в
България.
От поканените специалисти от науката
и практиката писмено правно мнение са
представили: проф. д.ю.н. Васил Мръчков,
проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д-р Дончо
Хрусанов, проф. д-р Ганета Минкова, проф.
д-р Дарина Зиновиева.
Министърът на правосъдието в своето становище подчертава факта, че само за актовете
на съдебната власт изискването за мотивираност е изведено на конституционно ниво.
Поддържа, че понятието „правораздаване“ в
конституционния текст на чл. 124, ал. 4 не
може да бъде тълкувано стеснително и трябва
да бъде разглеждано във връзка с принципите на Конституцията и конкретно този на
правовата държава. В тази връзка за „актове
на правораздаването“ по смисъла на чл. 121,
ал. 4 от Конституцията трябва да се приемат
всички съдебни актове, засягащи пряко или
косвено правата или законните интереси на
страните или на трети лица и отразяващи
се на техния статус. Подчертава се, че конституционното изискване за мотивиране на
съдебните актове е гаранция срещу произвол,
тъй като позволява на гражданите да узнаят
аргументите за решенията, постановявани в
името на народа, както и да се направи извод
дали решението е било издадено от независим
и безпристрастен съд при осигурено равенство
на страните в производството. По-нататък
в становището си министърът аргументира
позицията, че липсата на мотиви в съдебните актове би накърнила правото на защита
на гражданите, тъй като правото на жалба
изисква запознаване с аргументите на съда.
Във връзка с това се поддържа, че възможността решенията да се мотивират само ако
са обжалвани е неприемлива, защото вземането на решение дали да се обжалва, или не
даден акт може да е предопределено именно
от мотивите му. По отношение на порока, с
който е обременен немотивираният съдебен
акт, се застъпва, че последният не е нищожен,
а неправилен и като такъв подлежи на отмяна
по реда на инстанционния контрол.
Според Висшия съдебен съвет не всички
съдебни актове представляват актове на правораздаване по смисъла на чл. 121, ал. 4 от
Конституцията, като от теоретичното понятие за правораздаване се извеждат следните
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характеристики на тези актове: правна преценка на фактите; провеждане на специален,
строго формализиран процес като гаранция
за правилно (предметно и правно) съдебно
решение; резултатът е във формата на ясно
произнасяне (решение или присъда), което е
задължително за участниците в спора; този,
който решава (съдът), е един неутрален „трети“; решаващият орган прилага действащо
обективно право; по правило се действа не
служебно, а по сезиране. Съответно тези
актове на съдилищата, които не разкриват
посочените характеристики (като такива са
посочени охранителните актове), не са правораздавателни, при което „основателно е да
се приеме, че изискването за мотивиране на
съдебните актове се прилага само по отношение на тези, които представляват „актове
на правораздаването“ по смисъла на чл. 121,
ал. 4 от Конституцията“. Според Висшия съдебен съвет мотивите не са част от самото
решение, тъй като източник на силата на
пресъдено нещо е диспозитивът, обективиращ
констатацията относно спорното право, и в
този смисъл нарушаването на изискването за
мотивираност на съдебния акт не обуславя
липса на решение, а е основание за неговата
отмяна като неправилно. В този смисъл се
поддържа, че няма конституционна пречка
процесуалното законодателство да допусне
възможност съдът да се произнесе по делото
само с диспозитив на решение, като изложи
мотиви към същото при евентуално подаване
на жалба.
В становището си Съюзът на юристите
в България (СЮБ) посочва, че основната
функция на съдилищата е да осъществяват
правораздаване – независимо и самостоятелно разрешаване на правни спорове от съд,
който не е страна по спора, в условията на
състезателност, въз основа на сезиране и с
краен акт, ползващ се със сила на пресъдено
нещо. Заедно с това се заявява, че на съдилищата по съображения от законодателна
целесъобразност могат да се възлагат и други
функции – извършване на „административна
дейност в съдебна форма“ (постановяване на
съдебни актове по спорна и безспорна администрация), в изпълнение на която актовете
им нямат правораздавателен характер. Според
становището на СЮБ източник на силата на
пресъдено нещо е диспозитивът на решението, обективиращ констатация на решаващия
орган относно спорното право. Мотивите не
са част от решението и следователно тяхната
липса не се приравнява на липса на надлежно волеизявление, поради което не води до
нищожност на съдебното решение, а само до
наличие на основание за отмяната му като
неправилно. С оглед на тези съображения
СЮБ заявява, че актовете на правораздаване
по смисъла на чл. 121, ал. 4 от Конституци-
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ята, които не са мотивирани, са валидни. В
обобщение се посочва, че за да се ползва със
сила на пресъдено нещо, съдебното решение
трябва да влезе в сила, като „обявяването на
мотивите и диспозитива в един акт обаче не
е конституционен императив по смисъла на
чл. 121, ал. 4 от Конституцията“.
Съюзът на съдиите в България застъпва
становището, че отговорът на поставените
въпроси изисква преценка дали изискването
на чл. 121, ал. 4 от Конституцията е абсолютно, във връзка с което посочва, че според процесуалното законодателство редица
правораздавателни актове не се мотивират.
Посочено е, че основната функция на съдилищата е да правораздават, но упражняването на съдебната власт включва и други
правомощия, като например издаване на
охранителни актове, както и постановяване
на актове на спорна администрация, които не
са „актове на правораздаването“ по смисъла
на чл. 121, ал. 4 от Конституцията. Заявява
се, че извеждането на общо определение за
правораздавателен акт, дори да е възможно
да бъде прецизно формулирано, няма да е
полезно за съдебната практика, и се изказва
съмнение относно възможността да бъдат
изброени неправораздавателните актове на
съдилищата, които според становището са
„неизброими“. По отношение на порока на
немотивирания съдебен акт се посочва, че
според трайно установената практика на Върховния касационен съд липсата на мотиви не
прави съдебния акт нищожен, а неправилен
и същият подлежи на отмяна от по-горна
съдебна инстанция, като същевременно такъв
порок не може да бъде отстранен по пътя на
извънинстанционния контрол на влезли в
сила съдебни актове.
В своето п равно мнение п роф. д.ю.н.
Васи л Мръчков провеж да разг рани чение
между правосъдието като основна функция
на съдилищата и допълнителните им функции, свързани с осъществяването на спорна
и безспорна администрация на граждански
правоотношения. Според него изискването за
мотивиране по смисъла на чл. 121, ал. 4 от
Конституцията се отнася само за актовете,
които съдът постановява, когато осъществява
правосъдието („раздава правото“), но не и за
съдебните актове, чрез които съдът изпълнява функциите си по съдебна администрация.
Същевременно по отношение на правораздавателните актове изискването за тяхното
мотивиране е императивно и задължително,
което се обосновава с необходимостта съдът
да убеди страните в законосъобразността на
решението си. Заедно с това се обръща внимание, че актовете на съда са от значение и са
достояние на цялото общество, поради което
тяхното мотивиране трябва да възпитава и
убеждава, че дейността на държавната съдебна
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власт е публична, прозрачна и предсказуема,
т.е. че „правосъдието се осъществява в името
на народа“ съгласно чл. 118 от Конституцията.
Проф. Мръчков смята, че актовете на правораздаването по смисъла на чл. 121, ал. 4 от
Конституцията, които не са мотивирани, са
валидни. Без мотиви едно съдебно решение би
било нередовно и неправилно, поради което
подлежи на отмяна при обжалването му, но
няма да е нищожно. В същото време проф.
Мръчков отрича възможността излагането на
мотиви към определени актове на правораздаването да бъде осъществено след подаване
на жалба срещу постановения акт. Подобен
подход според него би бил в противоречие с
конституционно признати принципи, които
са в основата на съдебния процес в България, включващи както разглеждания по
настоящото дело принцип за мотивирането
на актовете на правораздаването (чл. 121,
ал. 4 от Конституцията), така и осигуряване
равенство и условия за състезателност на
страните в съдебния процес (чл. 121, ал. 1 от
Конституцията), равен достъп на страните до
правосъдие (чл. 117, ал. 1 от Конституцията),
равнопоставеност на гражданите пред закона
(чл. 6, ал. 2 от Конституцията).
Проф. д.ю.н. Цветан Сивков подкреп я
тезата, че разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от
Конституцията разглежда правораздаването
в неговия широк смисъл и обхваща всички
актове на съдебните органи и особените
юрисдикции, с които последните осъществяват
своите основни функции. Поради това, за да
може даден съдебен акт да бъде определен като
акт на правораздаване, е нужно понятието за
правораздавателна дейност да бъде тълкувано
разширително. От значение е не дали актът
разрешава правен спор, а дали накърнява
правната сфера на неговия адресат или на
трети лица, имащи право да го оспорят. Всеки
акт, с който завършва съдебното производство,
следва да бъде мотивиран тогава, когато с
него се засягат права и законни интереси на
граждани и организации, за да може последните да защитят правата си в пълен обем. В
този смисъл се застъпва, че актовете, които
се постановяват по т.нар. „спорна и безспорна
администрация“, не са по-малко значими от
гледна точка на интензитета на въздействието
им върху правната сфера на лицата от актовете, с които се разрешават правни спорове.
Проф. Сивков изтъква, че според съдебната
практика липсата на фактически основания за
издаване на акта е самостоятелно основание
за неговата отмяна. Специално в административното право липсата на мотиви води
до унищожаемост на административния акт.
Според проф. Сивков също не би следвало да
бъде позволено мотивите към даден съдебен
акт да бъдат изложени отделно от него. Ако се
приеме, че мотивите не са задължителни и че
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тяхната липса не води до порок на решението,
както и че същите могат да бъдат постановени
след подаване на жалба, то гражданите и организациите биха били поставени в ситуация,
в която при оспорване на един немотивиран
акт да изготвят една „бланкетна“ жалба или
да гадаят каква е била действителната воля на
съда при постановяването му. Това безспорно
би нарушило правото на защита на лицето,
имащо правен интерес от оспорване на акта,
и би създало правна несигурност в субектите
на правораздаването. Според проф. Сивков
изключение от изискването за мотивиране на
съдебните актове може да се допусне само
в случаите, когато се удовлетворяват изцяло
направените искания и не се засягат права
или законни интереси на други граждани и
организации.
Проф. д-р Дончо Хрусанов категорично
подкрепя разбирането, че актовете, издавани
от съдилищата, без да се разрешава правен
спор със сила на пресъдено нещо, не са правораздавателни актове, тъй като не отговарят
на общоприетите в правната теория и съдебната практика критерии за класификация
на даден акт като „акт на правораздаване“.
В този смисъл всеки съдебен акт, който не
притежава едновременно всички белези на
правораздаването, не е правораздавателен.
Проф. Хрусанов не приема, че съдебно решение
без мотиви може да се приеме за валидно, тъй
като наличието на мотиви е предпоставка за
редовност на всяко съдебно решение, макар
и самите мотиви да не са част от него. Същевременно посочва, че от гледна точка на
процесуалния му порок такова решение не е
нищожно. Немотивираното съдебно решение
поражда своите последици и е само отменимо. Заедно с това се обръща внимание, че
текстът на чл. 121, ал. 4 от Конституцията е
императивен и следва да се тълкува в смисъл,
че диспозитивът и мотивите на съдебното решение трябва да бъдат обявени едновременно.
В този смисъл според него не е конституционосъобразно мотивите да бъдат изложени след
подаване на жалба срещу постановения акт,
тъй като това би означавало със закон да се
„валидират“ порочни съдебни актове, като
при това страната няма да е в състояние да
обоснове жалбата си, след като не е запозната
с аргументите на съда.
Проф. д-р Ганета Минкова застъпва тезата,
че при отговор на въпросите от питането е
важно преди всичко да се отчетат общите
принципи, които рег улират дейност та на
конкретния правоприлагащ орган. На конституционно ниво са определени принципите на
правораздавателната дейност: равенство, състезателност, дирене на истината, публичност.
Правилата на отделните съдебни производства
се уреждат в процесуалните закони. На найвисоко конституционно ниво е регламентирано
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и изискването за мотивиране на съдебните
актове, които съдът постановява при осъществяване на основната си функция – правораздаването. В определени от закона случаи обаче
съдилищата се произнасят със съдебни актове
по молби на граждани и юридически лица,
предметът на които не попада в обсега на
правораздавателната дейност на съдилищата.
По изключение са им възложени правомощия,
които са част от дейността, присъща на друга
власт – изпълнителната, осъществявана чрез
съответните административни органи. Ако
същата административна дейност, осъществявана по изключение от съда, би била извършвана от орган на изпълнителната власт,
последният би се произнесъл с индивидуален
административен акт, който трябва да бъде
мотивиран съгласно чл. 59, ал. 2, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
защото мотивите изразяват съображенията на
съответния орган за приемането на конкретния
акт. Следователно според проф. Минкова няма
логично обяснение възлагането на административна дейност да бъде прехвърлено на властта,
чиито актове съгласно Конституцията трябва
да бъдат мотивирани, и да се предвиди, че в
този случай могат да липсват мотиви, когато
по принцип правилата на административния
процес изискват административните актове
да бъдат мотивирани. В заключение проф.
Минкова посочва, че след като Конституцията изрично е предвидила изискване за
мотивиране на съдебните актове, липсата на
мотиви към тях представлява тежък порок,
чиято квалификация следва да се определи
от закона и/или съдебната практика.
Проф. д-р Дарина Зиновиева излага станови ще, че Конс т и т у ц и я т а не оп р едел я
конкретни елементи, които да обобщят характеристиките на съдебен акт. Разпоредбата
на чл. 117 от Конституцията е приложима в
случая и определя в степен на абсолютност
същността на правораздавателния акт. Той
се издава в защита на правата и законните
интереси на гражданите, юридическите лица
и държавата. Допълнителни елементи, регламентирани в основните процесуални закони,
свързани с правораздаването, конкретизират
предмета на актовете на правораздаването
и вида им в зависимост от спецификата на
производството – административно, гражданско, наказателно. Проф. Зиновиева изрично
подчертава, че няма правна норма, която да
„освобождава“ съда от излагане на мотиви
към съдебен акт. Мотивите отразяват логическата последователност, взаимообвързаността на съжденията и тълкуването на съда,
които доказват защо последният е приложил
нормата, която се съдържа в диспозитива
на неговия акт. Също така не съществува
изрично конституционно правило, което да
урежда възможността излагането на мотиви
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към съдебния акт да бъде осъществено след
подаването на жалба срещу него. Поради това
следва да се приеме, че в правомощията на
законодателя е да реши дали в определени
случаи може да се създаде такава законова
норма, като тази законодателна преценка
трябва да е съобразена с нормата на чл. 117 от
Конституцията в зависимост от най-сигурния
начин за защита на обществения и частния
интерес, като се отчита императивният характер на разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от
Конституцията и липсата на конституционна
възможност за изключение от установения с
нея принцип.
В становището на вносител я на искането – Върховния административен съд, е
изразена позицията, че не всички съдебни
актове представляват „актове на правораздаването“ по смисъла на чл. 121, ал. 4 от
Конституцията. Измежду тези, които не са
правораздавателни актове, се числят актовете, с които съдът се произнася в случаите
на спорна администрация на гражданските
отношения (разрешаване на неправни спорове)
и безспорна администрация на гражданските
отношения (охранителни производства). Те
не притежават характеристиките, присъщи
на актовете на правораздаването – не дават
защита срещу незаконосъобразно развитие на
обществените отношения, не възстановяват
тяхното законосъобразно състояние, не се
ползват със сила на пресъдено нещо. Според
ВАС липсата на мотиви не се приравнява на
липса на надлежно волеизявление, поради
което не води до нищожност на съдебното
решение, и актовете на правораздаването по
смисъла на чл. 121, ал. 4 от Конституцията,
които не са мотивирани, са валидни. Пленумът
на ВАС счита освен това, че не съществува
конституционен императив относно излагането на мотиви към правораздавателния акт
в хипотеза, в която страните не са подали
жалба срещу постановения акт и съответно
нямат възражения или колебания относно
изразената воля от страна на съда. Затова би
следвало да е допустимо в изрично посочени
със закон случаи излагането на мотиви към
определени „актове на правораздаването“ да
бъде осъществено след подаването на жалба
срещу постановения акт.
Конституционният съд, след като обсъди
доводите и съображенията, изложени в искането, в становищата на конституираните
институции и поканените организации и в
представените правни мнения, за да се произнесе, съобрази следното:
Преди да пристъпи към отговор на поставените тълкувателни питания, съдът намира
за необходимо като изходна тълкувателна
позиция да изясни за целите на настоящото
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тълкуване значението на използваните от
конституционния законодател понятия „правораздаване“ и „правосъдие“, както и целта
и значението на конституционното изискване
за мотивиране на актовете на правораздаването, тъй като тези въпроси са от обуславящо
значение за определяне на приложното поле
и съдържанието на разпоредбата на чл. 121,
ал. 4 от Основния закон.
Макар и според правната теория термините „правосъдие“ и „правораздаване“ да не са
равнозначни, тъй като последният включва и
дейността на извънсъдебните органи по решаване на правни спорове, Конституцията в глава
„Съдебна власт“ използва и двата термина,
като по-често се говори за „правораздаване“
(чл. 119, ал. 1, чл. 121, ал. 4, чл. 123 и чл. 125,
ал. 1), докато „правосъдие“ се използва само
в чл. 118. В исторически план „правораздаване“ е въведено като конституционно понятие
с Конституцията от 1947 г. (чл. 57), докато
Конституцията от 1971 г. борави с понятието
„правосъдие“ (чл. 125, 127 и 138). Заедно с
това тази Конституция допуска (чл. 126, ал. 2)
за определени видове дела да се създават
със закон и други правораздавателни органи
освен съдилищата. Това са т. нар. „особени
юрисдикции“ (чл. 132, ал. 2 от Конституцията
от 1971 г.) – термин, използван за първи път
в Закона за прокуратурата от 1948 г., макар
и преди това българското законодателство да
допуска осъществяване на правораздаване от
несъдебни органи – т. нар. административни
юрисдикции по Наредбата-закон за административното правосъдие от 1934 г. Независимо
от вече посочената отлика в съдържанието
им по принцип в действащата Конституция
двете понятия са използвани като равнозначни,
доколкото според практиката на Конституционния съд (Решение № 22 от 24.09.1998 г.
по к. д. № 18/1998 г.) новата Конституция
изключва категорично възможността да се
въ зла гат п ра воразда ват елни фу нк ц ии на
несъдебни (вкл. административни) органи,
като са премахнати всички заварени от нея
особени юрисдикции и е установен принципът, че „правораздаването се осъществява
само от съдилища“, а „несъдебни и особено
административни органи… не могат да правораздават“. По този начин, както посочва
проф. Нено Неновски („Въпроси на съдебната
система в юриспруденцията на Конституционния съд“ – доклад, изнесен на 27.09.2001 г. на
кръгла маса на тема „Реформата в съдебната
система и европейските перспективи на България“), Конституционният съд имплицитно
е приел, че употребените в Конституцията
различни понятия „правосъдие“ и „правораздаване“ съвпадат по съдържание. В същия
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смисъл в представеното по настоящото дело
правно мнение на проф. д.ю.н. Васил Мръчков
се поддържа, че двояката употреба на двете
понятия в Конституцията от 1991 г. представлява своебразно „помирение“ на българските
конституционни традиции, като за целите на
тълкуването на чл. 121, ал. 4 те имат едно и
също съдържание. По изложените съображения Конституционният съд приема, че за
целите на настоящото тълкуване понятията
„правосъдие“ и „правораздаване“ могат да се
разглеждат като взаимнозаменяеми (макар и
извън този контекст, според правната доктрина
те да нямат припокриващо се съдържание).
Това становище е възприето и в практиката
на съда. Така в Решение № 1 от 1.03.2012 г.
по к.д. № 10/2011 г. се посочва, че „Конституцията е възложила осъществяването на
правораздаване на съдилищата“. С известен
нюанс тезата се поддържа и в Решение № 6
от 11.11.2008 г. по к.д. № 5/2008 г., според
което за изпълнение на конституционното
изискване правосъдието да се осъществява от
съдилищата е достатъчно да се гарантира, че
окончателното разрешаване на правния спор
ще е предоставено на някой от посочените
в чл. 119, ал. 1 от Конституцията съдилища.
В този смисъл е конституционно допустимо
законът да възложи произнасянето по правния
спор и на независим орган извън системата
на съдилищата, но така, че окончателното
решение да може, ако заин тересовани те
с т ра н и пожела я т, да бъде взе т о о т с ъд,
сезиран по пътя на обжалването. По този
начин се гарантира спазването на принципа
на правовата държава, изискващ последната
и решаващата дума относно спазването на
правата и законните интереси на гражданите
и на юридическите лица и разрешаването на
правни спорове да принадлежи на съда. Също
така според Решение № 1 от 1.03.2012 г. по к.д.
№ 10/2011 г. и Решение № 14 от 4.11.2014 г. по
к.д. № 12/2014 г. дейността по санкциониране
на административни нарушения с наказателни
постановления представлява правораздаване,
а издаваните от административнонаказващите органи наказателни постановления са
правораздавателни актове, поради което, за
да се изпълни конституционното изискване
за осъществяване на правораздаването от
съдилищата, е задължително да се гарантира възможност за оспорване на тези актове
пред съд, който окончателно да разреши
правния спор.
Следва да се има предвид, че изискването
за мотивиране не се отнася само за правораздавателните и изобщо съдебните актове,
но и като цяло за държавните властнически
актове, т.е. и за актовете на законодателна-
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та и изпълнителната власт. Единствено за
правораздавателните актове това изискване
е закрепено на конституционно ниво, докато по отношение на нормативните актове и
административните актове регламентацията
е на ниво закон (чл. 28, ал. 2 от Закона за
нормативните актове, респ. чл. 59, ал. 1 АПК),
което има своето обяснение, свързано със
значението на съдилищата в демократичната
правова държава. В преамбюла на Конституцията като основополагащи ценности, на
които е изградена цялата правна система,
са посочени справедливостта и правата на
личността. Техен гарант е именно независимият съд (заслужава си да се отбележи
във връзка с това, че в езиците, основани
на латинския, термините „правосъдие“ и
„справедливост“ са синоними) и Конституционният съд е имал възможност да подчертае,
че съдебната защита е най-важната правна
гаранция както за правата и интересите на
гражданите и юридическите лица, така и за
законосъобразността на актовете и действията на администрацията (Решение № 5 от
18.04.2003 г. по к.д. № 5/2003 г.). Затова и
гарантираният достъп до съд е „завършващата
тухла“ в сградата на правовата държава (Решение № 6 от 11.11.2008 г. по к.д. № 5/2008 г.).
Именно защото независимият съд е гарант за
прокламираната в преамбюла на Основния
закон справедливост като фундаментална ценност, съдебната власт притежава специфичен
престиж или авторитет, който сам по себе
си е конституционна ценност (Решение № 2
от 21.02.2019 г. по к.д. № 2/2018 г.).
Утвърдено е разбирането, че водещата функция на съда е правораздавателната (Решение
№ 2 от 10.02.2005 г. по к.д. № 9/2004 г., Решение
№ 6 от 8.05.2003 г. по к.д. № 23/2002 г.), която е
една от основните функции по упражняването
на държавната власт наред със законодателната
и изпълнителната дейност (Решение № 6 от
11.11.2008 г. по к.д. № 5/2008 г.). Съдържанието на понятието „правораздаване“ е очертано и развито в редица други решения на
съда – както в Решение № 8 от 1.09.2005 г. по
к.д. № 7/2005 г. и Решение № 8 от 23.04.2018 г.
по к.д. № 13/2017 г. (разрешаване на правни
спорове, с което „спорното става безспорно“ и така се осигурява най-интензивната и
категорична правна защита на гражданите,
юридическите лица и държавата), така и подетайлно в Решение № 6 от 11.11.2008 г. по к.д.
№ 5/2008 г., според което „правораздаването е
дейност, насочена към произнасяне по правни спорове, при която се спазват правила на
състезателност в условията на независимост
и самостоятелност на решаването“. Сходна
по съдържание е дефиницията, изведена от
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проф. Живко Сталев в „Правораздаването и
неговите видове“ (публ. в Годишник на СУ,
Юридически факултет, т. LXX, 1970 г.): Правораздаването е дейност за защита и санкция
при правонарушения чрез разрешаване със
сила на пресъдено нещо на правни спорове
от неутрален и независим орган с участие на
страните по спора.
Правораздаването не изчерпва компетентността на съдилищата, което е посочено и в
искането на пленума на Върховния административен съд. Това е подчертано и в Решение № 9 от 24.10.2002 г. по к.д.№ 15/ 2002 г.,
според което на съда не е конституционно
запретено да извършва и други възложени
със закон дейности, като това е илюстрирано
с компетентността на Върховния касационен
съд да разрешава спорове за подсъдност, когато страна по тях е апелативен съд (чл. 81,
ал. 2 от Закона за съдебната власт от 1994 г.,
отм.). По-конкретно в искането по настоящото
дело се посочва т. нар. „спорна и безспорна
администрация на гражданските отношения“
(това понятие се е утвърдило в процесуалната
доктрина и в съдебната практика), в Решение
№ 6 от 2008 г. пък се използва понятието
„административна дейност в съдебна форма“.
Имат се предвид производства, при които не се
разрешават правни спорове, а се оказва съдействие на правните субекти при упражняване
на техните лични или имуществени права.
В гражданското съдопроизводство типични
примери за такава компетентност на съда са
например производствата за разпределение
ползването на съсобствен имот (чл. 32, ал. 2
от Закона за собствеността), за разрешаване
на разногласия между родителите относно
упражняването на родителските права и относно пътуване на дете в чужбина (чл. 123,
ал. 2 и чл. 127а, ал. 2 от Семейния кодекс),
за определяне на уговорки и допълване на
търговски договори от съда (чл. 299, ал. 2 и
чл. 300 от Търговския закон), за извършване
на концентрация при задължения с право на
избор (чл. 131, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите). Съдебната администрация
не изчерпва хипотезите на възложена на
съдилищата със закон дейност, която няма
правораздавателен характер. Процесуалният
закон п редоставя нап ример на г ра ж данския съд компетентност по редица такива
въпроси – като разрешаване на спорове за
подведомственост и подсъдност, издаване на
изпълнителен лист, обезпечаване на иска,
обезпечаване на доказателства, изпълнение
на съдебни поръчки, определяне на срок при
бавност, събиране на доказателства по Регламент (EO) № 1206/2001 на Съвета относно
сътрудничеството между съдилища на дър-
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жавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела и др.
Освен това наказателният съд разполага със
специфичната компетентност да осъществява
контрол за законосъобразност на действията
на органите на досъдебното производство
(чл. 68, ал. 4 и 6 от Наказателно-процесуалния
кодекс (НПК) – по отношение на мярката за
процесуална принуда „забрана за напускане
пределите на Република България“, както и
чл. 243, ал. 5 НПК – относно обосноваността
и законосъобразността на постановлението
на прокурора за прекратяване на наказателното производство). На наказателния съд е
възложено също така да решава в рамките на
досъдебното производство и въпроси, свързани
с необходимостта да се ограничават отделни
права и законни интереси на гражданите:
настаняване за изследване в психиатрично
заведение (чл. 70 НПК), вземане на мярка
за неотклонение „домашен арест“ (чл. 62,
ал. 2 НПК) и „задържане под стража“ (чл. 64
НПК), даване на разрешение за претърсване
и изземване (чл. 161, ал. 1 НПК), задържане и изземване на кореспонденция (чл. 165,
ал. 2 НПК), разрешение за използване на
специални разузнавателни средства (чл. 174
НПК) и др. На административния съд е
възложено разкриване на данъчна и осигурителна информация по искане на прокурор,
следовател или орган на Министерството на
вътрешните работи (чл. 75 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс), като това
производство е идентично с разкриването
на банкова тайна от районния съд по чл. 62,
ал. 6 и 7 от Закона за кредитните институции.
Посочените компетентности на съдилищата
са допълващи правораздавателната им функция. Причината същите да бъдат предоставени в подведомственост на съдилищата,
натоварени от Основни я закон понача ло
с осъществяването на правораздаване, е в
осъзнатата от законодателя необходимост
решаването на тези въпроси, преценени от
него като значими, да бъде скрепено с авторитета на независимия и безпристрастен
съд, функциониращ въз основа на закона и
подчиняващ се само на него (чл. 117, ал. 2
от Конституцията). Съвсем не е случайно,
че законодателят, възлагайки на съдилищата
т. нар. „спорна съдебна администрация“, не
е предвидил специални съдопроизводствени
правила за нейното осъществяване, поради
което съдебната практика е приела, че тази
съдебна функция се осъществява по общия
исков ред, по който се разглеждат типичните
правни спорове (в този смисъл е Тълкувателно решение № 13 от 10.04.2013 г. по т. д.
№ 13 от 2012 г. на Общото събрание на Граж-
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данската колегия на Върховния касационен
съд). Следователно щом въпросите, които
не представляват правораздаване в собствен
смисъл, са възложени на съдилищата за решаване по реда, предвиден за осъществяване на
правораздавателната дейност, с цел тяхното
законосъобразно, авторитетно и справедливо
разрешаване именно от орган, чиято независимост е прокламирана и гарантирана в
Основния закон (чл. 117, ал. 2 от Конституцията), то необходимостта от мотивиране на
съдебните актове не може да се разглежда
различно според това дали същите са актове
на правораздаване в същинския смисъл на
това понятие, или са издадени от съда при
осъществяване на друга възложена му от
закона дейност.
Тълкуването на конституционните разпоредби неизбежно е свързано с изследване и
установяване на действителната воля на техния
създател, тъй като по този начин се гарантира правната стабилност и върховенството на
Основния закон, както и изобщо закрепените
в него идеи и ценности (Определение № 3
от 17.09.2015 г. по к.д. № 7/2015 г.). Поради
това съдът намира за нужно да отбележи, че
въпросът за необходимостта от приемане на
разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от Основния
закон (с която за първи път получава конституционна уредба изискването за мотивиране на съдебните актове) и конкретното
є съдържание са били предмет на дискусия
както в Комисията за изработване на проект за Конституция на Република България,
така и при приемането на текста на второ
гласу ване. От стеног рафск ите протоколи
на заседанията на комисията и на Седмото
Велико народно събрание от 22.06.1991 г. е
видно, че при обсъжданията категорично е
надделяло становището, според което изискването за мотивиране се отнася до всички
съдебни актове, вкл. разпорежданията – поради необходимостта да са известни причините
за тяхното постановяване. В заседанието на
комисията изрично е било разгледано и отхвърлено предложението в Конституцията да
се предвиди, че правораздавателните актове
се мотивират само в определените от закона
случаи. Направените изказвания на народните представители позволяват да се изведат
целите, с оглед на които конституционният
законодател е установил изискването за мотивиране на съдебните актове – освен вече
посочената необходимост да бъде обяснена
волята на съда, мотивите се явяват гаранция
за правата на гражданите, гаранция срещу
съдийски произвол, от значение са за защитата срещу подлежащи на инстанционен контрол актове, както и представляват фактор,

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

формиращ правната култура на гражданите.
Същевременно е отчетено, че въпросът за
обема на мотивите следва да бъде решен в
закона, като се има предвид, че понякога не
е нужно нарочно излагане на мотиви към
един акт по движение на делото (т.нар. „резолюция“), тъй като такива са изложени в
молбата за неговото издаване.
Отчитайки изложеното по-горе относно целите, за които конституционният законодател
е приел тълкуваната разпоредба на чл. 121,
ал. 4 от Основния закон, Конституционният
съд намира, че значението на конституционното изискване за мотивиране на съдебните
актове се проявява в няколко направления.
На първо място, необходимостта от излагане
на мотиви е насочена към гарантиране на законосъобразността на постановеното от съда,
тъй като мотивите илюстрират подвеждането
на фактите по конкретното дело под приложимата законова норма и изясняват нейния
смисъл, съобразно който се формират правните
изводи, обуславящи решението. Мотивирането
също така е предназначено да обезпечи общественото доверие към съда като основен
гарант на правовия ред чрез внушаване на
убедителност и доверие в неговите актове
(според Постановление № 1 на пленума на
Върховния съд от 13.07.1953 г. „мотивите трябва
да бъдат ясни, точни и убедителни“). Такива
са и утвърдените международни стандарти,
обективирани в Становище № 11 от 2008 г.
на Консултативния съвет на европейските
съдии, според което качеството на съдебните
решения е основен елемент от качеството на
правосъдието; ясните обосновки и анализи
са важен аспект на правото на справедлив
процес; всяка система трябва не просто да
гарантира правото на достъп до съд, но и да
направи така, че търсещите правосъдие да
имат доверие в резултатите от съдебния процес чрез качеството на съдебните решения;
излагането на аргументи не просто улеснява
разбирането и приемането на решението от
страните, но преди всичко е защита от произволни решения.
На следващо място, конкретно по отношение на неокончателните (подлежащите на
инстанционен контрол) съдебни актове тяхното
мотивиране е от съществено значение за упражняване на правото на обжалване – както
от гледна точка на интереса от подаване на
жалба (доколкото именно от съдържанието
на мотивите страната ще разбере по какви
причини е постановено решението срещу нея
и така ще може да прецени дали да го приеме,
или да го оспори пред по-горната съдебна
инстанция), така и поради необходимостта
от излагане на доводи и аргументи в жалба-
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та, които се извеждат именно от мотивите
на обжалвания акт. В същия смисъл е и
практиката на Европейския съд по правата
на човека (ЕСПЧ), според която мотивирането на съдебните актове е важна гаранция
за правото на справедлив съдебен процес
по смисъла на чл. 6, пар. 1 от Конвенцията
за защита правата на човека и основните
свободи (КЗПЧОС). Макар и националните съдилища да имат право на значителна
свобода на преценка относно структурата и
съдържанието на решенията си, те трябва
да „посочат достатъчно ясно основанията
за своето решение“, за да могат страните по
спора ефикасно да упражнят евентуалното си
право на обжалване (Hadjianastassiou v Greece
A252 (1992); 16 EHRR 219).
Накрая, важно е да се има предвид, че
съдебни ят акт, макар и предназначен да
породи действие по отношение на страните
по конкретното дело, има своето значение
за обществото като цяло. Според чл. 118 от
Конституцията правосъдието се осъществява в
името на народа, от когото произтича цялата
държавна власт според чл. 1, ал. 2, изр. първо
от Конституцията (в практиката на ЕСПЧ се
посочва като причина за необходимостта от
мотивиране на съдебните актове интересът
на гражданите в едно демократично общество
да узнаят мотивите за решенията, постановявани в името на народа – например Tatishvili
v Russia hudoc (2007); 45 EHRR 1246). В този
смисъл съдебните актове са публично достояние на цялото общество (затова и чл. 121,
ал. 3 от Конституцията въвежда като принцип
на функционирането на съдилищата публичността на съдебния процес). Публичността на
съдопроизводството, която намира израз и в
изискването за задължително публикуване
на съдебните актове по силата на чл. 64 от
Закона за съдебната власт (ЗСВ), е насочена да
убеди обществото, че дейността на съдилищата
гарантира законността и справедливостта, т.е.
че държавата функционира като „правова“
по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Поради това всеки съдебен акт, основаващ
се на закона и осигуряващ върховенството
на правото, независимо от субективните предели на неговото действие, е от значение за
охраняване на установения от Конституцията
правов ред изобщо. Същевременно, доколкото
ядрото на съдебната дейност е тълкуването и
прилагането на закона, публичното оповестяване на постановените съдебни актове заедно
с техните мотиви има важно информиращо,
насочващо и превантивно значение за всички членове на обществото, тъй като задава
дължимата мяра за правомерно поведение,
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съобразено със законите на страната, и по
този начин възпитава правната култура на
гражданите.
Законосъобразността на съдебния акт може
да бъде достъпна за преценка на страните
(което е предпоставка и за упражняване на
правото на жалба), както и за цялото общество
(като проявление на конституционното изискване за публичност на съдопроизводството)
само и единствено в случай, че са достъпни
(т.е. известни) правните съображения за постановяването му. Последното не изключва
конституционната допустимост законът да
ограничи кръга от лица, за които са достъпни
мотивите на съда, когато това е необходимо
за гарантиране на друга призната от Основния закон ценност, като например правото
на личен и семеен живот и достойнството
на личността (поради което според чл. 64,
ал. 4 ЗСВ актовете по дела, които засягат
гражданския или здравния статус на лицата,
се публикуват без мотивите им).
Изложеното позволява да се обобщи, че
конституционното изискване за мотивиране на
съдебните актове, разглеждано в контекста на
цялостната конституционна уредба на съдебната власт и принципите на Конституцията,
произтича от необходимостта да се осигури
демократичната легитимност на съдилищата
(явяващи се основен носител на съдебната
власт според Решение № 8 от 1.09.2005 г. по
к.д. № 7/2005 г. и Решение № 2 от 7.02.2017 г.
по к.д. № 13/2016 г.), схващана като публично
зачитане на авторитета и доверие на гражданите към властта в държавата, самоопределяща
се като „правова“.
Както беше посочено, целта на конституционната повеля за мотивиране на съдебните
актове се свързва с необходимостта властническата воля на съда да се основава на ясни
съображения, т.е. да са известни причините
за постановяване на даден съдебен акт. Тази
идея е проведена последователно във всички
действащи процесуални закони, които без изключение установяват определени изисквания,
на които следва да отговарят мотивите на
съдебните актове. Така според чл. 305, ал. 3
НПК в мотивите на присъдата се посочват
установените обстоятелства, въз основа на
кои доказателствени материали и какви са
правните съображения за взетото решение,
като при противоречие на доказателствените
материали се излагат съображения защо едни
от тях се приемат, а други се отхвърлят. Разпоредбата на чл. 236, ал. 2 от Гражданския
процесуален кодекс (ГПК) предвижда, че към
решението се излагат мотиви, в които се посочват исканията и възраженията на страните,
преценката на доказателствата, фактическите
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констатации и правните изводи на съда. Идентична по съдържание е уредбата на чл. 172а,
ал. 2 АПК, според която към решението на
административния съд се излагат мотиви, в
които се посочват становищата на страните,
фактите по делото и правните изводи на съда.
Законодателят може да избере и друг подход,
посредством който да облекчи изискването
за мотивиране на съдебните актове, стига
да не излиза извън конституционната рамка,
изискваща волята на съда да се основава
на ясни съображения. Примери за това са
налице и в действащото процесуално законодателство – като признатата от чл. 272 ГПК
възможност въззивният съд да мотивира решението си, с което потвърждава решението
на първата инстанция, чрез препращане към
нейните мотиви; решението при признание
на иска, чието мотивиране се състои в посочване, че то се основава на направеното
от ответника признание (чл. 237, ал. 2 ГПК);
неприсъственото решение, за което изрично е
предвидено, че не се мотивира по същество,
а е достатъчно да се укаже, че се основава
на предпоставките за постановяване на такова решение, т.е. на пасивното процесуално
поведение на страната или страните (чл. 239,
ал. 2 ГПК).
Предвид изложеното по-горе, изискването
за мотивиране на актовете на съдилищата според смисъла на тълкуваната конституционна
разпоредба се отнася до всички актове, вкл.
тези по движение на делото – определения
и разпореждания. Последните обективират
произнасяне по редица процесуални въпроси,
засягащи правата и интересите на страните,
поради което от гледна точка на Основния
закон е необходимо да са известни правните
съображения на съда за тяхното постановяване.
Това не включва изискване във всички случаи
да се излагат подробни мотиви, съдържащи
фактически констатации и правни изводи,
доколкото този формален подход невинаги
е необходим за постигане на изискването за
яснота и известност на причините за издаване
на акта (в този смисъл са и цитираните по-горе
изказвания при приемане на текста на чл. 121,
ал. 4 от Конституцията, а сходна е и практиката на ЕСПЧ, според която изискването
„справедлив съдебен процес“ е изпълнено, ако
има „достатъчно гаранции…, за да се избегне
риск от произвол и да се даде възможност на
подсъдимия да разбере причините за осъждането си“ – Taxquet v Belgium 2010-І; 54 EHRR
933 GC). Разпоредбата на чл. 254, ал. 1 ГПК
например не изисква мотивиране на всички
определения и разпореждания на гражданския
съд, а само на тези, с които съдът се произнася по противоречащи искания на страните
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(т.е. при наличие на спор) или с които се
отхвърлят направените, при което исканията
на страните и обстоятелствата по делото във
връзка с тях се посочват в мотивите само
при необходимост, предоставена на преценката на съда. Конституционно допустимо е
и законодателят, отчитайки особеностите на
съответния вид съдопроизводство, да установи
общо, бланкетно изискване за мотивиране на
определени съдебни актове, като предостави
на правоприложителя в лицето на съда изпълването му с определено съдържание така, че
да се изпълни изискването на Основния закон
за яснота и известност относно поставените в
основата на акта съображения. Впрочем този
подход е познат в действащото законодателство – например разпоредбата на чл. 34 НПК
задължава актовете на наказателния съд да
бъдат мотивирани, без да поставя изисквания
за конкретно съдържание на мотивите. Нещо
повече – конституционно допустимо е мотиви
изобщо да не бъдат излагани, ако с оглед спецификите на съответното производство или
на конкретните обстоятелства такива не са
необходими, за да обяснят произнасянето на
съда – какъвто е например случаят, когато
съдът издава разпореждане, обективиращо
у каза н и я за п редс та вя не на необход и м и
според закона приложения към искането на
страната (препис, пълномощно, доказателство
за платена държавна такса и пр.). Типичен
пример в посочения смисъл е и заповедта
за изпълнение по чл. 411 ГПК, издавана въз
основа на заявление, без съдът да проверява
основанието на предявеното вземане, тъй
като целта на заповедното производство е
снабдяване на кредитора с изпълнително основание, въз основа на което да пристъпи към
принудително реализиране на претенцията
си „в хипотеза на презумптивно безспорни
вземания“ (Решение № 12 от 2.10.2012 г. по
к.д. № 4/2012 г.), а не установяване на вземането със сила на пресъдено нещо, което
се извършва в исковия процес при наличие
на правен спор. По тези причини законодателят не е установил изискване за мотивиране на заповедта за изпълнение, което не
е необходимо предвид специфичната цел на
производството, в което се издава този акт.
Посочените примери илюстрират само някои
конституционно допустими изключения от
правилото, което следва от разпоредбата на
чл. 121, ал. 4 от Конституцията, а именно, че
съдът е длъжен да мотивира (т.е. да обясни)
акта си по начина и във формата, предписани
от съответния процесуален закон.
Казаното позволява да се направи извод, че
конституционното изискване за мотивиране на
съдебните актове ще е изпълнено, когато са
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известни съображенията, въз основа на които
се издава съответният съдебен акт, като определянето на структурата и задължителното
съдържание на мотивите е от компетентността
на законодателя, а техният обем, разбираемост,
изчерпателност и детайлизация са въпрос на
съдебна практика. В този смисъл процесуалният закон и съдебната практика могат да
възприемат различен подход за определяне
начина на мотивиране на съдебните актове
съобразно техния вид и спецификите на съответното производство, така че да се изпълни
конституционното изискване волята на съда
да се основава на ясни съображения, като се
държи сметка, че убедителността на акта не
е непременно производна на неговия обем.
Като се има предвид всичко гореизложено,
Конституционният съд приема, че изискването
на чл. 121, ал. 4 от Конституцията се отнася до всички съдебни актове, а не само до
тези, с които се разрешават правни спорове.
Същевременно законодателят е свободен да
определи изисквания за формата, структурата
и съдържанието на мотивите при зачитане на
установения от Основния закон императив
всеки съдебен акт да е издаден въз основа
на ясни и достъпни (т.е. известни) за всички
правни съображения.
Въз основа на изложеното съдът намира,
че на първия зададен от пленума на Върховния административен съд въпрос „Всички
съдебни актове ли представляват „актове на
правораздаването“ по смисъла на чл. 121, ал. 4
от Конституцията?“ следва да се отговори, че
Основният закон задължава да бъдат мотивирани всички съдебни актове. Това изискване
е спазено, когато са известни съображенията
за неговото издаване (което не налага, както беше разяснено по-горе, съдът да излага
нарочни мотиви за всеки свой акт, ако това
не е необходимо). Този отговор кореспондира
на действителния смисъл на поставения от
вносителя тълкувателен въпрос (изведен съобразно утвърдената практика на съда посредством анализ на искането и развитите в него
съображения – определение от 6.06.2000 г. по
к.д. № 6/2000 г., Решение № 8 от 1.09.2005 г.
по к.д. № 7/2005 г.) – дали конституционното
изискване за мотивиране се отнася до всички актове на съдилищата или само до тези,
с които се осъществява правораздаване в
собствения (тесния) смисъл на това понятие,
както е изяснено по-горе.
При така възприетия отговор на първия
въпрос съдът намира, че е безпредметно да
отговаря по тълкувателен път на втория и третия въпрос – „Какви характеристики следва
да притежава един съдебен акт, за да бъде
категоризиран като акт на правораздаването
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по смисъла на чл. 121, ал. 4 от Конституцията?“ и „Кои съдебни актове не са актове
на правораздаване по смисъла на чл. 121,
ал. 4 от Конституцията?“. Тълкувателната
компетентност на Конституционния съд е
насочена към постигане на конституционно
значими цели чрез решаване на съществуващи
и конкретно обосновани проблеми, произтичащи от неяснотата на конституционната разпоредба (Решение № 11 от 20.10.1994 г. по к.д.
№ 16/1994 г., Определение № 9 от 19.12.1996 г.
по к.д. № 30/1996 г., Определение № 4 от
14.08.2007 г. по к.д. № 9/2007 г., Определение № 8 от 22.11.2016 г. по к.д. № 17/2016 г.).
В настоящия случай такъв проблем не съществува предвид дадения отговор на първия
тълкувателен въпрос, а именно, че понятието
„актове на правораздаването“ в разпоредбата
на чл. 121, ал. 4 от Конституцията се отнася
до всички съдебни актове, поради което не
се налага за целите на тълкуването на тази
норма да се извеждат характеристиките на
актовете на правораздаване в отделните
клонове на правото и отграничаването на
тези съдебни актове, които нямат характер
на правораздавателни.
Относно въпроса „Валидни ли са „актовете
на правораздаването“ по смисъла на чл. 121,
ал. 4 от Конституцията, които не са мотивирани?“ Конституционният съд намира за
необходимо преди всичко да направи някои
терминологични уточнения.
Терминът „валидност“, използван от вносителя на искането, има конституционно значение, но в точно определен смисъл, който се
свързва с преценка за наличие на действителен
правен акт (подлежащ на контрол за конституционност от Конституционния съд) от гледна
точка на компетентността на неговия издател.
В този смисъл е разпоредбата на чл. 22, ал. 3
от Закона за Конституционен съд, според която
подлежащите на контрол от Конституционния
съд актове са нищожни, когато са издадени от
некомпетентен орган. Идентично съдържание
на термина „валидност“ е вложено и в чл. 173
АПК, според който административният акт
е нищожен (невалиден), „когато въпросът не
е предоставен на преценката на административния орган“, т.е. поради липса на материална компетентност на издателя на акта. За
валидността в конституционния смисъл на
това понятие съдът е имал повод да се произнесе с Решение № 13 от 25.07.1996 г. по к.д.
№ 11/1996 г., в което е разяснено значението
на приподписването на указ на президента
от министър-председателя или от съответния министър на основание чл. 102, ал. 2
от Конституцията, като е посочено, че това
приподписване е елемент за завършеност на
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указа като действителен акт и следователно
при неговата липса не е налице завършен,
т.е. действителен, правен акт. В решението
си съдът използва термините „валидност“ и
„действителност“ като синоними, тъй като
на въпрос дали отказът за приподписване се
отразява на валидността на указа е отговорил,
че „приподписването е конститутивен елемент
за действителността на указа“.
В процесуалното право обаче валидността (действителността) на съдебния акт (и то
само когато съответният процесуален закон
изрично урежда нищожността като порок на
съдебните актове) не се свързва непременно
с компетентността на неговия издател, а и с
други изисквания, обуславящи действителността на властническото волеизявление на съда.
По настоящото дело терминът „валидност“ е използван от вносителя на искането
в неговия процесуален аспект, свързван с
преценката за вида и тежестта на порока, с
който са обременени немотивираните съдебни
актове. Процесуалната уредба, която включва
регламентация на пороците на подлежащите
на обжалване съдебни актове, обаче е от компетентност на законодателя (Решение № 16 от
16.06.1998 г. по к.д. № 7/1998 г., Решение № 27
от 15.10.1998 г. по к.д. № 20/1998 г., Решение
№ 9 от 24.10.2002 г. по к.д. № 15/2002 г., Решение № 6 от 8.05.2003 г. по к.д. № 23/2002 г., Решение № 4 от 16.06.2009 г. по к.д. № 4/2009 г.).
При това, както се излага в Решение № 16 от
1998 г., преценката на законодателя при създаване на процесуалната уредба се основава
и на „съображения със значение на процесуални ценности, каквито са бързината на
правораздаването, процесуалната дисциплина
и процесуалната икономия“, т.е. на фактори,
които се преценяват на плоскостта на законодателната целесъобразност.
Валидността като качество на съдебния
акт, обуславящ неговата нищожност като
порок (и то най-тежкия), не е уредена във
всички отрасли на процесуалното право. В
гражданския процес нищожността, схващана
най-общо като липса именно на валидност (на
основания, които поради липса на изрична
законова уредба са изведени от съдебната
практика по тълкувателен път – например
неком пет ен т нос т на орга на, нару ша ва не
на изиск ването за форма или пълна неразбираемост на властническата вол я), е
предвидена изрично като най-тежкия порок
на първоинстанционните (чл. 270, ал. 1 и 2
ГПК) и въззивните решения (чл. 281, т. 1 и
чл. 293, ал. 4 ГПК) и този порок може да се
предяви не само по пътя на обжалването,
но и безсрочно чрез иск или възражение.
В административното съдопроизводство, в
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което субсидиарно се прилагат правилата на
ГПК, също е предвидена възможност касационната инстанция да обяви нищожността
на оспореното пред него първоинстанционно
решение (чл. 221, ал. 5 АПК). В наказателното съдопроизводство обаче нито въззивният,
нито касационният съд имат правомощието
да обявят обжалвания първоинстанционен
или въззивен акт за нищожен (невалиден),
а независимо от тежестта на порока само
да го отменят, като върнат делото за ново
разглеж дане (ч л. 334, т. 1, ч л. 335, а л. 2,
респ. чл. 354, ал. 1, т. 5 НПК). Конкретно
по отношение на значението на мотивите
и последиците от липсата на такива разпоредбата на чл. 348, ал. 3, т. 2 НПК изрично
квалифицира този порок като съществено
нарушение на процесуалните правила, което
по смисъла на чл. 354, ал. 3, т. 2 НПК е основание касационният съд да отмени присъдата
и да върне делото за ново разглеждане на
първата или въззивната инстанция, а според
чл. 335, ал. 2 НПК е основание въззивният
съд да върне делото на първоинстанционния.
Казаното обосновава извода, че действащото
законодателство не позволява да се изведе
универсално правило относно изискванията
за валидност (в процесуален смисъл) на съдебните актове, приложимо за различните
области на съдопроизводството, подчиняващи
се на различни процесуални правила. Както
вече беше посочено, преценката за вида и
тежестта на порока, от който страдат немотивираните съдебни актове, и за правните
последици от този порок е от компетентността
на законодателя, който е свободен да го уреди по един или друг начин по съображения
от законодателна целесъобразност (изрично
подчертано в практиката на съда по отношение на процесуалното законодателство – например Решение № 12 от 4.10.2012 г. по к.д.
№ 4/2012 г. и Решение № 6 от 27.03.2018 г. по
к. д. № 10/2017 г.), позволяваща му свобода
на преценката за постигане на легитимна
цел, каквато в случая е недопускане на немотивирани съдебни актове. Законодателят
е обвързан от установения в чл. 121, ал. 4 от
Основния закон конституционен императив,
от който произтича санк ционирането на
този порок като конституционно нетърпим.
Определянето на средствата за отстраняване на това недопустимо от гледна точка на
Конституцията състояние е въпрос на законодателна преценка.
По изложените съображения съдът намира,
че на поставения от пленума на Върховния
административен съд въпрос № 4 „Валидни ли
са „актовете на правораздаването“ по смисъла на чл. 121, ал. 4 от Конституцията, които
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не са мотивирани?“ следва да се отговори,
че по смисъла на чл. 121, ал. 4 от Конституцията липсата на мотиви към актовете на
съдилищата е конституционно нетърпимо
положение, което законодателят е длъжен да
санкционира, като видът и тежестта на порока
и неговите правни последици се определят в
съответните процесуални закони.
Посоченото по-горе обуславя и произнасянето на съда по последния въпрос № 5
„Допустимо ли е по смисъла на чл. 121, ал. 4
от Конституцията, в изрично посочени със
закон случаи, излагането на мотиви към
определени „актове на правораздаването“ да
бъде осъществено след подаването на жалба
срещу постановения акт?“. Предвиждането на
възможност чрез промени в процесуалните
закони мотивите да бъдат изложени само след
подаване на жалба и съответно при липса
на такава жалба тяхното излагане да бъде
спестено логически е обусловено от вида и
тежестта на порока, с който законодателят
ще скрепи немотивирания съдебен акт. В
този смисъл отговорът на поставения въпрос
е обусловен от възприемането на едно или
друго законодателно разрешение в областта
на процесуалното законодателство, чието
изработване по вече посочените съображения е от компетентността на Народното
събрание. Неговата отговорност не може да
бъде пренесена върху Конституционния съд,
който упражнява само последващ контрол
за конституционност на законите, без да е
участник в законодателния процес чрез предварително произнасяне относно конституционосъобразността на бъдещи или вече внесени
за разглеждане законопроекти (Определение
№ 3 от 17.09.2015 г. по к.д. № 7/2015 г.). Законодател я т разполага с диск реци я та да
прецени дали конституционното изискване за
мотивиране на съдебния акт да се изпълни
чрез едновременно обявяване на диспозитива
и мотивите, или последните могат да бъдат
изложени допълнително – възможност, която и понастоящем е уредена в чл. 308 НПК
(следва да се отбележи, че задължението на
съда да мотивира акта си според посочената разпоредба е безусловно, а не поставено
в зависимост от евентуално оспорване на
присъдата). Необходимо е обаче да се съобрази, че ако процесуалният закон определи
немотивирания съдебен акт като нищожен
(т.е. невалиден), формално той никога не би
могъл да влезе в сила и винаги, т.е. безсрочно,
би могъл да бъде атакуван с жалба, което
би накърнило правната сигурност, както и
правото на разглеждане на делото в разумен срок, признато като основно човешко
право в чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС и закрепено
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като принцип и в процесуалното ни законодателство (чл. 22, ал. 1 НПК, чл. 13 ГПК и
чл. 127, ал. 1 АПК). Нищожното решение не
е „правно нищо“, тъй като (когато е налице
редовен от външна страна акт) създава опасна
привидност, че е налице валиден съдебен акт,
изчерпващ компетентността на съответната
съдебна инстанция по предмета на делото, а
тази привидност застрашава правната сигурност като компонент на правовата държава.
Когато съдът се произнесе с недействителен
съдебен акт, който само от външна страна
разкрива признаците на валидно властническо волеизявление, ще е налице фактически
отказ от правосъдие, с което ще се наруши
чл. 56 от Констит у ци ята. Същевременно,
ако законодателят определи немотивирания
съдебен акт като незаконосъобразен, той ще
може да влезе в сила при липса на жалба,
но по вече изложените по-горе съображения страната не би могла пълноценно да
упражни правото си на обжалване, ако не
е запозната с аргументите за постановяване
на решението. По този начин поставянето на
страната в положение да подаде жалба срещу
съдебен акт, постановен въз основа на неясни
съображения, също би накърнило конституционното є право на защита. Би могло да се
предвиди подаване на немотивирана жалба,
а впоследствие – на допълнителна, след като
страната се запознае с мотивите на съда, но
такова разрешение може да се окаже спорно
от гледна точка на времевите стандарти на
процеса, процесуалната икономия и ефективността на правосъдието. Това са въпроси,
които стоят на плоскостта на законодателната
преценка, чието решаване е от компетентност
на законодателя, но така, че установената в
чл. 121, ал. 4 от Конституцията обвързваща
рамка да бъде спазена при едновременното
зачитане на принципите и ценностите на
Основния закон.
По изложените съображения съдът намира,
че въпрос № 5 следва да бъде отклонен.
Предвид горното и на основание чл. 149,
ал. 1, т. 1 от Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
1. По тълкувателен въпрос № 1:
Разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от Конституцията изисква всички съдебни актове да
бъдат мотивирани. Съдебният акт е мотивиран, когато са известни съображенията за
постановяването му.
2. По тълкувателен въпрос № 4:
Немо т и ви ра н и я т с ъдебен а к т с ъ зда ва
конституционно нетърпимо положение. Определянето на вида и тежестта на този порок
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и неговите правни последици се уреждат в
процесуалните закони.
3. Отк лонява искането на пленума на
Върховния административен съд по другите
тълкувателни въпроси.
Съдия Георги А нгелов е подписал решението със становище по т. 1 и с особено
мнение по т. 3.
Председател:
Борис Велчев

СТАНОВИЩЕ

на съдията Георги Ангелов
по конституционно дело № 11 от 2019 г.
I. 1. Съгласно чл. 1, ал. 2, изр. 1 от Конституцията цялата държавна власт произтича от народа. „Народ“ става нормативно и затова юридическо понятие, което означава нещо, съществуващо преднормативно и мета(извън)юридически. Това е общността от хора, която
създава държавната власт. Доктрината нарича
тази общност учредителна, а създадената от
нея – учредена власт.
2. До създаването на държавната власт
всички видове власт (в анализ на самото
понятие не навлизам) – индивидуална (физическа, психическа и интелектуална), икономическа и социална, се регулират единствено
от природните закони и моралните норми.
Държавната власт е вече правнонормативна.
Тя е значително по-тясна от първите две.
3. Член 4, ал. 1 от Конституцията определя
Република България като правова държава,
която се управлява според Конституцията
и законите на страната. Законите съгласно
чл. 5, ал. 1 от нея не могат да є противоречат. Границите, в които може да се простира
държавната власт, следователно, са поставени
в Конституцията.
4. Учредителната власт (би трябвало да)
следи дали учредената власт, и то във всичките
си разделения по чл. 8 от Конституцията, се
упражнява в предоставените є параметри.
Това става вертикално (концентрирано) – чрез
държавни органи, или хоризонтално (дифузно) – от и през самото общество. Необходимо
условие и за двете е знанието защо във всеки
конкретен случай се упражнява държавна
власт. Отговорът на този въпрос, който Конституцията (чл. 101, ал. 1 и чл. 121, ал. 4)
нарича „мотиви“, е необходим и следователно
задължителен, и то не само за актовете на
правораздаване, а за всеки акт на държавна
власт. Той е гаранцията срещу нейното произволно (отвъд границите, в които е дадена)
упражняване. Този отговор е конституционен
императив. Затова, а не по друга причина,
са изискванията в действащите закони за
мотивиране не само на правораздавателните
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актове, а и на актовете на законодателната и
изпълнителната власт.
5. Държавната власт може да се раздели и
на нормотворческа и правоприлагаща. При
нормотворческата власт на преценка подлежи конституционосъобразността на целта и
конституционосъобразността на средствата за
осъществяването є. При правоприлагащата
се преценяват фактите и приложението на
закона към тях. Това е съдържанието и на
минимално необходимите мотиви за всеки
от двата случая.
6. Държавната власт противостои на свободата, п рогласена като конст и т у ционна
ценност още в преамбюла на Конституцията.
Затова мотиви няма да са нужни само когато
властническият акт удовлетворява направено
искане, без при това да засяга чуждата свобода, т.е. чужди права или законни интереси.
II. 1. Правораздаването по смисъла на
чл. 121, ал. 4 от Конституцията е всяко разрешаване на правен спор от съда като неутрален
и независим орган с участието на страните
по спора. Силата на присъдено нещо не е
необходим елемент от това конституционно
понятие.
2. Съдебният акт е юридически факт от
рода на правните действия. Той е правно
действие на държавна власт. Затова в конституционното понятие за него не попадат
гражданскоправните действия на съда.
3. а. Съдебните актове, които Конституцията изисква да бъдат мотивирани, са само
властническите съдебни актове, но пък всички
по разрешаването на правни спорове. Така
е, защото решаването на спора по необходимост отрича едното от насрещните спорни
права. Мотивите трябва да съдържат поне:
(а) фактите, които са установени; (б) защо са
приети за установени; (в) приложимия спрямо
фактите закон.
б. Без значение е дали споровете започват
от твърдяно неправомерно развитие на гражданско, административно или наказателно
правоотношение (правосъдие в строгия смисъл
на думата), или са по съдействие в правомерното развитие на тези правоотношения (спорна
администрация). В примерите си тук конституционното решение допуска неточности,
квалифицирайки актове от първия род (напр.
спор за подведомственост, спор за подсъдност,
издаване на изпълнителен лист, обезпечаване
на иск, мерки за процесуална принуда, разрешения за претърсване и изземване, за достъп
до информация и др.) като такива от втория
род. Спорове, които съдът решава по властнически начин, са и споровете за и в самите
съдебни производства (процесуални спорове).
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в. Мотиви не се изискват само ако актът
удовлетворява направено искане, без по него
да има спор.
III. Като резултат: точният отговор в първия диспозитив на конституционното решение, според мен, би трябвало да бъде: „Член
121, ал. 4 от Конституцията изисква да бъде
мотивиран всеки властнически съдебен акт,
с който се решава правен спор.“
Конституционен съдия:
Георги Ангелов

ВЕСТНИК

бр. 83 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2005 г.
и бр. 109 от 2008 г.), се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 114 от Конституцията на Република
България.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
15 юли 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Георги Ангелов
по конституционно дело № 11 от 2019 г.
Последният въпрос от тълкуваното питане
е допустим. Той не е дали, на който решението отговаря с първия си диспозитив, а кога
трябва да се изложат мотивите за съдебния
акт – преди или след неговото оспорване
(„подаването на жалба“ според питането).
Чисто формалнологически: ако е конституционно допустимо мотивите да се излагат
след оспорването на съдебния акт, при неоспорването си той би останал без мотиви.
Това според първия отговор е конституционно недопустимо. За никаква законодателна
преценка на конкретни случаи следователно
няма и не може да има място. Само на това
основание, без изобщо да се навлиза в дълбочина на въпроса, отговорът би трябвало
да е: „Не е конституционно допустимо мотивите към съдебния акт да се излагат след
неговото оспорване.“
Конституционен съдия:
Георги Ангелов
5062

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152
ОТ 9 ЮЛИ 2020 Г.

за отменяне на Правилника за устройството
и дейността на Националния военен университет „Васил Левски“, приет с Постановление
№ 200 на Министерския съвет от 2003 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Правилникът за устройството и дейността на Националния военен университет
„Васил Левски“, приет с Постановление № 200
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,

С Т Р. 2 1

Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5108

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13
„Плащания за райони с природни или други
специфични ограничения“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм.
и доп., бр. 18 от 2018 г., бр. 18 от 2019 г. и
бр. 18 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „определени със заповед на министъра на земеделието, храните и
горите в съответствие с чл. 32 от Регламент
(ЕС) № 1305/2013. Заповедта се публикува на
интернет страниците на Министерството на
земеделието, храните и горите и на Държавен
фонд „Земеделие“ се заменят със „съгласно
приложение № 1“.
2. В ал. 3 думата „приложението“ се заменя
с „приложение № 2“.
§ 2. В чл. 8а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 59,15 евро на хектар;
2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата
равностойност на 27 евро на хектар;
3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 13 евро на хектар.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 3. Създава се приложение № 1 към чл. 3,
ал. 1:
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„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
Други райони, засегнати от специфични ограничения
EKATTE
07377
12975
04621
10166
15816
36938
00583
17765
16256
69050
78135
40693
69972
07942
24743
40988
62236
65214
68953
77092
16287
24459
30538
39970
53206
54821
24445
44700
48074
69715
69849
69852
73136
87672
02155
02292
43102
59361
40943
77311
38131
23073
46646
67859
72833
76073
12320
23296

Област
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Велико Търново
Видин
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Ловеч
Ловеч
Монтана
Монтана
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
София
София

Община
Благоевград
Созопол
Средец
Средец
Средец
Средец
Велико Търново
Белоградчик
Мездра
Мездра
Мездра
Роман
Роман
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Момчилград
Момчилград
Момчилград
Момчилград
Летница
Ловеч
Берковица
Вършец
Котел
Котел
Котел
Котел
Годеч
Костинброд

Наименование на населено място
Българчево
Вършило
Богданово
Варовник
Голямо Буково
Кирово
Арбанаси
Граничак
Горна Кремена
Старо село
Царевец
Курново
Струпец
Брегово
Дюлица
Кърчовско
Растник
Самодива
Старово
Хаджийско
Горна кула
Дъждовник
Звънарка
Крумовград
Овчари
Орех
Дъждино
Люляково
Миладиново
Страхил войвода
Стремово
Стремци
Три могили
Ястреб
Багрянка
Балабаново
Лале
Прогрес
Кърпачево
Хлевене
Комарево
Драганица
Малко село
Соколарци
Топузево
Филаретово
Връдловци
Драговищица
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58476
22664
39596
55381
29074
38248
38964
55748
66233
22770
44803
31365
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Област
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
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Община
Антоново
Омуртаг
Омуртаг
Омуртаг
Ивайловград
Ивайловград
Ивайловград
Ивайловград
Маджарово
Стамболово
Стамболово
Хасково
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Наименование на населено място
Присойна
Долно Козарево
Красноселци
Паничино
Железари
Кондово
Костилково
Плевун
Сеноклас
Долно поле
Лясковец
Зорница

“
§ 4. Досегашното „Приложение към чл. 3, ал. 3“ става „Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3“
и се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 3, ал. 3
Райони, отпадащи от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения
EKATTE
18366
47247
72744
81832
65108
80813
02573
23090
63183
72151
27022
44425
10731
52129
30822
32737
40124
61114
67800
03455
23604
40419
29221
02322
10327
44149
56959
10094
52115
06940
10447

Област
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Варна
Велико Търново
Велико Търново

Община
Гърмен
Петрич
Петрич
Петрич
Хаджидимово
Айтос
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Малко Търново
Поморие
Приморско
Приморско
Созопол
Созопол
Созопол
Созопол
Созопол
Средец
Средец
Средец
Средец
Сунгурларе
Сунгурларе
Сунгурларе
Сунгурларе
Царево
Долни чифлик
Велико Търново
Велико Търново

Наименование на населеното място
Гърмен
Марино поле
Тополница
Чучулигово
Садово
Черна могила
Банево
Драганово
Рудник
Твърдица
Евренозово
Лъка
Веселие
Ново Паничарево
Зидарово
Индже войвода
Крушевец
Равна гора
Созопол
Белила
Драчево
Кубадин
Момина църква
Балабанчево
Везенково
Лозица
Подвис
Варвара
Ново Оряхово
Буковец
Велико Търново
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EKATTE
87360
05582
12632
24431
58671
03438
11555
12259
12704
39709
49031
40645
69554
14533
18215
30973
14859
66768
66977
87463
16376
17542
39431
58339
00120
27591
54393
59063
76159
83449
87415
12190
31142
39058
57062
57248
67297
69688
07658
15000
18410
22134
29407
38282
39894
40909
54403
55840
63170
66336
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Област
Велико Търново
Видин
Видин
Видин
Видин
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Добрич
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
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Община
Велико Търново
Белоградчик
Белоградчик
Белоградчик
Чупрене
Враца
Враца
Враца
Мездра
Мездра
Мездра
Роман
Роман
Габрово
Габрово
Габрово
Дряново
Дряново
Дряново
Дряново
Севлиево
Севлиево
Севлиево
Добрич
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Кирково
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
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Наименование на населеното място
Ялово
Боровица
Върба
Дъбравка
Протопопинци
Бели извор
Власатица
Враца
Върбешница
Крета
Моравица
Кунино
Стояновци
Гарван
Гъбене
Златевци
Геша
Скалско
Славейково
Янтра
Горна Росица
Градище
Крамолин
Прилеп
Върбен
Еровете
Островец
Първица
Фотиново
Шопци
Янино
Вранско
Златолист
Котлари
Подрумче
Полковник Желязово
Сливарка
Странджево
Бяла поляна
Главатарци
Гъсково
Долна крепост
Жинзифово
Конево
Крин
Кърджали
Островица
Пепелище
Рудина
Сестринско
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EKATTE
72802
52297
83082
24791
80491
02748
03962
38432
52400
66891
67790
51216
51336
81284
06536
16883
20420
43952
58150
66799
07357
12108
20300
15552
48060
15655
21381
31098
05253
14297
47723
69537
17018
80368

Област
Кърджали
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана

Община
Кърджали
Бобов дол
Бобов дол
Дупница
Дупница
Кочериново
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Невестино
Невестино
Невестино
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Тетевен
Троян
Троян
Угърчин
Угърчин
Ябланица
Ябланица
Ябланица
Берковица
Берковица
Берковица
Вършец
Георги Дамяново
Георги Дамяново

Наименование на населеното място
Тополчане
Новоселяне
Шатрово
Дяково
Червен брег
Бараково
Берсин
Коняво
Николичевци
Скриняно
Соволяно
Невестино
Неделкова Гращица
Четирци
Брестово
Горно Павликене
Деветаки
Ловеч
Прелом
Скобелево
Български извор
Врабево
Дебнево
Голец
Микре
Голяма Брестница
Добревци
Златна Панега
Бокиловци
Гаганица
Мездрея
Стояново
Горно Церовене
Чемиш

67667

Монтана

Монтана

Смоляновци

00165

Пазарджик

Белово

Аканджиево

07586

Пазарджик

Брацигово

Бяга

58311

Перник

Радомир

Прибой

49309

Пловдив

Асеновград

Мулдава

12680

Пловдив

Брезово

Върбен

30750

Пловдив

Брезово

Зелениково

54465

Пловдив

Калояново

Отец Паисиево

55926

Пловдив

Калояново

Песнопой

03109

Пловдив

Карлово

Бегунци

10291

Пловдив

Карлово

Ведраре

40703

Пловдив

Карлово

Куртово

58616

Пловдив

Карлово

Пролом

67903

Пловдив

Карлово

Соколица

52221

Пловдив

Стамболийски

Ново село

С Т Р.
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EKATTE

Област

Община

Наименование на населеното място

73081

Пловдив

Стамболийски

Триводици

87031

Сливен

Котел

Ябланово

14338

София

Горна Малина

Гайтанево

16314

София

Горна Малина

Горна Малина

35630

София

Драгоман

Камбелевци

43757

София

Драгоман

Липинци

80426

София

Драгоман

Чепърлинци

04604

София

Елин Пелин

Богданлия

36422

София

Елин Пелин

Караполци

04813

София

Костинброд

Богьовци

20897

София

Правец

Джурово

07541

София

Сливница

Бърложница

70531

Стара Загора

Братя Даскалови

Съединение

49076

Стара Загора

Казанлък

Горно Черковище

83020

Стара Загора

Мъглиж

Шаново

57323

Стара Загора

Раднево

Полски Градец

46417

Стара Загора

Стара Загора

Малка Верея

63344

Стара Загора

Чирпан

Рупките

16211

Търговище

Антоново

Горна Златица

20479

Търговище

Антоново

Девино

24428

Търговище

Антоново

Дъбравица

46468

Търговище

Антоново

Малка Черковна

53641

Търговище

Антоново

Орач

58949

Търговище

Антоново

Пчелно

61769

Търговище

Антоново

Разделци

72062

Търговище

Антоново

Таймище

77120

Търговище

Антоново

Халваджийско

87271

Търговище

Антоново

Язовец

10392

Търговище

Омуртаг

Великденче

10687

Търговище

Омуртаг

Веренци

11212

Търговище

Омуртаг

Висок

16818

Търговище

Омуртаг

Горно Козарево

22280

Търговище

Омуртаг

Долна Хубавка

32620

Търговище

Омуртаг

Илийно

53535

Търговище

Омуртаг

Омуртаг

55327

Търговище

Омуртаг

Панайот Хитово

56112

Търговище

Омуртаг

Петрино

63104

Търговище

Омуртаг

Росица

68761

Търговище

Омуртаг

Станец

78166

Търговище

Омуртаг

Царевци

23087

Търговище

Търговище

Драгановец

04844

Хасково

Димитровград

Бодрово

32024

Хасково

Ивайловград

Ивайловград

43128

Хасково

Ивайловград

Ламбух

47069

Хасково

Ивайловград

Мандрица

65704

Хасково

Ивайловград

Свирачи
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EKATTE
12560

Област
Хасково

Наименование на населеното място
Вълче поле

44077

Хасково

Любимец

Лозен

22375

Хасково

Маджарово

Долни Главанак

05983

Хасково

Минерални бани

Боян Ботево

47468

Хасково

Свиленград

Маточина

70055

Хасково

Свиленград

Студена

15610

Хасково

Стамболово

Голобрадово

30908

Хасково

Стамболово

Зимовина

57618

Хасково

Стамболово

Поповец

58815

Хасково

Стамболово

Пчелари

78094

Хасково

Стамболово

Царева поляна

21659

Хасково

Тополовград

Доброселец

68583

Хасково

Тополовград

Срем

75191

Хасково

Тополовград

Устрем

81654

Хасково

Тополовград

Чукарово

43548

Хасково

Харманли

Лешниково

16729

Хасково

Хасково

Горно Войводино

27200

Хасково

Хасково

Елена

80950

Шумен

Смядово

Черни връх

11658

Ямбол

Болярово

Воден

15881

Ямбол

Болярово

Голямо Крушево

17097

Ямбол

Болярово

Горска поляна

83051

Ямбол

Болярово

Шарково

44666

Ямбол

Стралджа

Люлин

57409

Ямбол

Стралджа

Поляна

15789

Ямбол

Тунджа

Голям манастир

“
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Янко Иванов
5078

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1833-МИ
от 7 юли 2020 г.

относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори
за общински съветници и за кметове
На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове с номера от 1-МИ-НЧ до 103-МИ-НЧ, приложени към настоящото решение.
Решението се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 1-МИ-НЧ

ОБЛАСТ …………...................................... ОБЩИНА .............................................................................
АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ........................... НАСЕЛЕНО МЯСТО ...........................................
КМЕТСТВО ................................................................ СЕКЦИЯ № ..........................................................

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в нови и частични избори на ………………….. г.
(по чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 396, ал. 1, чл. 406, ал. 1 и чл. 407, ал. 1 от Изборния кодекс)
№
1

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

2

3

4

Документ за
самоличност
(попълва се от
СИК)

5

Подпис на
избирателя

Забележки

6

7

Кмет на община/район/кметство
или кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................

Избирателните списъци се съставят от органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянен адрес
на избирателите. Списъците се отпечатват централизирано от ГД „ГРАО“ в МРРБ.
Избирателните списъци се съставят по азбучен ред и включват:
- българските граждани с постоянен адрес на територията на секцията, които са
навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните шест
месеца в съответното населено място, не са поставени под запрещение и не изтърпяват
наказание лишаване от свобода;
„Живял най-малко през последните шест месеца преди изборния ден в съответното
населено място“ е: български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и
настоящ адрес на територията на Република България, и поне единия от тях е в населено място
на територията на съответната община или кметство;
- избирателите, поискали вписване по настоящ адрес (н.а.) на територията на секцията
(чл. 36, ал. 1 ИК), когато адресната им регистрация по настоящ адрес на територията на
секцията е към дата 6 месеца преди изборния ден. За тези лица в графата „Забележки“ се
вписва текст „н.а“;
Избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на § 9а от
ПЗР на Закона за българските лични документи, се включват в избирателния списък по
отразения в зеления им паспорт адрес (чл. 25, ал. 5 ИК) (Само лицата, родени преди 31.12.1931
г., нямат изричното задължение да подменят документите си за самоличност и за тази
категория са валидни зелените паспорти).
В избирателните списъци в отделни графи се вписват:
В графа „№“ – поредният номер на избирателя в списъка;
В графа 2 „Собствено, бащино, фамилно име“ – имената на избирателите по азбучен
ред (подреждането започва според буквите в собственото им име);
В графа 3 „Адрес“ - постоянният адрес, а в случаите по чл. 36, ал. 1 ИК – настоящият
адрес;
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В графа 4 „ЕГН“ – единният граждански номер (ЕГН) на избирателя; при
отпечатването тази графа се оставя празна и се попълва в деня на изборите от СИК при
гласуването на избирателя.
В графа 5 „Документ за самоличност“ – видът и номерът на документа за
самоличност на избирателя; при отпечатването тази графа се оставя празна и се попълва в
деня на изборите от СИК при гласуването на избирателя;
Графа 6 „Подпис на избирателя“ се оставя празна, за да може избирателят да се
подпише в нея срещу името си, след като пусне бюлетината в избирателната кутия;
Графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в
изборния ден. В случаите по чл. 36, ал. 1 ИК в тази графа се вписва текст „н.а.“.
Преди предаването им на СИК от избирателните списъци се заличават имената на
гражданите, които до изборния ден са изгубили правото си да избират или са починали, както и
имената на лицата, за които това изрично е предвидено в Изборния кодекс.
Заличаването преди отпечатването им се извършва автоматизирано, а след
отпечатването им – с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете.
До предаването на списъците на СИК вписването на избирателите, които имат право
да гласуват, но са пропуснати, както и на тези, за които е отпаднало основанието, въз основа
на което са били заличени, се извършва от органите по чл. 23, ал.1 ИК по искане на избирателя.
При произвеждане на втори тур на избори за кмет в избирателните списъци се вписват
и имената на гражданите, които между двата тура са придобили избирателно право (чл. 411
ИК).
След последното име на избирателя се поставя хоризонтална черта от общинската
администрация.
Избирателните списъци се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на
кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно
деление списъците се подписват от кмета и от секретаря на района.
В допълнителната страница (под чертата) на списъците, секционната избирателна
комисия в изборния ден дописва имената на лицата, които имат право да гласуват, но са
пропуснати, както и лицата, за които това е изрично предвидено в Изборния кодекс.
В допълнителната страница СИК попълва графа „Име“, като вписва последователно
собственото, бащиното и фамилното име на избирателя от документа за самоличност и
графите „ЕГН“ , „Документ за самоличност“ и „Адрес“.
Допълнителната страница от избирателните списъци се подписва от председателя и
секретаря на СИК.
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за гласуване в нови и частични избори на ………………… г.
(по чл. 41, ал. 1 от Изборния кодекс)
ОБЛАСТ …………...................................... ОБЩИНА .............................................................................
АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ........................... НАСЕЛЕНО МЯСТО ...........................................
КМЕТСТВО ................................................................ СЕКЦИЯ № ..........................................................

Собствено, бащино и фамилно име
1

Адрес
2

Кмет/кметски наместник: ……………………….
Секретар на община/район: ……………………..
Този списък се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 ИК не по-късно от 40 дни преди
изборния ден при произвеждане на нови избори и не по-късно от 20 дни преди изборния ден при
произвеждане на частични избори, на видно място в района на съответната избирателна секция
(чл. 41, ал. 1 и чл. 464, т. 8 ИК).
Списъкът се отпечатва централизирано от ГД „ГРАО“ в МРРБ.
Поправките в списъка се обявяват незабавно и се отразяват в списъка, публикуван на
интернет страницата на общината.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или
от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление списъкът
се подписва от кмета и от секретаря на района.
Кметът на общината определя не по-късно от 45 дни преди изборния ден при
произвеждане на нови избори и не по-късно от 31 дни преди изборния ден при произвеждане на
частични избори местата за обявяване и уведомява за това общинската избирателна комисия.
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в нови и частични избори на …………………… г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
ОБЛАСТ …………...................................... ОБЩИНА .............................................................................
АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ........................... НАСЕЛЕНО МЯСТО ...........................................
КМЕТСТВО ................................................................ СЕКЦИЯ № ..........................................................
Адрес на избирателната секция: ……………………..………………………………………………….
Собствено, бащино и фамилно име

Кмет/кметски наместник: ……………………..
Секретар на община/район: ……………………
Този списък се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно
от 40 дни преди изборния ден при произвеждане на нови избори и не по-късно от 20 дни преди
изборния ден при произвеждане на частични избори.
Кметът на общината осигурява възможност всеки избирател - български гражданин,
да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер, включително на
безплатен телефонен номер.
Поправките в списъка за публикуване се обявяват незабавно и се отразяват на
интернет страницата на общината.
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Приложение № 2-МИ-НЧ

ОБЛАСТ …………............................................. ОБЩИНА ......................................................................
АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ........................... НАСЕЛЕНО МЯСТО ...........................................
КМЕТСТВО ................................................................ СЕКЦИЯ № ..........................................................

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II
за гласуване в нови и частични избори на ………………… г.
(по чл. 25, ал. 2 и 4, чл. 396, ал. 2, чл. 406, ал. 2, чл. 407, ал. 2 и чл. 408, ал. 2 от Изборния кодекс)
№

Име

Гражданство

Адрес на
пребиваване

Личен
номер
(попълва
се от
СИК)

Документ за
самоличност
(попълва се
от СИК)

1

2

3

4

5

6

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

Подпис на
избирателя

Забележки

8

9

Кмет на община/район/ кметство/кметски наместник: …………….
Секретар на община/район: …………….
Част II на избирателните списъци се съставя от органите по чл. 23, ал. 1 ИК. В списъците
се вписват гражданите на друга държава - членка на ЕС, подали в срок до 40 дни преди изборния
ден за нови избори и 30 дни преди изборния ден за частични избори декларация по образец, че
желаят да бъдат вписани в избирателен списък, и гражданите на друга държава - членка на
Европейския съюз, по чл. 408, ал. 2 ИК.
В част II на списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателите, данните за
гражданството им и адресът на пребиваване на територията на съответното населено място.
Графите за вписване на личния номер, на номера на документа за самоличност и на номера на
удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, остават празни и не се
попълват и се обособява графа „Забележки“ (чл. 407, ал. 2 ИК).
Списъкът се осигурява от общинската администрация и се отпечатва централизирано от
ГД „ГРАО“ в МРРБ.
След извършване на проверка по чл. 410, ал. 2 ИК, органите по чл. 23, ал. 1 ИК не по-късно
от 30 дни преди изборния ден за нови избори и не по-късно от 19 дни преди изборния ден за частични
избори изпращат копие от част II на избирателните списъци на ЦИК.
В графата „Име“ се вписва името на избирателя по документ за самоличност. Графите
„Личен номер“, „Документ за самоличност“ и „Номер на удостоверение за пребиваване и дата на
регистрация“ се попълват от СИК (чл. 407, ал. 2 ИК).
След последното име се поставя хоризонтална черта и списъкът се подписва от кмета на
общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на
общината. В градовете с районно деление списъците се подписват от кмета и от секретаря на
района.
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
за гласуване в нови и частични избори на …………………. г.
(по чл. 41, ал. 2 от Изборния кодекс)
ОБЛАСТ …………............................................. ОБЩИНА ......................................................................
АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ........................... НАСЕЛЕНО МЯСТО ...........................................
КМЕТСТВО ................................................................ СЕКЦИЯ № ..........................................................

Име
1

Адрес
2
Кмет на община/район/кметство
или кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................

Този списък се обявява от органите по чл. 23, ал. 1 ИК не по-късно от 25 дни преди
изборния ден за нови избори и не по-късно от 20 дни преди изборния ден за частични избори на видно
място в района на съответната избирателна секция (чл. 41, ал. 1 и 2 и чл. 464, т. 8 ИК).
В графата "Име" се вписва името на избирателя по документ за самоличност.
Списъкът се осигурява от общинската администрация и се отпечатва централизирано
от ГД "ГРАО" в МРРБ.
Списъкът се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или
от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление списъкът се
подписва от кмета и от секретаря на района.
Поправките в списъка се обявяват незабавно и се отразяват в списъка, публикуван на
интернет страницата на общината.
Кметът на общината определя не по-късно от 45 дни преди изборния ден за нови избори и
не по-късно от 31 дни преди изборния ден за частични изори местата за обявяване и уведомява за
това общинската избирателна комисия.
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в нови и частични избори на …………………….. г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
ОБЛАСТ …………............................................. ОБЩИНА ......................................................................
АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ........................... НАСЕЛЕНО МЯСТО ...........................................
КМЕТСТВО ................................................................ СЕКЦИЯ № ..........................................................

Адрес на избирателната секция: …………………………………………………………………….
Име

Кмет на община/район/кметство
или кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Този списък се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от
25 дни преди изборния ден за нови избори и не по-късно от 20 дни преди изборния ден за частични
избори.
Кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател - гражданин на
друга държава - членка на Европейския съюз, да може да прави справка в избирателния списък по
личен номер, включително на безплатен телефонен номер.
В графата "Име" се вписва името на избирателя по документ за самоличност.
Поправките в списъка за публикуване се обявяват незабавно и се отразяват на интернет
страницата на общината.
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Приложение № 3-МИ-НЧ

ОБЛАСТ …………...................................... ОБЩИНА .............................................................................
АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ........................... НАСЕЛЕНО МЯСТО ...........................................
КМЕТСТВО ................................................................ СЕКЦИЯ № ..........................................................

СПИСЪК ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ
при произвеждане на нови и частични избори
на ……………………………. г.
(по чл. 37, чл. 407, ал. 2 и чл. 408, ал. 2 от Изборния кодекс)
№

Собствено,
бащино,
фамилно
име

Гражданство
(само за
гражданите на
друга държава
– членка на ЕС)

ЕГН/ЛН
(попълва
се от
ПСИК)

Документ за
самоличност/
удостоверение за
пребиваване и дата
на регистрация
(попълва се от
ПСИК)

Адрес/
Адрес на
пребиваване

Подпис на
избирателя

1

2

3

4

5

6

7

Забележки

8

Кмет на община/район/кметство
или кметски наместник: ......................................
Секретар на община/район: .................................
Списъците за гласуване с подвижна избирателна кутия се съставят и подписват от
органите по чл. 23, ал. 1 ИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели с трайни увреждания,
които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, подали
заявление по чл. 37 ИК.
Списъците се съставят поотделно за всяка ПСИК.
В списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се вписват избирателите, подали
заявление до органите по чл. 23, ал. 1 ИК не по-късно от 14 дни преди изборния ден или в срок до 5 дни
преди изборния ден, ако вече има изготвен списък.
Заявленията се подават до органа по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянен адрес на избирателя, а в
случаите, когато избирателят е вписан вече в избирателен списък по настоящ адрес – до органа по
чл. 23, ал. 1 ИК по настоящия му адрес.
Имената на избирателите, вписани в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, се
заличават от избирателния списък от органа по чл. 23, ал. 1 ИК.
Списъкът се съставя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен;
В графа 2 по азбучен ред се вписват собственото, бащиното и фамилното име на
избирателите, съгласно личната карта или личния (зеления) паспорт за гражданите по § 9а от ПРЗ
на ЗБЛД;
Графа 3 „Гражданство“ се попълва само за избирателите граждани на друга държава членка на Европейския съюз, като в нея се вписва тяхното гражданство;
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Графа 4 „ЕГН/ЛН“ не се попълва предварително. В изборния ден ПСИК вписва ЕГН на
избирателя или личния номер на гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз;
Графа 5 не се попълва предварително. При гласуването ПСИК вписва вида и номера на
документа за самоличност на избирателите български граждани – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен)
паспорт за гражданите родени до 31.12.1931 г./л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение
второ от ИК в предвидените случаи. За избирателите, граждани на друга държава - членка на
Европейския съюз ПСИК вписва номера на документа за самоличност, номера на удостоверението за
пребиваване и датата на регистрация, посочена в него;
В графа 6 „Адрес/адрес на пребиваване“ се записва постоянният/настоящият адрес (в
случаите, когато избирателят е подал заявление в срока по чл. 36, ал. 1 ИК), съответно адрес на
пребиваване на избирателите граждани на друга държава - членка на Европейския съюз;
Графа 7 „Подпис“ се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като
е упражнил правото си да гласува.
Графа 8 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от ПСИК в изборния
ден.
След подписване на списъка от органите по чл. 23, ал. 1 ИК и преди предаването му на
подвижната СИК от него се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са изгубили
правото си да избират или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е
предвидено в Изборния кодекс. Заличаването се извършва с хоризонтална черта върху името, така че
заличеното име да се чете. Длъжностното лице, извършило заличаването, вписва на гърба на
списъка имената и длъжността си, основанието за заличаване и се подписва.
Гражданите на друга държава - членка на ЕС се включват в този списък, ако в срока по чл.
408, ал. 1 ИК са подали декларация по образец, че желаят да бъдат вписани в избирателен списък
част II или са вписани служебно на основание чл. 408, ал. 2 ИК, и са подали заявление по чл. 37 ИК.
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Приложение № 4-МИ-НЧ
ОБЛАСТ …………...................................... ОБЩИНА .............................................................................
АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ........................... НАСЕЛЕНО МЯСТО ...........................................
КМЕТСТВО ................................................................ СЕКЦИЯ № ..........................................................
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ/ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА/СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА
ИНСТИТУЦИЯ …………………………………………………………………………………………………………..

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за
предоставяне на социални услуги за гласуване в нови и частични избори
на …………………….. г.
(по чл. 28 във връзка с чл. 25, чл. 9, ал. 7 и 8, чл. 407, ал. 2 и чл. 408, ал. 2 от Изборния кодекс)

№

Собствено,
бащино и
фамилно име

Гражданство

ЕГН/ЛН
(попълва се
от СИК)

Документ за
самоличност/
удостоверение за
пребиваване и
дата на
регистрация
(попълва се от
СИК)

Адрес/
Адрес на
пребиваване

Подпис на
избирателя

Забележки

1

2

3

4

5

6

7

8

(само за
гражданите
на друга
държава –
членка на ЕС)

Ръководител на заведението/дома/специализираната институция: ……………..
Избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани
институции за предоставяне на социални услуги се съставят и подписват от ръководителя на
заведението, дома или друга специализирана институция (чл. 28, ал. 1 ИК) не по-късно от 48 часа
преди изборния ден, при образувана избирателна секция поради наличие на не по-малко от 10
избиратели.
В избирателните списъци се включват лицата, отговарящи на следните условия:
- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години, не са
поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“;
- към изборния ден включително са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз,
навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от
свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваване в Република България, не са
лишени от правото да избират в държавата – членка, на която са граждани, подали са в срок
декларация по чл. 408, ал. 1 ИК за вписване в Част ІІ на избирателния списък или на основание чл. 408,
ал. 2 ИК са вписани служебно в списъка;
- местонахождението на съответното лечебно заведение, дом или институция е на
територията на общината, в която българските граждани имат адресна регистрация по постоянен
адрес или по настоящ адрес (ако са подали заявление за гласуване по настоящ адрес), най-малко 6
месеца преди датата на изборите, съответно адрес на пребиваване най-малко 6 месеца преди
датата на изборите – за гражданите на друга държава – членка на ЕС.
Не по късно от 48 часа преди изборния ден ръководителят уведомява кмета за вписаните в
списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци (чл. 28, ал. 2 ИК).
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име
на избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
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В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя, съгласно
личната карта или зеления паспорт за гражданите по § 9 от ПРЗ на ЗБЛД, съответно името по
документ за самоличност - за гражданите на друга държава членка на Европейския съюз.
Графа 3 се попълва само за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, като
в нея се вписва тяхното гражданство.
Графа 4 не се попълва предварително. В изборния ден СИК вписва ЕГН/ЛН на избирателя.
Графа 5 не се попълва предварително. При гласуването СИК вписва вида и номера на
документа за самоличност на избирателите български граждани – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен)
паспорт за гражданите родени до 31.12.1931 г./л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение
второ от ИК в предвидените случаи. За избирателите, граждани на друга държава – членка на
Европейския съюз СИК вписва номера на документа за самоличност, номера на удостоверението за
пребиваване и датата на регистрация, посочена в него;
В графа 6 се записва постоянният адрес или настоящият адрес на избирателя от документа
за самоличност, съответно адрес на пребиваване на гражданите на друга държава – членка на ЕС;
Графа 7 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е
упражнил правото си да гласува.
Графа 8 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния
ден.
След подписване на избирателния списък от ръководителя и преди предаването му на СИК от
него се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са изгубили правото си да избират
или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в Изборния кодекс.
Заличаването се извършва с хоризонтална черта върху името, така че заличеното име да се чете.
Лицето, извършило заличаването, вписва на гърба на списъка имената и длъжността си,
основанието за заличаване и се подписва.
Избирател, който е приет в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана
институция за предоставяне на социални услуги след съставяне на избирателния списък от
ръководителя на заведението/дома/институцията, се дописва в избирателния списък под чертата
(допълнителната страница) в изборния ден от СИК, ако отговаря на условията да гласува и след
представяне на документ за самоличност и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува
на друго място.
След последното име на дописаните избиратели в изборния ден, избирателният списък се
подписва от председателя и секретаря на СИК.
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Приложение № 5-МИ-НЧ
ОБЛАСТ …………...................................... ОБЩИНА .............................................................................
АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ........................... НАСЕЛЕНО МЯСТО ...........................................
КМЕТСТВО ................................................................ СЕКЦИЯ № ..........................................................
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯСТОТО ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ЗА ЗАДЪРЖАНЕ
………………………………………………………………………………………………………………….…………….

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане
в нови и частични избори на ……………………….. г.
(по чл. 29 във връзка с чл. 25, чл. 9, ал. 7-9, чл. 407, ал. 2 и чл. 408, ал. 2 от Изборния кодекс)

№

Собствено,
бащино и
фамилно име

Гражданство

ЕГН/ЛН
(попълва се
от СИК)

Документ за
самоличност/
удостоверение за
пребиваване и
дата на
регистрация
(попълва се от
СИК)

Постоянен
адрес/
Адрес на
пребиваване

Подпис на
избирателя

Забележки

1

2

3

4

5

6

7

8

(само за
гражданите
на друга
държава –
членка на ЕС)

Ръководител на мястото за изтърпяване на
наказанието лишаване от свобода и за задържане: …………………..
Ръководителите на местата за изтърпяване наказанието „лишаване от свобода“ и за
задържане съставят и подписват избирателни списъци не по-късно от 48 часа преди изборния ден,
при образувана избирателна секция поради наличие на не по-малко от 10 избиратели, в които
включват задържаните лица, отговарящи на следните условия:
- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години и не са
поставени под запрещение;
- към изборния ден включително са граждани на друга държава – членка на Европейския
съюз, навършили 18 години, не са поставени под запрещение, имат статут на продължително или
постоянно пребиваващи в Република България, не са лишени от правото да избират в държавата –
членка, на която са граждани, подали са декларация по чл. 408, ал. 1 ИК за вписване в Част ІІ на
избирателния списък или на основание чл. 408, ал. 2 ИК са вписани служебно в списъка;
- към изборния ден включително не изтърпяват наказание „лишаване от свобода;
- местонахождението на съответното място е на територията на общината, където
българските граждани имат адресна регистрация по постоянен адрес, най-малко 6 месеца преди
датата на изборите, съответно адрес на пребиваване най-малко 6 месеца преди датата на изборите
– за гражданите на друга държава – членка на ЕС.
Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име
на избирателя по следния начин:
В графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.
В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя, съгласно
личната карта или зеления паспорт/имената на избирателя съгласно документ за самоличност – за
гражданите на друга държава – членка на ЕС.
Графа 3 се попълва само за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз,
като в нея се вписва тяхното гражданство.
Графа 4 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН/ЛН на
избирателя.
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Графа 5 не се попълва предварително. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на
документа за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР
на ЗБЛД/л.п.“ или номера на документа за самоличност, номера на удостоверението за пребиваване и
датата на регистрация, посочена в него – за гражданите на друга държава членка на Европейския
съюз.
В графа 6 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност или
адрес на пребиваване за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз.
Графа 7 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е
упражнил правото си да гласува.
Графа 8 не се попълва предварително и се попълва от СИК в изборния ден при
необходимост.
В изборния ден самоличността на лицата с избирателни права в местата за задържане и
изтърпяване на наказание лишаване от свобода се установява по предвидения в Закона за изпълнение
на наказанията и за задържането под стража ред.
Не по късно от 48 часа преди изборния ден ръководителят уведомява кмета за вписаните в
списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци (чл. 29, ал. 3 ИК).
След подписване на избирателния списък от ръководителя и преди предаването му на СИК
от него се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са изгубили правото си да
избират или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в
Изборния кодекс. Заличаването се извършва с хоризонтална черта върху името, така че заличеното
име да се чете. Лицето, извършило заличаването, вписва на гърба на списъка имената и длъжността
си, основанието за заличаване и се подписва.
Избирател, който е задържан в мястото за изтърпяване на наказание лишаване от свобода
и за задържане след съставяне на избирателния списък от ръководителя на мястото, се дописва в
избирателния списък под чертата (допълнителната страница) в изборния ден от СИК, ако отговаря
на условията да гласува и след представяне на декларация по образец, че не е гласувал и няма да
гласува на друго място.
След последното име на дописаните в изборния ден избиратели, избирателният списък се
подписва от председателя и секретаря на СИК.

ЕГН
ПО

МП

НА

БЕЗ УСЕДНАЛОСТ

Секретар на община/район: ……………….

Кмет/кметски наместник: ………………….

НА извън РБ

Основания за заличаване

-

Списъкът се изготвя по постоянния адрес на лицата по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“ в МРРБ въз основа на:
Националния регистър на населението;
данните, подадени от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода
(чл. 27, ал. 2 ИК);
- данните, подадени от органите по чл. 23, ал. 1 ИК за избирателите, поискали да бъдат вписани в избирателния списък по настоящия им адрес (чл. 36, ал. 3 ИК).
Списъкът се предоставя на секционните избирателни комисии от органите по чл. 23, ал. 1 ИК заедно с избирателните списъци.

Собствено,
бащино, фамилно
име

ДЪРЖАВЕН

Следващият текст се отпечатва във всеки Списък на заличени лица при отпечатването му от ГД „ГРАО“ в МРРБ.
Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение по
чл. 40, ал. 1 ИК, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от кмета на общината, района, кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от
Централната избирателна комисия, след извършване на проверка за наличие или липса на основание за вписване на лицето в списъка. Отказът за
издаване на удостоверението се мотивира.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 ИК и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място,
избирателят се изключва от списъка на заличените лица и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от
председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа
"Забележки" на списъка се отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение“.

1
2
…

№

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

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в нови и частични избори на ………………… г.
(чл. 38 от ИК)

Приложение № 6-МИ-НЧ

БРОЙ 62
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 1

ЛЕГЕНДА НА ОСНОВАНИЯТА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ:
ПО – поставени под запрещение;
МП – лишени от свобода;
НА – вписани в избирателния списък по настоящ адрес;
НА извън РБ – лицата с настоящ адрес в държава извън Република България, през последните 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите;
БЕЗ УСЕДНАЛОСТ:
- българските граждани, които нямат постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство, или които нямат постоянен и настоящ адрес в
различни общини или кметства на територията на Република България през последните 6 месеца към датата на произвеждане на изборите;
- граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които нямат адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство през последните 6
месеца към датата на произвеждане на изборите.
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Списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 10 дни преди изборния ден
и съдържа имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка (чл. 39, ал. 1 ИК).
Кметът на общината осигурява възможност всяко лице, включено в списъка на заличените лица, да може да прави справка в този
списък по ЕГН, включително на безплатен телефонен номер.
Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния
списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до
кметския наместник, или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община, което се предава незабавно от
общинската администрация на компетентния кмет на община, район, кметство или кметски наместник.
Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в
срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на
жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица, съответният избирател се вписва в избирателния списък от
органите по чл. 23, ал. 1 до предаването на списъка на секционната избирателна комисия.

Собствено, бащино и фамилно име

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

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

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

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в нови и частични избори на ……………………….. г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
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Приложение № 7-МИ-НЧ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

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

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

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на нови и частични избори на …………………………… г.

Дата …………………………г.

Подпис:

Заявленията се подават и приемат от съответната администрация най-късно 7 дни преди
изборния ден.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението до два дни и се произнася с
мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Избирателят може да обжалва решението пред съответния административен съд в
двудневен срок от обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с
призоваване на жалбоподателя и кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване и
се обявява незабавно.
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Приложение № 8-МИ-НЧ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
за вписване в избирателен списък – част II
(по чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс)
от ………………..……....…………..................................................................................................,
(име съгласно удостоверението за пребиваване)

ЛН …..........................…., удостоверение за пребиваване № …………………....., издадено на
..................... от ………….……………….. адрес на пребиваване: гр./с. ......................................,
община ..................................., район ..............................., област ........................................,
ж.к./ул.. ......................................................................., бл. № .......,. вх. …...., ет. ....., ап. …....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък – част II за гласуване при
произвеждане на нови и частични избори на ……………………….. г. по адреса ми на
пребиваване в Република България.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. съм навършил 18 години към изборния ден;
2. съм гражданин на ................................
3. имам статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република
България;
4. не съм поставен под запрещение;
5. не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
6. адресът ми на пребиваване в Република България през последните 6 месеца
преди датата на произвеждане на изборите е: гр./с. ……………......................................
община …...................................... район .......................... област ……………........................
ж.к./ул. …………………………….................................... бл. № ........ вх. ....., ет. ....., ап. …...
7. не съм лишен от право да избирам в ...................................................... – държавата,
чийто гражданин съм;
8. данните от личната карта/паспорта ми са както следва (на латиница), издадени от
държавата по произход:
ФАМИЛНО ИМЕ:

ИМЕ:

МОМИНСКО ИМЕ:

ИМЕ НА МАЙКАТА:

ИМЕ НА БАЩАТА:

ДАТА НА РАЖДАНЕ:

МЯСТО НА РАЖДАНЕ:

ПОЛ:

ЛИЧНА КАРТА/ПАСПОРТ №

ИЗДАДЕН НА

ВАЛИДЕН ДО

ИЗДАДЕН ОТ

ИЗБИРАТЕЛЕН НОМЕР:

ЛИЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

АДРЕС:

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на нови и частични избори на …………………………. г.

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

Дата ………………………… г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

Подпис:

Декларацията се подава не по-късно от 40 дни преди изборния ден за нови избори и не покъсно от 30 дни преди изборния ден за частични избори и се съхранява до следващите избори за
общински съветници и за кметове от съответната общинска администрация.
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Приложение № 9-МИ-НЧ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за заличаване от избирателния списък
от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз
(по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 от Изборния кодекс)

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

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

Подпис:

Заявленията се подават и приемат най-късно седем дни преди изборния ден.
Кметът/кметският наместник разглежда заявлението до два дни и се произнася с
мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Избирателят може да обжалва решението пред административния съд в двудневен срок
от обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с
призоваване на жалбоподателя и кмета и постановява решение, което се обявява незабавно и не
подлежи на обжалване.
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Приложение № 10-МИ-НЧ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък
(по чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във връзка с чл. 45, ал. 1 ИК)

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

ЕГН/ЛН ….....................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ................................. от ………………..………….., удостоверение за пребиваване
№ ……………………....., издадено на ……................... от ………….…………………….,
дата на регистрация ………………………………, постоянен адрес/адрес на пребиваване:
гр./с. ................................................ община ..................................... район ................................
област ......................... ж.к./ул. .......................................... бл. № ........ вх. ....., ет. ....., ап. …...
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по:
постоянен адрес, където имам право да гласувам в нови и частични избори на
…………………………. г.
адрес на пребиваване, където имам право да гласувам в нови и частични избори на
…………………………. г., съгласно подадената от мен декларация за вписване в
избирателния списък Част II с вх. № ...............................................;

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

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на нови и частични избори на ………………………. г.
Дата ………………. г.

Подпис: ……………….

Заявлението се подава от български граждани или от граждани на друга държава –
членка на ЕС до кмета на общината, района, кмета на кметство или кметския наместник.
Вписването се извършва от органите по чл.23, ал. 1 ИК по писмено искане на избирателя
до предаването на списъците на СИК.
Отказът за вписване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може
да се обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от съобщението.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с
призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 23, ал. 1 и постановява решение, което се
обявява незабавно и не подлежи на обжалване (чл.45, ал. 1 ИК).

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

Приложение № 11-МИ-НЧ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ

за изключване от списъка на заличените лица преди
предаване на избирателния списък на СИК
(по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)

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

ЕГН ….............................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ……………………………….....,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Желая да бъда изключен/а от списъка по чл. 38 ИК (списъка на заличените лица) за
гласуването при произвеждане на нови и частични изборите на ………………… г. в
секция № …………………………, гр./с. ………………………………......
Основанието за включването ми в списъка на заличените лица не е налице/е
отпаднало. В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не
е налице/е отпаднало, представям следните доказателства и документи:
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на нови и частични избори на ………………………….. г.
...……………………. г.

Подпис: ………………….

Заявлението се подава до общинската администрация от лицата, за изключване от
списъка на заличените лица. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че
лицето има право да гласува.
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда
заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя
незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от
съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от
постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник.
Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание
през интернет страницата на съответната община.
След изключване на избирателя от списъка на заличените лица, имената и адресът му
се вписват незабавно в избирателния списък (чл. 39, ал. 6 ИК) от органа по чл. 23, ал. 1 ИК.
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Приложение № 12-МИ-НЧ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ

за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден
(по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Желая да ми бъде издадено удостоверение по чл. 40, ал. 1 ИК, от което да е видно, че
основанието за включването ми в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2, т.
1, 2, 3, 8 и чл. 396 ИК в секция № ……………, гр./с. ………………………………. не е
налице/е отпаднало.
Същото ще ми послужи пред СИК, за да бъда изключен/а от списъка по чл. 38 ИК за
гласуването при произвеждане на нови и частични избори на ……………………….. г.
В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е
налице/е отпаднало, представям следните доказателства (документи):
1. …………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на нови и частични избори на ……………………………. г.
………………………… г.

Подпис: ………………..

Искането се прави от избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка
на заличените лица по чл. 38 ИК, но има право да гласува, ако представи удостоверение, че е
отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от кмета на общината/района/кметството или от
кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия,
въз основа на доказателства и документи или при служебна проверка, които удостоверяват, че
лицето има право да гласува.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 ИК избирателят се изключва от
списъка по чл. 38 ИК чрез зачертаване с хоризонтална линия, попълва декларация по образец, че
не е гласувал и няма да гласува на друго място, и всички негови данни се вписват в
допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната
избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението и декларацията се прилагат към
избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване –
„издадено удостоверение“.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се
оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно.
Решението на ОИК не подлежи на обжалване.
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Приложение № 13-МИ-НЧ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …....................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
........................ № ……………....., издаден на ..................... от …………………………..
постоянен адрес: гр./с. .................................., община ....................., район .................,
област ........................, ж.к./ул. ........................................., бл. № ......, вх. ....., ет. ....., ап. ...,
настоящ адрес към дата ……………………… г. (не по-късно от 6 месеца преди
изборния ден): гр./с. .................................., община ....................., район ................., област
........................, ж.к./ул. ..............................................., бл. № ......., вх. ....., ет. ....., ап. ....
Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по настоящия си
адрес при произвеждане на нови и частични избори на …………………………… г.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на нови и частични избори на ………………………………. г.

Дата …………………….. г.

Подпис: …………………..

Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в
различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по
настоящ адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е
регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко
6 месеца преди изборния ден.
Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл.
23, ал. 1 ИК (съответната общинска администрация) по настоящия адрес на избирателя. Със
същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет
страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК.
Органът по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската
администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените
искания на ГД „ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване
на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния
списък по постоянен адрес.
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Приложение № 14-МИ-НЧ
КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../.......................... г.

(чл. 40, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

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

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………………….., изд. на ................................. от ……………….………………………...,
постоянен адрес …………………………………………………....……..…………………….
не е налице/е отпаднало основанието за включването му/и в списъка по чл. 38 ИК (списъка
на заличените лица) в секция № ………..……………., гр./с. …………………………………
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред СИК в секция №
………………………….., за да бъде изключен/а от списъка по чл. 38 ИК (списъка на
заличените лица) за гласуването при произвеждане на нови и частични избори на
……………………….. г., като бъде дописан/а в допълнителната страница на избирателния
списък в същата секция.
Кмет на община/район/
кметство/кметски наместник: ………………….
Удостоверението се издава на избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в
списъка на заличените лица по чл. 38 ИК. Той има право да гласува след като представи
удостоверение в СИК, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в
списъка на заличените лица.
Удостоверението се издава от кмета на общината/района/кметството или от
кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия,
въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да
гласува.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 ИК избирателят се изключва чрез
зачертаване с хоризонтална линия от списъка по чл. 38 ИК, попълва декларация, че не е гласувал и
няма да гласува на друго място, и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на
избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му
адрес. Удостоверението и декларацията се прилагат към избирателния списък, като в графа
„Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение“.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се
обжалва пред общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно.
Решението на ОИК не подлежи на обжалване.
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Приложение № 15-МИ-НЧ
ДО
СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
№ …………………..………
ГР./С. ………………………………………………..
ОБЩИНА ………………………………………….

ДЕКЛАРАЦИЯ
от избирател, вписан в списъка на заличените лица – снабден с удостоверение по
чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс
(по чл. 40, ал. 3 ИК)

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

ЕГН …..................................., постоянен адрес ………………..…....……..……………………
...…………………………………………………………………………………………………...,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № ……………………….,
изд. на ........................................... от ………………………………...................
ДЕКЛАРИРАМ, че не съм гласувал/а в новите и частичните избори на
…………………………. г. и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 НК.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на новите и частичните избори на …………………………… г.
………………………… г.

Подпис: …………………….

Декларацията се подава в СИК от избирател за изключването му от списъка на
заличените лица в изборния ден по постоянния му адрес, заедно с удостоверението по чл. 40, ал. 1
ИК.
След подаване на декларацията и представяне на удостоверение от общината по чл. 40,
ал. 1 ИК председателят на СИК изключва избирателя от списъка на заличените лица чрез
зачертаване на данните му с хоризонтална черта и го дописва в допълнителната страница (под
чертата) на избирателния списък, след което го допуска да гласува.
Декларацията и удостоверението се прилагат към избирателния списък, като в графа
„Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение“.
Отказът на СИК да допусне избирател да гласува е писмен и може да се оспорва пред
ОИК, която се произнася незабавно. Решението на ОИК не подлежи на обжалване.
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Приложение № 16-МИ-НЧ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за дописване в избирателен списък по постоянен адрес на лица, включени в
избирателен списък в лечебни и здравни заведения, домове за стари хора или други
специализирани институции и в места за изтърпяване на наказание лишаване от
свобода и за задържане
(чл. 28, ал. 3 и чл. 29, ал. 4 от Изборния кодекс)

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

ЕГН/ЛН ….....................…., документ за самоличност вид ........................ № …………….....,
издаден на ............................. от ……………………..………….., удостоверение за пребиваване
№ ……………………....., издадено на ……..................... от ……..……….…………………….,
дата на регистрация …………………………..……, постоянен адрес/адрес на пребиваване:
гр./с. .................................................... община ......................................... район ................................
област ......................... ж.к./ул. ............................................... бл. № ........ вх. ....., ет. ....., ап. …...,
че същият/ата е заличен/а от избирателен списък за гласуване в нови и частични избори на
………………………….. г. в
...…….…………………………………………....………………………………………………..,

(наименование на лечебното заведение, дома за стари хора или друга специализирана институция за
предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане)

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

Удостоверението се издава, за да послужи пред секционната избирателна комисия по
постоянния адрес на избирателя, за дописването му в избирателния списък в изборния ден.
Подпис:
Ръководител на лечебно заведение,
дом за стари хора,
друга специализирана институция
за предоставяне на социални услуги: …………………….
или
Ръководител на място за изтърпяване на
наказание лишаване от свобода и за задържане: ……………
............................... г.

Печат:

Удостоверението се издава в полза на избирател, който е вписан в избирателен списък за
гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за
предоставяне на социални услуги или място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за
задържане, но в изборния ден не се намира в съответното заведение дом/институция/място.
След представяне на удостоверението и на декларация по образец от избирателя, че не е
гласувал и няма да гласува на друго място, председателят на СИК вписва всички негови данни в
допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък по постоянния му адрес.
Удостоверението и декларацията се прилагат към избирателния списък, като в графа „Забележки“
се отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение“.
Отказът на СИК да извърши дописване може да се оспорва пред общинската избирателна
комисия, която се произнася по жалбата незабавно, но не по-късно от 1 час от постъпването на
жалбата и преди края на изборния ден. Решението на ОИК не подлежи на обжалване.
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Приложение № 17-МИ-НЧ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
…………………………………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

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

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

Желая да упражня правото си на глас в новите и частичните избори на
………………………….. г. с подвижна избирателна кутия.
Прилагам копие от документ № …………………………………...…, на ТЕЛК,
НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние.
…………………………………………………………………………...………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на новите и частичните избори на ……………………………. г.
Дата ………………….. г.

Подпис: ……………..

Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден от избиратели с
трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното
помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.
Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с
подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при
условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна
комисия.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от
упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото
съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК (съответната общинска
администрация) по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл.
36 ИК.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер, постоянният
адрес /адрес на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК, и се
прилага копие от документ на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното
състояние.
На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава
най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10
избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.
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Приложение № 18-МИ-НЧ

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

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

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

на секционна избирателна комисия/подвижна секционна избирателна комисия в секция №
.................. населено място ……………………., кметство ………………...……...….….……,
административен район ………………………..., община …….....…………............................
за нови и частични избори на ……………………………. г.

Председател:
Секретар:
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Приложение № 19-МИ-НЧ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА …………………………………………….
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ……............/....................... г.
(чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс)

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

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

на секционна избирателна комисия/подвижна секционна избирателна комисия в секция
№ …….................. населено място ………....……, кметство ………………...……...….….,
административен район ………………………..., община …....…………............................
за нови и частични избори на ………………………. г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 20-МИ-НЧ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с
наблюдатели при произвеждане на нови и частични избори
(чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

(наименование на българска неправителствена организация)

като българска неправителствена организация – сдружение, регистрирано в обществена полза
и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите, която
ще участва с наблюдатели в нови и частични избори на ……………………….. г.
Заявяваме за регистрация наблюдатели, както следва: ……………… лица
Представяме следните документи:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
нови и частични избори на ………………………. г.
Подписи: ………………………

(представляващи българската неправителствена организация/
упълномощени лица)

Печат на организацията (ако има такъв)
Заявлението се подписва от лицата, представляващи българската неправителствена
организация според актуалната й съдебна регистрация или пререгистрацията в Агенцията по
вписванията.
Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от
представляващите българската неправителствена организация.
Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация представя:
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1. удостоверение за актуално правно състояние (когато българската неправителствена
организация не е пререгистрирана в Агенцията по вписванията), издадено не по-рано от датата на
издаване на указа на президента за насрочване на изборите;
2. изрично пълномощно от представляващите лица, в случаите когато документите се
подават от упълномощени лица;
3. списък, подписан от представляващите организацията или от изрично упълномощени от
тях лица, съдържащ имената и ЕГН, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са
български граждани, на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат
регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя в един екземпляр на хартиен носител и
отделно на технически носител в excel формат;
4. декларация – съгласие от всяко лице, включено в списъка по предходната точка по образец,
утвърден от ЦИК, че е съгласно да бъде регистрирано като наблюдател от съответната
неправителствена организация;
5. пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация не
може да надвишава броя на избирателните секции в общината или кметството за съответния вид
избор.
Наблюдателят не може да бъде и кандидат, застъпник на кандидатска листа, представител
на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител
или да участва в изборите в друго подобно качество, не може да гласува в секция по избор, а само в
секцията в избирателния списък, на която е вписан.
За дейността си наблюдателите не могат да получават възнаграждение от партиите,
коалициите, инициативните комитети и техните кандидати.

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

Приложение № 21-МИ-НЧ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на наблюдатели от регистрирана в ЦИК българска неправителствена
организация за нови и частични избори
(чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)

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

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

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

регистрирана с решение № ………………………..….. на ЦИК.

Заявяваме за регистрация …………… лица като наблюдатели в нови и частични избори на
……………………………… г.
Представяме следните документи:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на нови
и частични избори на ………………………. г.
Подписи: …………………..

(представляващи българската неправителствена организация/
упълномощени лица)

Печат на организацията (ако има такъв)
Заявлението се подписва от лицето, представляващо българската неправителствена
организация според актуалната й съдебна регистрация или пререгистрацията в Агенцията по
вписванията.
Заявлението може да бъде подписано и от лица изрично упълномощени от представляващите
българската неправителствена организация
Към заявлението за регистрация на наблюдатели българската неправителствена организация
представя:
1. изрично пълномощно от представляващите лица в случаите, когато документите се подават
от упълномощени лица;
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2. списък, подписан от представляващите съответната организация или от изрично
упълномощени от тях лица, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг
идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на изрично упълномощените
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Списъкът се
представя в един екземпляр на хартиен носител и отделно на технически носител в excel формат;
3. декларация – съгласие от всяко лице, включено в списъка по образец, утвърден от ЦИК, че е
съгласно да бъде регистрирано като наблюдател от съответната неправителствена организация;
4. пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени
представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация не може
да надвишава броя на избирателните секции в общината или кметството за съответния вид избор.
Наблюдателят не може да бъде и кандидат, застъпник на кандидатска листа, представител на
партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия,
член на инициативен комитет, анкетьор, придружител или да участва в изборите в друго подобно
качество, не може да гласува в секция по избор, а само в секцията в избирателния списък, на която е
вписан.
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Приложение № 22-МИ-НЧ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ

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

Заявяваме за регистрация като наблюдатели на нови и частични избори на
…………………… г. на следните лица, представители на:
.……………………………….………………………………………………………………………………..
………………………………….……………………………………………………………………………..,
(наименование на органа или организацията, чуждестранна партия или неправителствена организация,
както и лица, които не са български граждани, посочени от българските партии/коалиции/инициативни
комитети, регистрирали кандидати)

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

…………………………

(имена по документ за самоличност)

(държава по произход)

2. ………………………………………………….

…………………………

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

Подписи:
Печат:
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Приложение № 23-МИ-НЧ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
от изрично упълномощен представител на неправителствена организация,
предложен за регистрация като наблюдател
(чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)

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

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

при произвеждане на нови и частични избори на ……………………. г.
ДЕКЛАРИРАМ:

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

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

Подпис: ……………….

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

Забележки

Предал документите
Приели документите
Регистрация

6.
7.
8.

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

ВЕСТНИК

9. Получил /име, дата, подпис/
10. Предали/име и подпис/

Решение на ЦИК №

ДЪРЖАВЕН

подпис
подпис

2. Удостоверение ………………………………………… за актуално правно състояние.
3. Изрично пълномощно от представляващите лица, в случаите, когато документите се подават
от упълномощени лица ………………………………………………………………..
4. Списък, подписан от представляващия организация или от упълномощено от него лице, на
…………………… изрично упълномощени представители на организацията, които да бъдат
регистрирани като наблюдатели.
5. Списък ………. бр. на технически носител в excel формат.
6. Декларация-съгласие от всяко едно от лицата ……………. бр., че е съгласно да бъде
регистрирано като наблюдател.
7. Пълномощно и …………….. бр. на изрично упълномощени представители на организацията,
които да бъдат регистрирани като наблюдатели.

5.

4.
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3.

Наименование на българската неправителствена
организация – сдружение, регистрирано в
обществена полза и с предмет на дейност в
областта на защитата на политическите права на
гражданите, която се заявява за регистрация и
ще участва с наблюдатели
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
1. Заявление за регистрация на организацията с приложени към него.
Представени документи

Час

2.

Дата

№ по ред, дата, час на постъпване

№

Приложение № 24-МИ-НЧ

1.

(по чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 3, 4 и 7 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 14 ИК)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на заявени наблюдатели от български неправителствени организации за
нови и частични избори на …………………. г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

С Т Р.
БРОЙ 62

Предал документите

Приели документите

Регистрация

Получил /име, дата, подпис/
Предали /име и подпис/

5.

6.

7.

8.
9.

Решение на ЦИК №

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

подпис

подпис

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена българска неправителствена организация, която е
регистрирана за участие с наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 1 ИК подаде допълнително заявление за регистрация на наблюдатели. На
ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното заявление за регистрация на българската неправителствена
организация. В регистъра се подреждат непосредствено един след друг последователно регистърни листове, за всяко подадено
заявление от дадена българска неправителствена организация с приложените документи.

Забележки

Час ……………………..

2. изрично пълномощно ……………………………………………………………………………;
3. списък на ………………. изрично упълномощени представители на организацията, които да
бъдат регистрирани като наблюдатели;
4. Списък ………… бр. на технически носител в excel формат;
5. декларации-съгласие ……………….. бр. от всяко едно от лицата, че е съгласно да бъде
регистрирано като наблюдател;
5. пълномощно и …………….. бр. на изрично упълномощените представители на
организацията.

Към № по ред, дата, час на постъпване
на заявление за регистрация на към № ………….…..
Дата …………………………….
наблюдатели
Наименование на регистрираната
българска неправителствена
организация, заявила регистрация на
наблюдатели
1. заявление за регистрация на наблюдатели с приложени;
Приложени документи

4.

3.

2.

1.

БРОЙ 62
С Т Р. 6 5

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

Имена на регистрираните наблюдатели

№ на удостоверение

№ по
ред

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

№ на удостоверение

ДЪРЖАВЕН

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

№ по
ред

66

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

РЕГИСТЪР
на регистрирани наблюдатели в нови и частични избори на …………………. г.
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
(по чл. 113 от Изборния кодекс)

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 25-МИ-НЧ

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 62

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

Приложение № 26-МИ-НЧ
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
от българска неправителствена организация
№ ……......../......................... г.
(по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 от Изборния кодекс)

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ .............../........................ г. ...............................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име), (имената на наблюдателите, които не
са български граждани, се изписват по начин, изписан в документа им за
самоличност)

ЕГН/съответно друг идентифициращ № за лицата, които не са български граждани
....................................., е регистриран/а за наблюдател на нови и частични избори на
……………………………

г.

като

упълномощен

член/изрично

упълномощен

представител на:
.........................................................................................................................................……
.........................................................................................................................................……
(българска неправителствена организация)

Председател:
Секретар:

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

Приложение № 27-МИ-НЧ
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
№ …......../........................ г.
(по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Изборния кодекс)

Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

№ ............./......................... г. …………….……....................................................................,
(името на регистрирания наблюдател)

от .............................................., от …………………………………………………………
(държава)

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

е регистриран/а за наблюдател
………………………………… г.

на

нови

и

частични

Председател:
Секретар:

избори

на

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

Приложение № 28-МИ-НЧ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден
(чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от Изборния кодекс)

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

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

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

като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в нови и частични
избори на ………………………….. г.
Представяме списък с трите имена, ЕГН на анкетьорите и № на избирателните секции,
извън които ще се осъществява анкетирането, и следните документи:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на нови
и частични избори на …………………….. г.
Подписи: …………………………….

(представляващи агенцията/упълномощени лица)

Печат на агенцията:

Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 7 дни преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо агенцията според актуалната й съдебна
регистрация.
Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващия
агенцията.
Към заявлението за регистрация агенцията представя:

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на издаване на
указа на президента за насрочване на изборите;
2. списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на
избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Списъкът се представя в два
екземпляра на хартиен носител и на технически носител в excel формат;
3. изрично пълномощно от представляващото агенцията лице в случаите, когато документите
се подават от упълномощени лица;
4. кратко описание на опита на агенцията за провеждане на социологически проучвания;
5. методика за извършване на социологическите проучвания в изборния ден.
Анкетирането се извършва пред избирателните секции, без да се пречи на процеса на гласуване.
Анкетьорът не може да участва в повече от едно качество в изборите, като кандидат,
застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен
комитет, член на избирателна комисия, придружител, наблюдател или друго качество, свързано с
произвеждане на изборите.

Наименование на агенция, която ще
извършва социологически проучвания
в изборния ден
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Приложени документи

Забележки

Предал документите

Приели документите

Регистрация:

2.

5.

6.

7.

8.

Дата

Час

дата

подпис

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

ВЕСТНИК

Име

…………………………….

Решение на ЦИК №

1. удостоверение от ………………………………………………………………………. за
актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на
президента за насрочване на новите и частичните избори;
2. списък на ……………… лица, съдържащ имената, ЕГН на анкетьорите и номерата на
избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, на хартиен
носител в 2 екземпляра и на технически носител в excel формат;
3. изрично пълномощно от представляващите агенцията лица в случаите, когато
документите се подават от упълномощени лица;
4. методика за извършване на социологическите проучвания в изборния ден.

№

ДЪРЖАВЕН

9. Получил:
10. Предали (решение, удостоверения)

4.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване

1.

(по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден
в нови и частични избори на ………………….. г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 29-МИ-НЧ

БРОЙ 62
С Т Р. 7 1

Регистрация – решение на ЦИК № ….
ДЪРЖАВЕН

…

2

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

72

1

№ по
ред

РЕГИСТЪР
на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в нови и частични избори
на ………………….. г.
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
(по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)

Приложение № 30-МИ-НЧ

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 62

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

Приложение № 31-МИ-НЧ
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за анкетьор

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

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

ЕГН .........................................., е регистриран/а за анкетьор в нови и частични избори
на

…………………….

г.

от

агенция,

регистрирана

с

решение

на

ЦИК

№……………от…………… да извършва социологическо проучване в изборния ден:
.............................................................................................................................................
(наименование на агенцията)

Председател:
Секретар:

Удостоверението се издава в един екземпляр.

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

Приложение № 32-МИ-НЧ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане за участие в частични избори за кмет от
регистрирана в ЦИК партия или коалиция
(по чл. 464, т. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

Заявяваме за участие ...........................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията според решението за регистрацията в ЦИК)

в частични избори за кмет на …………………………………………………………………………………………………………….
на ………………г.

(община, район, кметство)

Партията или коалицията е регистрирана за участие:
- в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в ЦИК с Решение №
……………… от ……………………….; или
- в нови или частични избори в ЦИК с Решение № ……………… от ……………………….
Заявяваме наименованието на партията или коалицията за изписване върху бюлетината,
както следва:
………………………………………………………………………………………………….
Представяме следните документи (чл. 464, т. 1 ИК):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на нови и
частични избори за …………………….......…..………......................... на …………......... г.
Подписи:

………………………………………………………….
(представляващи партията или коалицията,
упълномощени лица)
Печат на партията или коалицията (ако има такъв)

Заявлението за участие се представя в ЦИК от партията или коалицията не по-късно от 35 дни преди
изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията или коалицията.
Когато партията или коалицията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице, изрично упълномощено от представляващия партията или
коалицията.
Към заявлението за регистрация партията или коалицията се представя:
1. удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6 съответно чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „г“ ИК, за
внесени финансови отчети от партията или от участващите в коалицията партии за всяка от последните три
години;
2. удостоверение за актуално правно състояние на партията или на партиите в коалицията от Софийски
градски съд по чл. 133, ал. 3, т. 1 съответно чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „а“, издадено не по-рано от датата на
издаване на указа на президента за насрочване на частичните избори;
3. изрично пълномощно от представляващите коалицията лица, в случаите когато документите се подават
от упълномощено лице.

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Приложение № 33-МИ-НЧ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на партия за участие в нови и частични избори
(по чл. 132, ал. 1 и чл. 133 във връзка с чл. 464, т. 3, чл. 468 и чл. 469, ал. 4 от Изборния кодекс)
..................................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация)

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

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

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

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

в нови и частични избори за ……………………………………………………...............

(общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

на …………………………. г. в ………………………………….
(община, район, кметство)

Заявяваме следното наименование на партията за отпечатване върху бюлетината:

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

Регистрацията на партията е подкрепена от

……… ( …………………….……………)

(с цифри)

(с думи)

избиратели, съгласно приложения списък – на хартиен носител и в структуриран електронен вид.
Представяме следните документи (чл. 133, ал. 3 ИК):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за …………………………… на ………………………… г.
Подписи:

………………………………………………………….
(представляващи партията, упълномощени лица)
Печат на партията
Заявлението за регистрация се представя в ЦИК от партията не по-късно от 45 дни преди
изборния ден – при нови избори, и 35 дни преди изборния ден – при частични избори.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната й съдебна
регистрация.
Когато партията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите
партията.
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Към заявлението за регистрация партията представя:
1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на
издаване на указа на президента за насрочване на нови и частични избори;
2. образци от подписите на представляващите партията;
3. образец от печата на партията;
4. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на 2500 избиратели български граждани
или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, за които се посочват имената, ЛН, № на
удостоверение за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него, като подписите се полагат пред
упълномощени от партията лица. Списъкът се представя на хартиен носител и в структуриран
електронен вид на технически носител;
5. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за
внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните
партии - от датата на съдебната им регистрация;
6. удостоверение за актуална банкова сметка на партията, по която ще се обслужва
предизборната кампания;
7. имената на длъжностните лица, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната
отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
8. изрично пълномощно от представляващите партията лица, в случаите когато документите се
подписват и подават от упълномощени лица.
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Приложение № 34-МИ-НЧ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане за участие в нови избори за общински съветници или за кметове от
регистрирана в ЦИК партия или коалиция
(по чл. 469 Изборния кодекс)

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

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

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

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

Заявяваме за участие .......................................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията според решението за регистрацията в ЦИК)

в нови избори за ……………………………………………………………………………………………………………………………………
(общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

на………………г. в …………………………………………………………
(община, район, кметство)

Партията или коалицията е регистрирана:
- в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в ЦИК с Решение №
……………… от ……………………….; или
- в нови или частични избори в ЦИК с Решение № ……………… от ……………………….
Заявяваме наименованието на партията или коалицията за изписване върху бюлетината,
както следва:
…………………………………………………………………………………………………….
Представяме следните документи (чл. 469, ал. 2 ИК):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на нови
избори за …………………….......…..……….......................... на …………......... г.
Подписи:
………………………………………………………….
(представляващи партията или коалицията,
упълномощени лица)
Печат на партията или коалицията (ако има такъв)

Заявлението за регистрация се представя в ЦИК от партията или коалицията не по-късно от 45 дни преди
изборния ден.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията или коалицията.
Когато партията или коалицията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лице, изрично упълномощено от представляващия партията или
коалицията.
Към заявлението за регистрация партията или коалицията се представя:
1. удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6 съответно чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „г“ ИК за
внесени финансови отчети за всяка една от партиите или участващите в коалицията партии за всяка от
последните три години;
2. удостоверение за актуално правно състояние на партията или на партиите в коалицията от Софийски
градски съд по чл. 133, ал. 3, т. 1 съответно чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „а“, издадено не по-рано от датата на
издаване на указа на президента за насрочване на изборите;
3. изрично пълномощно от представляващите коалицията лица, в случаите когато документите се подават
от упълномощено лице.
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Приложение № 35-МИ-НЧ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
от партии или коалиции, променили лицата, оправомощени да ги представляват, или
регистрирали други промени в уставите или решенията за създаване на коалицията, имащи
отношение към изборите
(по чл. 464, т. 2 и чл. 469, ал. 3 от Изборния кодекс)

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

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

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

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

Заявяваме следните промени в представителството на партията или коалицията или в устава на
партията, решението за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите:

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(описание на промените)

Партията или коалицията е регистрирана:
- в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в ЦИК с Решение №
……………… от ……………………….; или
- в нови или частични избори в ЦИК с Решение № ……………… от ……………………….
Представяме следните документи (по чл. 464, т. 2 – чл. 133, ал. 3, т. 1, 2, 7, 8 и 9 или чл. 140,
ал. 3, т. 1, 2, 3, 7, 8 и 9 ИК и решение за промени в решението за създаване на коалицията, имащи
отношение към изборите):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на нови
и частични избори за …………………….......…..……….......................... на …………......... г.
Подписи:

………………………………………………………….
(представляващи партията или коалицията,
упълномощени лица)
Печат на партията или коалицията (ако има такъв)
Уведомлението се представя в ЦИК от партията или коалицията след извършване на
промените.
Уведомлението се подписва от лицето, представляващо партията или коалицията.
Когато партията или коалицията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от
всички представляващи.
Уведомлението може да бъде подписано и от лице, изрично упълномощено от представляващия
партията или коалицията.
Към уведомлението партията или коалицията представя:
1. документите, свързани с извършената промяна;
2. изрично пълномощно от представляващите коалицията лица в случаите, когато документите
се подават от упълномощено лице.
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Приложение № 36-МИ-НЧ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на коалиция в нови и частични избори
(по чл. 140, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 464, т. 3, чл. 468 и чл. 469, ал. 4 от Изборния кодекс)
..............................................................................................................................................................,

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

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

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

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

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

в нови и частични избори за …………………………………………………………………
(общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

на …………………………. г. в ………………………………….
(община, район, кметство)

Заявяваме следното наименование на коалицията за отпечатване върху бюлетината:
...................................................................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на коалицията, съгласно решението за образуването й)

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

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

приложения списък на хартиен носител и в структуриран електронен вид.
Прилагаме следните документи (чл. 140, ал. 3 ИК):
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакт:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на нови и частични избори за ………………… на ………………….. г.
Подписи ……………………………………………
(представляващи коалицията/
упълномощени лица)
Печат на коалицията (ако има такъв)
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Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от 45 дни преди изборния
ден – при нови избори, и 35 дни преди изборния ден – при частични избори.
Към заявлението за регистрация коалицията представя:
1. за всяка от участващите в коалицията партии:
а) удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от
датата на издаване на указа на президента за насрочване на нови и частични избори;
б) образец от подписа на представляващия партията;
в) образец от печата на партията;
г) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите
партии за внесени финансови отчети за всяка партия за последните три години, а за
новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация;
2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи
партиите и подпечатано с печата на всяка една от партиите;
3. образец от подписите на лицата, представляващи коалицията;
4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;
5. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на 2500 избиратели, български
граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, за които се посочват
имената, ЛН, № на удостоверение за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него, като
подписите се полагат пред упълномощени от коалицията лица. Списъкът се представя на
хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител;
6. удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания на
името на една от партиите, определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната
отчетност;
7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания;
8. пълномощно от лицата, представляващи коалицията в случаите, когато документите
се подават от упълномощени лица.
Заявлението се подписва от лицата, представляващи коалицията според решението за
образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от
представляващите коалицията.
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Приложение № 37-МИ-НЧ
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на партия/коалиция в нови и частични избори
(по чл. 57, ал. 1, т. 10 , буква „а“ от Изборния кодекс)

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

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

е регистрирана за участие в нови и частични избори за …………… на ……………. 2020 г.
В състава на коалицията участват следните партии:
1. …………………………….……………………………………….......…………...…….
2. …………………………….……………………………………….......…………...…….
……………………….…………………………………………………….......…………….
(наименование на партиите, включени в състава на коалицията)

Председател:
Секретар:
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Приложение № 38-МИ-НЧ
СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция
в нови и частични избори

(по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 във връзка с чл. 464, т. 4 и чл. 469, ал. 4 от Изборния кодекс)

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

в нови и частични избори за …………………………………………………………………..
(общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

на …………………………. г. в ………………………………….
(община, район, кметство)

Всеки избирател може да участва само в един списък.
При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята
самоличност.
Подписаните даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във
връзка с произвеждане на изборите за ……………………………………………… на
………………….. г.
Личните данни се обработват и предоставят при спазване изискванията за
тяхната защита.

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

№

Собствено, бащино и
фамилно име

ЕГН/ЛН

№ на удостоверение за
пребиваване и дата на
регистрация

Подпис

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

Удостоверявам/е, че подписите на избирателите са положени пред мен/нас.
Подписи:……………..…………
Текстът относно удостоверяване на полагането на подписи от избирателите се изписва в края
на всеки лист след положените подписи.
В графа „Собствено, бащино и фамилно име“ се вписват имената на избирателя според
документа за самоличност.
Списъкът трябва да съдържа имената, единния граждански номер (за българските граждани)
и ЛН и № на удостоверение за пребиваване и дата на регистрация (за гражданите на друга държава –
членка на ЕС) и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията,
положен пред упълномощени от партията или коалицията лица.
Упълномощените от партията или коалицията лица, пред които са положени подписите,
вписват трите си имена, ЕГН и се подписват на всяка страница.
Списъкът се изготвя на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически
носител и се представя заедно с документите по чл. 133, ал. 3 или чл. 140, ал. 3 ИК.
Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя
поредността на вписване в списъка на технически носител.
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Приложение № 39-МИ-НЧ
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия или коалиция за заличаване на регистрацията в ЦИК
в нови и частични избори
(по чл. 137, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

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

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

Заявяваме искане за заличаване на ………………………………………………………..

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

регистрирана с Решение № ……… от …………. г. на ЦИК в нови и частични избори на
………………………….. г.
Представяме следните документи:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
изборите за …………………………………. на ……………………….. г.
Подписи:
…………………………..…………….……….
(представляващи партията, упълномощени лица)

…………………………..…………….……….

(представляващи коалицията, упълномощени лица)

Печат на партията или коалицията (ако има такъв)
Заличаване на регистрацията на партията или коалицията за участие в изборите, след регистрацията
й в ЦИК, се извършва след подаване на заявление не по-късно от 32 дни преди изборни ден – при нови избори, и 25
дни преди изборния ден – при частични избори. Със заявлението се представя решението на партията за
заличаване на извършената регистрация за участие в частичните или нови избори, подписано от
представляващите партията лица според регистрацията й в СГС, или изрично упълномощени лица.
При коалициите се представя решението на коалицията за заличаване на извършената регистрация за
участие в частичните или нови избори, подписано от лицата, представляващи партиите, включени в състава
на коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

Адрес, телефон, електронен адрес и
лице за контакти
Приложени документи

Забележки

Предал документите (име, дата,
подпис)

3.

5.

6.

Дата

Час

1. Заявление по чл. 133, ал. 1 ИК (по образец Приложение № ……..),
подписано от ……………………………………………..
2. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено на …………….. г. по ф.д.
№ ……………
3. Образец от подписа на представляващия партията.
4. Образец от печата на партията.
5. Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията (по образец
Приложение № …….) на хартиен носител - ................................................................
и в структуриран електронен вид на технически носител ........................................
6. Удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 ЗПП - № ………… .от ……… г.
7. Удостоверение за актуална банкова сметка по чл. 133, ал. 3, т. 7 ИК - № ………… от
……………..
8. Имената и длъжностите на лицата по чл. 133, ал. 3, т. 8 ИК – …………………………...
9. Пълномощно от представляващия партията (в случай, че документите се подават от
упълномощено лице) - № ………… от……………
10. Други документи -

№
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4.

№ по ред, дата, час на постъпване
Партия

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на партиите за допускане или регистрация в нови и частични избори на ……………… г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 40-МИ-НЧ

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 62

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

8.

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация - 45 дни преди изборния ден при нови избори и 35 дни преди изборния ден при частични избори. Дадените указания за отстраняване на
констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в графа „Забележки”.

9. Получил (име, дата, подпис)
10. Предали (име, дата, подпис)

Приели документите (име, дата,
подпис)

7.
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Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Партии, участващи в състава на коалицията

Приложени документи

3.

5.

дата

Час

1. Заявление по чл. 140, ал. 1 ИК (по образец приложение № ……..),
подписано от ………………………………..
2. За всяка от участващите в коалицията партии:
2.1. Удостоверение за актуално правно състояние:
- по ф.д. №…………………, изд. на…………………… г.;
- по ф.д. №…………………, изд. на…………………… г.;
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………..
2.2. Образец от подписа на представляващия партия:
………………………………………………………….
………………………….………………………………
2.3. Образец от печата на партия:
………………………………………………………….
………………………….………………………………
2.4. Удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 ЗПП:
- № ……….., изд. на …………………. г.;
- № ……….., изд. на …………………. г.;
- ……………………………………
3. Решение за образуване на коалицията ………………………………..
4. Образец от подписите на лицата, представляващи коалицията.
5. Образец от печата на коалицията (ако има такъв).
6. Списък на избиратели, подкрепящи регистрация на коалицията (по образец
приложение № ……) на хартиен носител - ......................................................
и в структуриран електронен вид на технически носител ........................................
7. Удостоверение за актуална банкова сметка по чл. 140, ал. 3, т. 7 ИК - № ………… от

№

86

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
Коалиция

1.
2.

(по чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на коалициите за допускане или регистрация в нови и частични избори на …………….. г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Приложение № 41-МИ-НЧ

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Приели документите (име, дата, подпис)

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

Получил (име, дата, подпис)

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

Забележки

Предал документите (име, дата, подпис)

Приели документите (име, дата, подпис)

Промени в състава на коалицията – решение на ЦИК № .........
Удостоверение № ........ от ................. г.
Получил (име, дата, подпис)

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Дата

Час

ДЪРЖАВЕН

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния срок
за регистрация - 45 дни преди изборния ден – при нови избори, и 35 дни преди изборния ден при частични избори. Дадените указания за отстраняване на
констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в графа „Забележки”.

Предал документите (име, дата, подпис)

7.

12.

Забележки

6.

……………..
8. Имената и длъжностите на лицата по чл. 140, ал. 3, т. 8 ИК - …………………………
9. Пълномощно от представляващия коалицията (в случай, че документите се подават от
упълномощено лице) - № ………… от ……………
10. Други документи -
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Приложение № 42-МИ-НЧ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………………………….
ОБЛАСТ ……………………………………………

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация в ОИК на партия или коалиция в
нови и частични избори на …………………… г.
(по чл. 147 от Изборния кодекс)
..................................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията или коалицията според решението за регистрацията в ЦИК)

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

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

Заявяваме регистрация за участие ...........................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията според решението за регистрацията в ЦИК)

в нови и частични избори за

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

в ………………………………………………………… на ……………… г.
(община, район, кметство)

Наименованието на партията или коалицията за изписване в бюлетината е съгласно
решението на ЦИК за регистрацията.
Партията или коалицията е регистрирана или допусната за участие в нови и частични
избори в ЦИК с Решение № ……………… от ……………………….
Представяме следните документи (чл. 147, ал. 5 ИК):
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
новите и частичните избори за ……………………………………………………… на ………. г.
Подписи:

………………………………………………………….
(представляващи партията или коалицията
упълномощени лица)
Заявлението за регистрация се представя в ОИК от партията или коалицията не по-късно от 40 дни преди
изборния ден – за нови избори, и 30 дни преди изборния ден – за частични избори.
В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрацията. За всеки отделен вид избор се подава
отделно заявление. За изборите за кметове на кметства се подава едно общо заявление, като изрично се вписват
кметствата, в които се заявява регистрация за участие.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията или коалицията.
Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички
представляващи.
Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите партията
или коалицията.
Към заявлението за регистрация партията или коалицията представя:

1. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите и подпечатано с
печатите на участващите партии;
2. пълномощно на лицата, които представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато
заявлението се подава от упълномощено лице.
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Приложение № 43-МИ-НЧ

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ...……………………………………….
ОБЛАСТ …………………………………………..
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на местна коалиция в нови и частични избори на …………………. г.
(по чл. 148 от Изборния кодекс)
..............................................................................................................................................................,

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

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

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

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

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

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

за участие в нови и частични избори за
…………………………………………………………………….

(общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

в ………………………………………………………………… на ………..………… г.
(община, район, кметство)

Заявяваме следното наименование на местната коалицията за изписване в бюлетината:
……...........................................................................................................................................
(пълното или съкратено наименование на местната коалиция съгласно решението за образуването й)

Прилагаме следните документи (чл. 148, ал. 5 ИК):
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с новите и
частичните избори за ……………………………… на …………….. г., за които
заявяваме регистрация.
Подписи
……………………………………………..
(представляващи местната коалицията или
упълномощени лица)

С Т Р.
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Заявлението за регистрация се представя в ОИК не по-късно от 40 дни преди изборния ден – за
нови избори, и 30 дни преди изборния ден – за частични избори.
В заявлението се посочва за кой вид избори се иска регистрация. За всеки отделен вид избори се
подава отделно заявление.
Към заявлението за регистрация на местната коалиция се представят:
1. решение в оригинал за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е упълномощен
да я представлява и за кой вид избор се създава. Решението трябва да е подписано от упълномощени
представители на съставящите я партии и коалиции и подпечатано с печатите на партиите и
коалициите, участващи в нея (ако коалициите имат печат). Когато решението е за участие в повече от
един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;
2. образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
3. образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
4. пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
5. удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва
само предизборната кампания;
6. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.
Заявлението се подписва от лицето, представляващо местната коалиция според решението за
образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице, изрично упълномощено от
представляващия местната коалиция.
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Приложение № 44-МИ-НЧ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА …………………………………………..
ОБЛАСТ ……………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за промени в състава или наименованието на местна коалиция в
нови и частични избори на ……………………… г.
(по чл. 149 от Изборния кодекс)

........................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на местната коалиция или партията)

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

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

Заявяваме за вписване в регистъра на местните коалиции, регистрирани за участие в нови и
частични избори на …………………………….. г., следните промени в състава или наименованието
на местна коалиция ...................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на местната коалиция според регистрацията й в ОИК)

настъпили след регистрацията й в общинската избирателна комисия, както следва:
………………………………………………………………….………………………………………........
……………………………………………………………………….………………………………………
Представяме следните документи:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
новите и частичните избори за…………………….......…..………......................... на …………......... г.
Подписи: …………………………..…………….……….
(представляващи местната коалиция, партията или
упълномощени лица)

Промени в състава на местната коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, се извършват след
подаване на заявление не по-късно от 35 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за
частични избори. Със заявлението се представя и решение за промени, което трябва да отговаря на условията за
образуване на местната коалиция.
В случай че една или повече партии или коалиции напуснат местната коалиция, нейната регистрация се
запазва, ако в състава й са останали най-малко две партии или коалиции. Промените, настъпили в състава на
местната коалиция, се отбелязват в регистъра на ОИК след подаване на заявление от лицето, представляващо
партията/коалицията или от представляващите местната коалиция лица, но не по-късно от 32 дни преди изборния
ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори. В същия срок ОИК заличава от
наименованието на местната коалиция партиите или коалициите, напуснали състава й.
Заявлението се подава и в случай че партия или коалиция, чието наименование или абревиатура е включено в
наименованието на местната коалиция, напусне местната коалиция. Местната коалиция запазва регистрацията си
ако в срок не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични
избори промени наименованието си с решение и подаде заявление за промяна в ОИК.
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Приложение № 45-МИ-НЧ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………………………….
ОБЛАСТ ……………………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
от партия, коалиция или местна коалиция за заличаване на регистрацията в ОИК
в нови и частични избори на ………………… г.
(по чл. 150 от Изборния кодекс)

.................................................................................................................................................................,
(пълно или съкратено наименование на партията, коалицията, местната коалиция
според регистрацията й в ОИК)

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

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

Заявяваме искане за заличаване на регистрацията на ..………………………………..

(пълно или съкратено наименование на партията, коалицията, местната коалиция
според регистрацията й в ОИК)

регистрирана с решение № ……./………… г. на ОИК за участие в новите и частичните избори
на …….………..…. г.
Представяме следните документи:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
новите и частичните избори за ………………………………………… на ……..…… г.
Подписи:
…………………………..…………….……….

(представляващи партията, коалицията, местната коалиция или
упълномощени лица)
Заличаване на регистрирана в ОИК партия, коалиция или местна коалиция за участие в изборите се
извършва след подаване на заявление не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди
изборния ден – за частични избори. Със заявлението се представя и решение на централното ръководство на
партията за заличаване, подписано от лицето представляващо партията. Коалицията, местната коалиция
представя решение за заличаване, подписано от лицата, представляващи партиите, съответно коалициите,
включени в състава и, или от изрично упълномощени от тях лица.

Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
За кой вид избор

Приложени документи

Забележки

Предал документите (име, дата,
подпис)

Приели документите (име, дата,
подпис)

3.

5.

6.

7.

8.

Дата

Час

ВЕСТНИК

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация съгласно хронограмата за нови и частични избори. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия
се отразяват в графата „Забележки”(чл. 147, ал. 7 ИК).

Регистрация – решение на ОИК № ….
Удостоверение № ….
10. Получил (име, дата, подпис)

№

ДЪРЖАВЕН

9.

4.

№ по ред, дата, час на постъпване
Партия или коалиция (регистрирана
или допусната до участие в изборите в
ЦИК)

1.
2.

(по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на партиите и коалициите за участие в нови и частични избори на …………………… г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………………………
ОБЛАСТ ………………………………………..

Приложение № 46-МИ-НЧ

БРОЙ 62
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Партии, участващи в състава на коалицията

Приложени документи

Забележки

Предал документите (име, дата, подпис)

Приели документите (име, дата, подпис)

Регистрация – решение на ОИК № ..............
Удостоверение № ………… дата ………….. на ОИК
Получено (име, дата, подпис)

Заявление за промени в състава на местната коалиция – № №
по ред, дата, час на постъпване
Приложени документи

Забележки

Предал документите (име, дата, подпис)

Приели документите (име, дата, подпис)

Промени в състава на местната коалиция – решение на
ОИК № .........
Удостоверение № ........ от ................. г.
Получил (име, дата, подпис)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

14.

15.

16.

17.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния срок за
регистрация съгласно хронограмата за нови и частични избори. Дадените указания за отстраняване на констатирани непълноти или несъответствия се отразяват в
графата „Забележки“ (чл. 148, ал.7 ИК).

ВЕСТНИК

18.

Час

Час

ДЪРЖАВЕН

13.

Дата

дата

Приложение № 47-МИ-НЧ
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Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
За кой вид избор

3.

№

№ по ред, дата, час на постъпване
Местна коалиция

1.
2.

(по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на местните коалиции за участие в нови и частични избори на …………………… г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ …………………………..

С Т Р.
БРОЙ 62
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Приложение № 48-МИ-НЧ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на партия в нови и частични избори на ………………… г.
(по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)

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

избирателна

комисия

в

община

…………………………………

удостоверява, че с Решение № ......…...... от ………………………….. г. партия
……………..……………….......…..………………………………………………………………
(наименование на партията)

е регистрирана за участие в нови и частични избори за …………………………………. на
…………………………….. г.

Председател:
Секретар:
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Приложение № 49-МИ-НЧ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на коалиция в нови и частични избори на …………………. г.
(по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)

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

Общинската
удостоверява,

че

избирателна
с

Решение

комисия
№

......…......

в

община
от

…………………………………

…………………………..

г.

коалиция

……………..……………….......…..………………………………………………………………
(наименование на коалицията)

е регистрирана за участие в нови и частични избори за …………………………………. на
…………………………….. г.

Председател:
Секретар:

БРОЙ 62
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Приложение № 50-МИ-НЧ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на местна коалиция в нови и частични избори на ………………… г.
(по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

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

Общинската избирателна комисия …………………………………… удостоверява, че с
Решение № ……….…........ от ………………….…...………. г. местна коалиция
……….……………………........………………………………………..……………………………….,
(наименование на местната коалиция)

в която участват следните партии и коалиции:
1. …………………………….……………………………………….......…………...…….
2. …………………………….……………………………………….......…………...…….
……………………….…………………………………………………….......…………….
(наименование на партиите, коалициите, включени в състава на местната коалиция)

е регистрирана за участие в новите и частичните избори за
…………………………………………………………………………………………………………………
(общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

в …………………………………………………………….. на …………..……. г.
(община, район, кметство)

Председател:
Секретар:
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Приложение № 51-МИ-НЧ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

за промени в състава или наименованието на местна коалиция
(по чл. 87, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 149 от Изборния кодекс)

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

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

регистрирана за участие в нови и частични избори за ……………...…………………………

(общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

в …………………………………………………………….. на …………..……. г.
(община, район, кметство)

с решение №……. от …...…………. г. на ОИК, както следва:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Председател:
Секретар:
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Приложение № 52-МИ-НЧ

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА …………………………………………
ОБЛАСТ …………………………………………..
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет в нови и частични избори
на ………………… г.
(по чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5, чл. 152, т. 3 и чл. 153 от Изборния кодекс)
1. ........................................................................................, ЕГН (ЛН) ...............................,
постоянен адрес (адрес на пребиваване) ......................................................................................
2. ........................................................................................, ЕГН (ЛН) ...............................,
постоянен адрес (адрес на пребиваване) .....................................................................................
3. ........................................................................................, ЕГН (ЛН) ...............................,
постоянен адрес (адрес на пребиваване) ......................................................................................
...................................................................................................................…………………………
7. ........................................................................................, ЕГН (ЛН) ...............................,
постоянен адрес (адрес на пребиваване) ......................................................................................
................................................................................................................................................
Заявяваме искане за регистрация инициативен комитет за издигане на независим
кандидат за
…………………………………………………………………………………………………..
(общински съветник, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

в новите и частичните избори за
……………………………………………………………………………………………………,
(общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

в ……………………………………………………………………………… на………………г.,
както следва:

(община, район, кметство)

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

постоянен адрес/настоящ адрес (адрес на пребиваване) на територията на изборния район
…………………………………………........................................................................................
Представяме следните документи (чл. 153, ал. 4 ИК):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Лице, представляващо инициативния комитет: .............................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

Адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес, лице за контакти:
.....................................................................................
Съгласни сме личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията
на инициативния комитет за участие в новите и частичните избори за
…………………………….. на ……………. г.
Подписи:
1. ........................................................
2. .........................................................
3. ........................................................
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............................................................
7. .........................................................
За издигане на независим кандидат за общински съветник или кмет се създава инициативен
комитет от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за граждани на друга
държава – членка на Европейския съюз) в населено място на територията на изборния район.
Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет за съответния вид
избор.
Инициативният комитет се образува с решение, в което се посочва за издигането на кой
кандидат и за кой вид избор се създава, както и лицето, което ще представлява инициативния комитет.
Гражданите на друга държава – членка на ЕС, могат да бъдат кандидати само за общински
съветници.
Лицето, представляващо инициативния комитет, подава в ОИК не по-късно от 40 дни преди
изборния ден при нови избори и не по-късно от 30 дни преди изборния ден – при частични избори, заявление
за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет.
Към заявлението се прилагат:
1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го
представлява;
2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да
гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в
списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК (по чл. 153,
ал. 4, т. 3 и 4 ИК);
4. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет,
която ще обслужва само предизборната кампания;
5. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
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Приложение № 53-МИ-НЧ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………………………….
ОБЛАСТ …………………..…………………..........
ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4 във връзка с чл. 396 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)

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

ЕГН (ЛН) ..........................., № на л.к. или зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на
ЗБЛД № ............................, изд. на ………...................... (№ на удостоверение за постоянно
пребиваване), изд. на …………………………….., постоянен адрес (адрес на пребиваване)
..........................................................................................................................................................,
член на инициативен комитет за издигане на ..............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

за независим кандидат за …………………………………………………………………….…..
(общински съветник, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

в новите и частичните избори на ……………………….. г.
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Гражданин съм на ………….……………………………………………..……………
(Република България, друга държава – членка на Европейския съюз)

2. Навършил съм 18 години.
3. Не съм поставен под запрещение.
4. Не изтърпявам наказание лишаване от свобода.
5. Постоянният ми адрес е в ………………………………….………………………….
(вписва се населеното място и общината)

и съм регистриран не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на новите и
частичните избори на ……………………… г.
6. Настоящият ми адрес е в ……………..……………………………………………….
(вписва се населеното място и общината)

и съм регистриран не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на новите и
частичните избори на …………………….. г.
ми
на
пребиваване
в
Република
България
е
7. Адресът
……………….………………………………………………..…………
(вписва се населеното място и общината)

и съм регистриран не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на новите и
частичните избори на ……………………… г. (само за гражданите на друга държава – членка на

Европейския съюз).

8. Не съм лишен от правото да избирам в друга държава – членка на Европейския
съюз, на която съм гражданин (само за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз).
9. Гражданин съм на друга държава - членка на Европейския съюз и имам статут на
продължително/постоянно пребиваващ в Република България (само за гражданите на друга

държава–членка на Европейския съюз).

10. Няма да обработвам и да предоставям личните данни на включените в списъка
за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния
кодекс.
11. Известно ми е, че като регистриран член на инициативен комитет не мога да
участвам в изборите като кандидат, наблюдател, застъпник на кандидатска листа,
представител на партия, коалиция или друг инициативен комитет, член на избирателна
комисия, анкетьор, придружител или в друго подобно качество, свързано с произвеждане
на новите и частичните избори на …………………….. г.

С Т Р.
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Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане
на новите и частичните избори на …………………….. г.
Дата ............................... г.

Подпис: …………………..

Всеки член на инициативния комитет подписва отделна декларация.
Декларациите на членовете на инициативния комитет се представят заедно със
заявлението за регистрация в ОИК по чл. 153, ал. 1 ИК.

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

Приложение № 54-МИ-НЧ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
ОБЩИНА …………………………..
ОБЛАСТ ……………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
от инициативен комитет за заличаване на регистрацията му
(по чл. 155, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

Заявявам искане за заличаване на регистрацията на инициативния комитет, извършена с
Решение № ………. от ………..……… г. на ОИК, за издигане на кандидатурата на
…………………………………………….……………………………., ЕГН (ЛН) ………………….
като независим кандидат за ………………………..……………………………………………...….
(общински съветник, кмет на община, район, кметство)

в нови и частични избори на ……………………… г.

Представям следните документи:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….……………………………..
Адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
новите и частичните избори на …………………………. г.
Подпис: ……..….……….

(представляващ инициативния комитет)

Заличаване на регистрацията на инициативен комитет за участие в изборите се извършва
чрез заявление, подписано от представляващото инициативния комитет лице, подадено не по-късно
от 32 дни преди изборния ден – за нови избори, и 25 дни преди изборния ден – за частични избори. Към
заявлението се прилага решение на инициативния комитет за заличаването му.
Заявлението се подписва от представляващото инициативния комитет лице.
Заявлението се подава от представляващия инициативния комитет.

Представляващ инициативния комитет

Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
Вид избор

Община, район, кметство

Приложени документи

3

4.

6.

7.

час

(общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

дата

1. Заявление по чл.153, ал.1 ИК.
2. Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето,
което да го представлява.
3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния
комитет……………….. бр.
4. Декларация по образец (чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4 ИК) - …………………. бр.
5. Удостоверение за банкова сметка по чл. 153, ал. 4, т. 6 ИК - № ………от ………..
6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания
7. Други документи:

№

ДЪРЖАВЕН

5.

Инициативен комитет за издигане на
независим кандидат

№ по ред, дата, час на постъпване

104

2.

1.

(по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат
в нови и частични избори на ………………………………………. г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ……………………….……………..
ОБЛАСТ ……………………………………….

Приложение № 55-МИ-НЧ

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 62

13. Предали (име, дата, подпис)

12. Получил (име, дата, подпис)

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

10. Приели документите (име, подпис)
Решение на ОИК №

подпис

Предал документите (име, подпис)

9.

11. Регистрация

подпис

Забележки (указания за отстраняване
на непълноти и несъответствия)

8.

БРОЙ 62
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 5

4
…………………..

3
……

5
…………………..

Адрес, телефони,
eлектронен адрес, лице
за контакт

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Регистърът на партиите, воден от общинската избирателна комисия е публичен и съдържа следните обстоятелства:
Колона 1 – „пореден №, дата и час на постъпване“, изписва се поредността според заявлението за регистрация в ОИК на
партия, дата и час на подаване на заявлението;
Колона 2 – „партия“, в която се изписват наименованието на партията.
Колона 3 – „Решение на ЦИК“, в която се изписва номерът на решението на ЦИК за регистрация или допускане на партията
и се осигурява електронен достъп до него;
Колона 4 - „Решение на ОИК“, в която се изписва номерът на решението на ОИК за регистрация на партията и се осигурява
електронен достъп до него;
Колона 5 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице за контакт“, в която се изписват посочените данни.

Решение на ОИК

Решение на
ЦИК

106

Пореден
№, дата и
партия
час на
постъпване
1
2
1.
……………………………………..
2.
3.
….

(по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на партиите за участие в нови и частични избори на ………………………… г.
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………………………

Приложение № 56-МИ-НЧ

С Т Р.
БРОЙ 62

……………

3

Решение на
ЦИК

………………….

4

Решение на ОИК

…………………..

5

Адрес, телефони,
eлектронен адрес, лице
за контакт

ВЕСТНИК

Регистърът на коалициите, воден от общинската избирателна комисия е публичен и съдържа следните обстоятелства:
Колона 1 – „пореден №, дата и час на постъпване“, изписва се поредността според заявлението за регистрация в ОИК на
коалиция, дата и час на подаване на заявлението;
Колона 2 – „коалиция“, в която се изписват наименованието на коалицията и партиите, включени в състава на коалицията;
Колона 3 – „Решение на ЦИК“, в която се изписва номерът на решението на ЦИК за регистрация или допускане на
коалицията и се осигурява електронен достъп до него;
Колона 4 - „Решение на ОИК“, в която се изписва номерът на решението на ОИК за регистрация на коалицията и се
осигурява електронен достъп до него;
Колона 5 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице за контакт“, в която се изписват посочените данни.

2
……………………………………
съставни партии:
……………………………………
……………………………………

коалиция

ДЪРЖАВЕН

2.
3.
….

1.

Пореден
№, дата и
час на
постъпване
1

(по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на коалициите за участие в нови и частични избори на …………………………… г.
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………………………

Приложение № 57-МИ-НЧ

БРОЙ 62
С Т Р. 1 0 7

………………….

3

…………………..

Адрес, телефони,
eлектронен адрес, лице за
контакт
4

ВЕСТНИК

Регистърът на местните коалиции е публичен и съдържа следните обстоятелства:
Колона 1 – „пореден №, дата и час на постъпване“, изписва се поредността според заявлението за регистрация в ОИК на
местната коалиция, дата и час на подаването му;
Колона 2 – „местна коалиция“, в която се изписва наименованието на регистрираната местна коалиция според решението
на ОИК и наименованието на партиите или коалициите, включени в състава й. В случай на промени в състава или наименованието на
местната коалиция в тази колона се отбелязват настъпилите промени, съобразно решението на ОИК.
Колона 3 – „Решение на ОИК“, в която се изписва номерът на решението на ОИК за регистрация на местната коалиция и
всички решения за последващи промени. Към решенията чрез линк се осигурява електронен достъп;
Колона 4 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице за контакт“, в която се изписват посочените данни, включително и
настъпили промени.

2
……………………………………
съставни партии, коалиции:
……………………………………
……………………………………

Решение на ОИК

ДЪРЖАВЕН

2.
3.
….

1.

1

местна коалиция
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пореден №, дата и час
на постъпване

(по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на местните коалиции за участие в нови и частични избори на …………………….. г.
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ……………………………………….

Приложение № 58-МИ-НЧ

С Т Р.
БРОЙ 62

(собствено, бащино и фамилно име
на независимия кандидат)

1.

(собствено, бащино и фамилно име
на независимия кандидат)

Общински съветник, Община, район, кметство
Собствено, бащино и
№ и дата на
кмет на община, район,
(наименование)
фамилно име на членовете на решението на ОИК
кметство
инициативния комитет
за регистрация

(по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

ДЪРЖАВЕН

…...

(собствено, бащино и фамилно име
на независимия кандидат)

Инициативен комитет за издигане
на:

Пореден №,
дата и час на
постъпване

2.

Приложение № 59-МИ-НЧ

РЕГИСТЪР
на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат
в нови и частични избори на ………………………………. г.
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………………………

БРОЙ 62
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 9

С Т Р.
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Приложение № 60-МИ-НЧ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на инициативен комитет в нови и частични избори
на ……………………………. г.
(по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

№ ............/.................................. г.
Общинската избирателна комисия ……………………………… удостоверява, че
с Решение № .............../......................... г. е регистриран инициативен комитет в състав:
1. ……………………………………..........……………, ЕГН (ЛН).........……………….......,
(собствено, бащино и фамилно име)

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

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

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

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

за независим кандидат за ……………………………………………………………………..
(общински съветник, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

в нови и частични избори в …………………………………………………………………
на …………………………………….. г.

(община, район, кметство)

Председател:
Секретар:

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

Приложение № 61-МИ-НЧ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от партия, коалиция, местна коалиция за регистрация на кандидатска листа
за общински съветници при произвеждане на нови избори на ……………………. г.
(по чл. 414, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 156, чл. 157, чл. 412, чл. 468 и § 2 ДР от Изборния кодекс)

Партия, коалиция, местна коалиция …………...............................................................................

(точно наименование на партията, коалицията, местната коалиция
според регистрацията й)

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

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

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

предлагаме Общинската избирателна комисия да регистрира кандидатска листа за участие в
нови избори за общински съветници в община ………………………………………………….
на ……………………………………… г.
Подреждането на кандидатите за общински съветници е както следва:
1. .......................................................................................ЕГН/ЛН.............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен или настоящ адрес, адрес на пребиваване
…………………………………………….................................................................................
2. ...........................................................................................ЕГН/ЛН.............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен или настоящ адрес, адрес на пребиваване
…………………………………………….................................................................................
3. .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Прилагаме следните документи (по чл. 414, ал. 1, т. 3, 6, 7 и 8 ИК):
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.........................……. г.

Подписи: ………………

(представляващи партията, коалицията, местната
коалиция или изрично упълномощеното лице)

Предложението се подава от партия, коалиция или местна коалиция за регистрация на
кандидатска листа за общински съветници в нови избори и се представя в ОИК не по-късно от 32
дни преди изборния ден.

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

Към предложението партията, коалицията или местната коалиция прилага:
1. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите – български граждани,
че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или местна коалиция и че
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1 - 4 ИК или;
2. заявление-декларация по чл. 414, ал. 1, т. 3, т. 6 и т. 7 предл. второ, чл. 397, ал. 2 и по
чл. 413, ал. 1 и 3 ИК от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е
български гражданин;
3. пълномощно на лицата, изрично упълномощени да представляват партията, коалицията
или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението и документите се подписват
и се подават от упълномощени лица.
Предложението се представя и на технически носител в Еxcel формат.

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

Приложение № 62-МИ-НЧ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от партия, коалиция, местна коалиция за регистрация на кандидати за кмет на община,
район, кметство при произвеждане на нови и частични избори на ……………………..г.
(по чл. 414, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 156, чл. 157, чл. 412, ал. 1 изр. първо и ал. 2, чл. 464, т. 6, чл. 468 и § 2 ДР
от Изборния кодекс)

Партия, коалиция, местна коалиция …………...............................................................................

(точно наименование на партията, коалицията, местната коалиция
според регистрацията й)

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

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

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

предлагаме Общинската избирателна комисия да регистрира кандидати за участие в нови
или частични избори за кмет
на ………………………………………………………
(община, район, кметство)

в ………………..………………………………………………….…… на …………………… г.
(община)

(дата)

Предлагаме за регистрация следния кандидат за кмет:

За всеки отделен вид избор – кмет на община, район, кметство се подава отделно
предложение.
За изборите за кметове на райони и кметства се подава едно общо предложение, като се
вписват районите и кметствата,където се произвеждат избори, както и съответно кандидатите.

1. .................................................................................................. ЕГН …….............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен (настоящ) адрес
………………………….…………………................................................................................,
кандидат за кмет на …..………………….................................................................................
(община, район, кметство)

2. .................................................................................................. ЕГН …….............................,
(собствено, бащино и фамилно име)
постоянен (настоящ) адрес
………………………….…………………................................................................................,
кандидат за кмет на …..………………….................................................................................
(община, район, кметство)

3. .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Прилагаме следните документи (по чл. 414, ал. 1, т. 3 и 8 ИК):
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Подписи: ………………

(представляващи партията, коалицията, местната коалиция
или изрично упълномощеното лице)

Предложението се представя в ОИК:
- за нови избори не по-късно от 32 дни преди изборния ден;
- за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
Към предложението партията, коалицията или местната коалиция прилага:
1. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде
регистриран от предложилата го партия, коалиция или местна коалиция и че отговаря на
условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1 - 4 ИК;
2. пълномощно на лицата, изрично упълномощени да представляват партията, коалицията
или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението и документите се подписват
и се подават от упълномощени лица.
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Приложение № 63-МИ-НЧ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………………………….
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат
при произвеждане на нови и частични избори на ………………..г.

(по чл. 414, ал. 1, т. 2, чл. 416, ал. 2-4 във връзка с чл. 412, ал. 1, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)

Подписаният/та ...............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
представляващ/а инициативния комитет, регистриран с решение на ОИК № ………..……
от …………………… г:
Предлагам Общинската избирателна комисия да регистрира като независим
кандидат за ………………….........................................................................................................
(общински съветник, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

в .......................................................................................................................................................,
(община, район, кметство)

........................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ...........................................,
постоянен адрес (настоящ адрес):
…………………………………………..........................................................................................,
при произвеждането на нови или частични избори на ……………………………………. г.
Издигането на кандидата е подкрепено от ..................
(с цифри)

(дата)

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

избиратели, съгласно приложения списък – на хартия и на технически носител в
структуриран електронен вид в excel формат.
Прилагам следните документи (по чл. 414, ал. 1, т. 3, 6 и 7, чл. 416, ал. 2 ИК):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................... г.

Подпис на представляващото
инициативния комитет лице: ...............................

Предложението се представя в ОИК:
- за нови избори не по-късно от 32 дни преди изборния ден;
- за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
Към предложението на инициативния комитет се прилагат:
1. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат,
съдържащ саморъчните подписи, имената, постоянния адрес в общината, съответно в
кметството или района и ЕГН за българските граждани, а за гражданите на друга държава
- членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваване
- имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на
удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на
пребиваване в съответната община, район или кметство, съгласно чл. 416, ал. 2 ИК.
Подписите се полагат пред член на инициативния комитет. Всеки избирател може да
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участва само в един списък. При полагане на подписа си избирателят удостоверя своята
самоличност пред член на инициативния комитет. Списъкът се представя и в структуриран
електронен вид на технически носител в excel формат – (чл. 416, ал. 2 ИК).
Членовете на инициативния комитет обработват и предоставят личните данни при
спазване изискванията за защита на личните данни и носят отговорност като
администратори по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.
2. Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран
от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и
по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК.
3. Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 6 и 7 ИК от гражданин на друга държава – членка
на Европейския съюз, който не е български гражданин, с която декларира:
а) гражданство, дата и място на раждане;
б) адрес на пребиваване в съответното населено място в Република България;
в) че не е поставен под запрещение;
г) данните от личната карта или паспорта и личен №, в това число начина на
изписване на имената му в документа му за самоличност, издаден от държавата-членка, на
която е гражданин;
д) че не е лишен от право да бъде избиран в държавата-членка, на която е
гражданин, с акт, подлежащ на съдебен контрол.
Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се
подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.
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Приложение № 64-МИ-НЧ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ……………………………………

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
от кандидат за общински съветник или кмет – български гражданин
(по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)
Подписаният/ата ..............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ……........................................,
постоянен адрес: ……………………………………..……………………………………….
настоящ адрес: …………………………………………………………..…………………….
Заявявам, че съм съгласен/а да бъда регистриран/а като кандидат за
………………………………………………………………………………………………….
(общински съветник, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

от името на .................................................................................................................................
(партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет,
регистрация в ОИК - Решение № …….…… от ………… г.)

за участие в нови или частични избори
в …………………………………………………………………………………………………………
(община, район, кметство)

на …………………………………….
(дата)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Отговарям на условията по чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс:
- български гражданин съм;
- навършил съм (навършвам) 18 години към изборния ден включително;
- не съм поставен под запрещение;
- не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
- имам постоянен и настоящ адрес в Република България през последните шест
месеца преди изборния ден и
- имам постоянен (настоящ) адрес в ……………………………..…………………
(вярното се подчертава)

(населено място, община)

през последните шест месеца преди изборния ден.

2. Отговарям на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс:
- предложен съм като кандидат за общински съветник или за кмет
на …………………………………..…………………………………………………………
(община, район,кметство)

само от ….………….………………………………..……………………………………….
(партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет)

само в изборен район ……………………………………………………………………….;
(община, район,кметство)
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- не съм едновременно кандидат за кмет на община и кандидат за кмет на
кметство или район;
- не съм едновременно независим кандидат за общински съветник или кмет и
кандидат за общински съветник или за кмет от партия, коалиция или местна коалиция.
- известно ми е, че като регистриран кандидат за общински съветник или за кмет
на община, район или кметство не мога да участвам в изборите като наблюдател,
застъпник на кандидатска листа, представител на партия, коалиция, местна коалиция
или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна
комисия, анкетьор или в друго подобно качество, свързано с произвеждане на
изборите.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на нови и частични избори на ………………………………………………
(дата)

.................................... г.

Подпис: …………….

Заявлението – декларация се подава от всеки кандидат на партия, коалиция, местна
коалиция или инициативен комитет и се прилага към предложението на партията,
коалицията, местната коалиция или инициативния комитет за регистрация на кандидатска
листа.
В заявлението – декларация се вписва от името на коя партия, коалиция, местна
коалиция или инициативен комитет се предлага кандидатът, за коя община, район или
кметство и в какво качество, както и номерът на решението за регистрация в ОИК.
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Приложение № 65-МИ-НЧ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ- ДЕКЛАРАЦИЯ
от кандидат за общински съветник – гражданин на друга държава-членка на
Европейския съюз в нови избори на …………………………….г.

(по чл. 414, ал. 1, т. 3, т. 6 и т. 7 във вр. с чл. 397, ал. 2 и чл. 413, ал. 1 и 3, чл. 468 от Изборния кодекс)

Подписаният/ата …...................................................................................................,
ЛН ......................................................, л.к./паспорт № .........................................................,
удостоверение за пребиваване № ……………….……, дата на регистрация в Република
България ……………………….., посочена в него,
Заявявам, че съм съгласен/а да бъда регистриран/а като кандидат за общински
съветник от името на .................................................................................................................
(партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет,
регистрация в ОИК- Решение № …….…… от ………… г.)

за участие в нови избори
в ……………………………………………………………на ……………………………….. г.
(община)
ДЕКЛАРИРАМ:
1. не съм гражданин на Република България;
2. навършил съм/навършвам 18 години към изборния ден включително;
3. не съм поставен под запрещение;
4. не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
5. имам статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република
България;
6. гражданин съм на …………………………………………………………………
(наименование на държавата – членка на ЕС)

7. роден/а съм на ……………………. г. в …………………………………………..
(населено място и държава)

8. през последните шест месеца преди датата на произвеждане на изборите
адресът ми на постоянно (продължително) пребиваване в Република България е:
…………………………………………………………………………..
9. данните от личната карта, паспорта ми издадени от държавата по произход,
са както следва (на латиница):
ФАМИЛНО ИМЕ:

ИМЕ:

МОМИНСКО ИМЕ:

ИМЕ НА МАЙКАТА:

ИМЕ НА БАЩАТА:

ДАТА НА РАЖДАНЕ:

МЯСТО НА РАЖДАНЕ:

ПОЛ:

ЛИЧНА КАРТА/ПАСПОРТ №

ИЗДАДЕН НА

ВАЛИДЕН ДО

ИЗДАДЕН ОТ
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10. не съм лишен от право да бъда избиран в държавата-членка, на която съм
гражданин, със съдебен или друг акт.
11. отговарям на условията по чл. 413, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс:
- предложен
съм
като
кандидат
за
общински
съветник
в
…………………………… само от …………………………………………………………...
(община)

(партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет)

и само в изборен район …………………………………………………………….;
(община)

- не съм едновременно независим кандидат за общински съветник и кандидат
за общински съветник от партия, коалиция или местна коалиция.
Известно ми е, че като регистриран кандидат за общински съветник не мога да
участвам в изборите като наблюдател, застъпник на кандидатска листа, представител на
партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, член на инициативен
комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или в друго подобно качество,
свързано с произвеждане на изборите.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на нови избори на …………………………………………. г.

.................................... г.

Подпис: ………………..

Заявлението – декларация се подава от кандидат за общински съветник – гражданин на
друга държава-членка на Европейския съюз на партия, коалиция, местна коалиция или
инициативен комитет и се прилага към предложението на партията, коалицията, местната
коалиция или инициативния комитет за регистрация на кандидатска листа.

(наименование на общината)

ЕГН/ЛН

Постоянен
адрес (адрес на
пребиваване)

(собствено, бащино, фамилно име и ЕГН)

Подписаният …………………………………………………………………………………………………….……..

Собствено, бащино и фамилно име

Подпис

ВЕСТНИК

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

№

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

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

ДЪРЖАВЕН

При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява пред член на инициативния комитет своята
самоличност.
Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на
личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(дата)

избори
на …………………………………………….

Всеки избирател може да участва само в един списък.
Подписаните даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на нови или частични

(дата)

…………..… от …………..…… г. на ОИК за участие в нови или частични избори на ……………………………………………г.

(район или кметство – за кандидатите за кмет на район или кметство)

……………………………………………………………………….., издигнат/а от инициативен комитет, регистриран с Решение №

(общински съветник, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

като независим кандидат за …………………………….………………………………………. в община ……………………………….

(собствено, бащино и фамилно име)

Подписаните, подкрепяме ….............….............……………………………………………..…………………......………...........,

(по чл. 416, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)

(общински съветник, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

СПИСЪК
на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат
за …………………………………………………………………………..

Приложение № 66-МИ-НЧ
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В графа „Собствено, бащино и фамилно име“ се вписват имената на избирателя според документа за самоличност.
Списъкът трябва да съдържа имената, саморъчните подписи, ЕГН/ЛН, и другите данни посочени в чл. 416, ал. 2 ИК.
Броят на необходимите подписи на избиратели в списъка е посочен в чл. 416, ал. 1 ИК.
Избирателите се подписват пред член на инициативния комитет.
Членът на инициативния комитет, пред който са положени подписите, вписва трите си имена, ЕГН и се подписва на всяка
страница.
Списъкът се изготвя на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител и се представя заедно с
предложението за регистрация по чл. 414, ал .1, т. 2 ИК и другите документи:
- за нови избори не по-късно от 32 дни преди изборния ден;
- за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на
технически носител.

(Текстът относно удостоверяване на полагането на подписи от избирателите се изписва в края на всеки лист след полагане на подписите).
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Приложение № 67-МИ-НЧ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на кандидат
………………………………………………………………………………..
(общински съветник, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

(по чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

№............/.................................. г.
Общинската избирателна комисия ………………………………. удостоверява, че
(община)

с Решение № ........./.................. г. е регистрирала: ……………………………………….....,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН............……, издигнат от ……………………………………………………………
(партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет)

за кандидат за …………………………………….……………………………….
(общински съветник, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

в ……………………………………………………………………………………..
(община, кметство)

в нови или частични избори на ……………………………………………………….. г.
(дата)

Председател:
Секретар:

Приели документите

Регистрация:

Получил – решение,
удостоверения

7.

8.

9.

име

име
име
Решение на ОИК №

дата

Удостоверения от №

Предал документите

6.

подпис

подпис
подпис
до №

подпис

ДЪРЖАВЕН

име

Забележки

ДА НЕ 3. Декларация от гражданин на друга държава – членка на ЕС ….…… броя.
4. Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съгласно чл. 416, ал. 2 ИК – на
ДА НЕ
хартия и в структуриран вид на технически носител в excel формат (само за инициативните комитети).
ДА НЕ 5. Пълномощно (в случай, че документите се подават от упълномощено лице) ……….. броя.
ДА НЕ 6. Други документи -

5.

4.

3.
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2.

№ по ред, дата, час на постъпване на
№
Дата
Час
предложението
Партия, коалиция, местна коалиция или
инициативен комитет
Адрес, телефон, електронен адрес, факс
и лице за контакти
ДА НЕ 1. Предложение за регистрация на кандидатска листа.
Представени
ДА НЕ 2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите ………… броя.
документи

1.

(по чл. 414, ал. 4, чл. 412, ал. 1, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на кандидатите за общински съветници за нови избори на ……………………..г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….………………………………….
ОБЛАСТ ………………………………………

Приложение № 68-МИ-НЧ

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 62

Входящият регистър съдържа последователно подредени един след друг регистърни листове за всяко подадено предложение от партия,
коалиция, местна коалиция или инициативен комитет. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване
във входящия регистър на ОИК.
При установяване на непълноти или несъответствия при постъпване на предложенията ОИК дава незабавно указания и срок за
отстраняването им до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 32 дни преди изборния ден.
Дадените указания се отразяват в графата „Забележки” и се удостоверяват с подписите на представителите на партията, коалицията,
местната коалиция или инициативния комитет.
Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения
адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК в графата „Забележки”, като се отбелязват
датата и часът на уведомяването.

БРОЙ 62
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 5

НЕ

НЕ
НЕ

ДА

ДА
ДА

Забележки

Предал документите

Приели документите

6.

7.

8.

подпис

подпис

ВЕСТНИК

име

име

Постоянен или настоящ адрес на територията
на общината

1. Предложение за регистрация на кандидатска листа.
2. Заявление-декларация по образец от кандидата за кмет на община, район ………. броя.
3. Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съгласно чл. 416, ал. 2 ИК –
на хартия и в структуриран вид на технически носител в excel формат (само за инициативните комитети).
4. Пълномощно (в случай, че документите се подават от упълномощено лице) ……….. броя.
5. Други документи -

НЕ
НЕ

ЕГН

ДЪРЖАВЕН

ДА

Представени документи ДА

кандидата за кмет на община, район

5.

4.

3.

Час
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2.

№ по ред, дата, час на постъпване на
№
Дата
предложението
Партия, коалиция, местна коалиция
или инициативен комитет
Адрес, телефон, електронен адрес,
факс и лице за контакти
Собствено, бащино и фамилно име на
Община, район

1.

(по чл. 414, ал. 4, чл. 412, ал. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 14, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на кандидатите за кметове на общини и райони за нови и частични избори на ……..………………г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….………………………………….
ОБЛАСТ ………………………………………

Приложение № 69-МИ-НЧ

С Т Р.
БРОЙ 62

Получил – решение,
удостоверение

10.

име

Решение на ОИК №
дата

Удостоверение №
подпис

Входящият регистър съдържа последователно подредени един след друг регистърни листове за всяко подадено предложение от партия,
коалиция, местна коалиция или инициативен комитет. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване
във входящия регистър на ОИК.
Имената на кандидатите се изписват така, както са изписани в заявлението-декларация по чл. 414, ал. 1, т. 3 ИК.
Когато партията, коалицията или местната коалиция е направила предложение за регистрация на кандидати в повече от 1 район - за
градовете с районно деление, на ред 4-ти на отделни редове се вписват наименованията на районите и съответните данни на кандидатите.
Броят на редовете за вписване на кандидатите за кмет на район – в градовете с районно деление, е равен на броя на районите в съответния
град, където се произвеждат избори.
При установяване на непълноти или несъответствия при постъпване на предложенията ОИК дава незабавно указания и срок за
отстраняването им до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация:
- за нови избори не по-късно от 32 дни преди изборния ден;
- за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
Дадените указания се отразяват в графата „Забележки” и се удостоверяват с подписите на представителите на партията, коалицията,
местната коалиция или инициативния комитет.
Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения
адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК в графата „Забележки”, като се отбелязват
датата и часът на уведомяването.

Регистрация:

9.

БРОЙ 62
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 7

НЕ
НЕ
НЕ

ДА

ДА
ДА

Забележки

НЕ
НЕ

6.

Дата

ЕГН

Постоянен или
настоящ адрес на територията на
кметството в общината

Час

1. Предложение за регистрация на кандидати.
2. Заявление-декларация по образец от кандидата за кмет на кметство ………. броя.
3. Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съгласно чл. 416, ал.
2 ИК – на хартия и в структуриран вид на технически носител в excel формат (само за
инициативните комитети).
4. Пълномощно (в случай, че документите се подават от упълномощено лице) ……….. броя.
5. Други документи -

Собствено, бащино и фамилно име на
кандидатите за кметове на кметства

№

ДЪРЖАВЕН

ДА
ДА

Представени документи

Кметство

5.

4.

3.

2.

№ по ред, дата, час на постъпване на
предложението
Партия, коалиция, местна коалиция
или инициативен комитет
Адрес, телефон, електронен адрес,
факс и лице за контакти
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1.

(по чл. 414, ал. 4, чл. 412, ал. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 14, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на кандидатите за кметове на кметства за нови и частични избори на ………………………… г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….………………………………….
ОБЛАСТ ………………………………………

Приложение № 70-МИ-НЧ

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 62

Приели документите

Регистрация:

Получил – решение,
удостоверение

8.

9.

10.

име

име
име
Решение на ОИК №

име

дата

Удостоверение №
подпис

подпис
подпис

подпис

Входящият регистър съдържа последователно подредени един след друг регистърни листове за всяко подадено предложение от партия,
коалиция, местна коалиция или инициативен комитет. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване
във входящия регистър на ОИК.
Имената на кандидатите се изписват така, както са изписани в заявлението-декларация по чл. 414, ал. 1, т. 3 ИК.
Когато партията, коалицията или местната коалиция е направила предложение за регистрация на кандидати в повече от 1 кметство, на
ред 4-ти на отделни редове се вписват наименованията на кметствата и съответните данни на кандидатите. Броят на редовете за вписване на
кандидатите за кмет на кметство е равен на броя на кметствата в съответната община, където се произвеждат избори. При установяване на
непълноти или несъответствия при постъпване на предложенията ОИК дава незабавно указания и срок за отстраняването им до три дни, но не покъсно от крайния срок за регистрация:
- за нови избори не по-късно от 32 дни преди изборния ден;
- за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
Дадените указания се отразяват в графата „Забележки” и се удостоверяват с подписите на представителите на партията, коалицията,
местната коалиция или инициативния комитет.
Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения
адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК в графата „Забележки”, като се отбелязват
и датата, и часът на уведомяването.

Предал документите

7.

БРОЙ 62
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 9

………….

2.

3

Община

1…..
2…..
…
1….
2….
…

4

Пореден № на
кандидата в
решението за
регистрацията на
листата

1

2

3

Пореден №
Партия, коалиция, Община, район
според
местна коалиция или
решението за инициативен комитет
регистрация
на листата

4

Собствено, бащино и фамилно име на
кандидатите за кмет на община, район

5

№ на решението
на ОИК за
регистрация

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

5
....................................................................
....................................................................
……………………………………………
....................................................................

Собствено, бащино и фамилно име на
кандидатите за общински съветници

Образец на регистър за публикуване на кандидати за кмет на община, район

…………

2

Партия, коалиция,
местна коалиция
или инициативен
комитет

6

Пореден № на
кандидата в
бюлетината за
гласуване

……

……

………

……….

7

Пореден № на
кандидатската
листа в
бюлетината за
гласуване

6

№ на решението
на ОИК за
регистрация

ДЪРЖАВЕН

1.

1

Пореден №
според
решението за
регистрация
на листата

Приложение № 71-МИ-НЧ
130

Образец на регистър за публикуване на кандидати за общински съветници

(по чл. 87, ал. 1, т. 14, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

на ……………………………г.

(общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

РЕГИСТЪР
на кандидатите за нови и частични избори за ……………………………………..

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 62

………

………..

……………
………………..

……………….
….……………
………………..

Собствено, бащино и фамилно име на
кандидатите за кметове на кметства

5

………………………… ……………….

………………………… ……………….

4

Партия, коалиция, местна № на решението
на ОИК за
коалиция или
регистрация
инициативен комитет

……………….
……………....
……………….
……………….

6
………………
……………....
……………….
……………….

Пореден № на
кандидата в
бюлетината за
гласуване

……..

…….

Общинската избирателна комисия води отделни публични регистри на кандидатите, където се произвеждат избори:
- за общински съветници;
- на кандидатите за кмет на община;
- на кандидатите за кмет на кметство (общ за всички кметства в общината);
- на кандидатите за кмет на район в градовете с районно деление.
Вписванията в публичните регистри се извършват на интернет страницата на съответната ОИК, незабавно след приемане на решение за
регистрация, както и при промяна на регистрираните кандидати.

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

3
…………………………………….…
..…………. …………………………………….…
…………… …………………………………….…
……………. …………………………………….…

2

Кметство

……….

……….

ДЪРЖАВЕН

2.

1.

1

Пореден №
според
решението за
регистрация
на листата

Образец на регистър за публикуване на кандидати за кмет на кметство

2.

1.

…………..
………….
…………...

БРОЙ 62
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 1

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

Приложение № 72-МИ-НЧ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ...................................
ОБЛАСТ ………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа за нови и частични избори
за …………………………………………………..………………………………
(общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

в …………………………………………………………………………на …………….. г.
(в община, район, кметство)

(чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс)
от ...............................................................................................................................................................................,
(партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет )

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

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

Заявяваме за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) застъпници на
кандидатската листа за ………………………………………………………………..…………………………..,
(общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

регистрирана от …………………………………………………………………………………………………….
(партията, коалицията, местната коалиция, инициативния комитет)

съгласно приложен списък по утвърден от ЦИК образец.

Приложени документи:
1. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице.
2. Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на технически носител
в EXCEL формат.
3. Декларация-приложение № 74-МИ-НЧ от изборните книжа.
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
нови или частични избори на …………….………......... г.
Подписи: …………………………………………….

(представляващи партията, коалицията, местната
коалиция или упълномощени лица)

Подписи: …………………………………………….
(представляващи инициативния комитет)

Заявлението за регистрация на застъпници се представя в ОИК.
Условията и редът за участие на застъпници на кандидатски листи са уредени с решение на ЦИК.
Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет може да подаде едно или повече
заявления, като общият брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да
надвишава броя на избирателните секции в изборния район. Когато партията, коалицията, местната коалиция,

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3

инициативният комитет желае да замени регистриран застъпник, се подава предложение по образец от
изборните книжа.
Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в 1 екземпляр по следния
образец:
ЕГН/ЛН на застъпника
№ по ред
Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

Списъкът се представя задължително и на електронен носител в excel формат по горния образец.
Заявлението и списъкът се подписват от лицето, представляващо партията, коалицията, местната
коалиция, инициативния комитет.
Когато партията, коалицията, местната коалиция, инициативният комитет се представлява
съвместно от няколко лица, заявлението и списъкът се подписват от всички представляващи.
Заявлението и списъкът могат да бъдат подписани и от лица, изрично упълномощени от
представляващите партията, коалицията, местната коалиция. В този случай при подаване на заявлението се
представя и заверено от представляващите копие от пълномощното.
Заявлението може да бъде подадено и от лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя
и пълномощното.
За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години към датата на подаване на
заявлението, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция, местна
коалиция могат да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
При произвеждане на втори тур за избор на кмет, извършената за първия тур регистрация запазва
действието си. Между двата тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници при спазване на изискването
на чл. 117, ал. 4 ИК.

С Т Р.
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Приложение № 73-МИ-НЧ
ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ………………………….
ОБЛАСТ ……………………………
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за
нови и частични избори на ……………………….г.
(чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
от.................................................................................................................................................................................,
(партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет )

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

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

Предлагам(е) за регистрация ........................................... (брой с цифри и думи) заместващ/и
застъпник/ци на кандидатската листа за ……………………………..…………………………………………..,
((общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

регистрирана от …………………………………………………………………………………………………….
(партията, коалицията, местната коалиция, инициативния комитет)

съгласно приложен списък по утвърден от ЦИК образец.

Приложени документи:
1. Пълномощно
2. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на технически носител в
excel формат.
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
нови или частични избори на ……………………..……......... г.
Подписи: …………………………………………….

(представляващи партията, коалицията, местната
коалиция или упълномощени лица)

Подписи: …………………………………………….
(представляващи инициативния комитет)

Предложението за регистрация на заместващ/и застъпник/ци се представя в ОИК до изборния ден.
Към предложението задължително се представя списък в 1 (един) екземпляр на хартиен носител и на
технически носител в excel формат по следния образец:
№
по
ред
1

Собствено, бащино, фамилно име на
заместващия застъпник
………………….

ЕГН/ЛН на
заместващия
застъпник
…………

Собствено, бащино, фамилно име и
ЕГН/ЛН на регистрирания застъпник,
който се замества
…………….

Условията и редът за участие на застъпници на кандидатски листи са уредени с решение на ЦИК.
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Предложението и списъкът се подписват от лицето, представляващо партията, коалицията, местната
коалиция, инициативния комитет.
Предложението и списъкът могат да бъдат подписани и от лице/а, изрично упълномощено/и от
представляващия/ите партията, коалицията, местната коалиция. В този случай при подаване на
предложението се представя и заверено копие от пълномощното.
Предложението може да бъде подадено и от лице с изрично пълномощно, като при подаването се
представя и пълномощното.
Общият брой на допълнителните застъпници на всяка кандидатска листа може да бъде до една трета от
броя на избирателните секции в съответния изборен район, където се произвеждат избори.
За заместващ застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години, не е поставено
под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция, местна
коалиция могат да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.
Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
При произвеждане на втори тур за избор на кмет извършената за първия тур регистрация запазва
действието си. Между двата тура може да бъдат регистрирани и нови заместващи застъпници при спазване на
изискването на чл. 118, ал. 4 ИК.

С Т Р.
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Приложение № 74-МИ-НЧ
ДЕКЛАРАЦИЯ
от лицата, заявени за регистрация като застъпници

(по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 ИК)

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

ЕГН/ЛН ….....................…., документ за самоличност вид ........................
№ ……………....., издаден на ............................. от ……………………..…………..,
удостоверение за пребиваване № ……………………....., издадено на
…….............. от ……..……………...………., дата на регистрация …………………
ДЕКЛАРИРАМ:
1) съгласен/а съм да бъда регистриран/а като застъпник на кандидатите
от кандидатската листа на …..……………………………………………………..….
(партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет)

при произвеждане на нови или частични избори за …………………………... …
2) навършил/а съм 18 години;
3) не съм поставен/а под запрещение;
4) не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
5) не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер;
6) известно ми е, че като регистриран застъпник не мога да бъда
кандидат, наблюдател, представител на партия/коалиция/инициативен комитет,
член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор,
придружител на лице с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане,
което не може само да извърши необходимите действия при гласуването или да
участвам в друго подобно качество в изборите.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на нови или частични избори
на ………………………...……. г.
ПОДПИС: ........................
Декларацията се подава от лицата, заявени за регистрация като застъпници,
и се прилага в оригинал към заявлението, предложението за регистрация на
застъпници (чл. 118, ал. 1 и 4 ИК) на хартиен носител или по електронен път,
подписана с електронен подпис.

Списък на лицата, заявени за
регистрация като застъпници
Приложени документи

Забележки

Предал документите
(име, дата, подпис)
Приели документите

5.

7.

8.

Дата

Час

ВЕСТНИК

(име, дата, подпис)
10. Регистрация – решение на ОИК №
…………………
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ...................... г.

9.

6.

По приложение

№

ДЪРЖАВЕН

4.

3.

№ по ред, дата, час на постъпване
Наименование на партия, коалиция,
местна коалиция, инициативен
комитет, заявили за регистрация
застъпници на кандидатска листа
Адрес, телефон, електронен адрес
и лице за контакти
За кой вид избор

1.
2.

(чл. 118, ал. 1, 4 и 5 от Изборния кодекс)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР
на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в нови и
частични избори на ………………………….. г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА .........................................
ОБЛАСТ ……………………………

Приложение № 75-МИ-НЧ
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Предал документите
(име, дата, подпис)

Приели документите

5.

6.

Получено от
(име, дата, подпис)

Час

ВЕСТНИК

Горният образец на страница втора се попълва, когато дадена партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет
подава второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници до посочване на застъпници за всички избирателни секции в
съответния изборен район, където се произвеждат избори.

8.

7

Дата

ДЪРЖАВЕН

(име, дата, подпис)
Регистрация – решение на ОИК
№ ………
Удостоверения от № ........ до № ...........
от ................... г.

Забележки

4.

Към №
По приложение

138

3.

Към №, дата, час на постъпване
Списък на лицата, заявени за
регистрация като застъпници
Приложени документи

1
2.

Непосредствено към страницата на входящия регистър се прилага списъкът на лицата, заявени за регистрация като
застъпници.

11. Получено от
(име, дата, подпис)

С Т Р.
БРОЙ 62

Забележки

Предал документите
(име, дата, подпис)

Приели документите
(име, дата, подпис)

Регистрация – решение на ОИК № ….
Удостоверения от № ........ до № ...........
от .................... г.

Получени от
(име, дата, подпис)

5.

6.

7.

8.

9.

По приложение

Към №

Дата

Час

ВЕСТНИК

На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното заявление за регистрация на застъпници на
съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено един след друг последователно регистърни листове за всяко подадено предложение
за заместване на застъпници от съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, както и списъкът на
хартиен носител към него. Регистърните листове за предложенията за заместване следват регистърните листове на заявленията
за първоначална регистрация на застъпници.

ДЪРЖАВЕН

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

4.

3.

Към № по ред, дата, час на постъпване
Наименование на партия, коалиция,
местна коалиция, инициативен
комитет, заявили за регистрация
заместващи застъпници на
регистрирани застъпници на
кандидатска листа
Списък на лицата, предложени за
регистрация като заместващи
застъпници
Приложени документи

1.
2.

На ред 1 в графа „Към №“ се посочва поредният номер на първоначалното заявление на съответната партия, коалиция,
местна коалиция или инициативен комитет.
В регистъра се подреждат непосредствено един след друг последователно регистърни листове за всяко подадено заявление от
съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, както и списъкът на хартиен носител към него.

БРОЙ 62
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ПП/КП/МК/ИК
…………………..

2

………………………………………………………

№ на
удостовере
ние

За кой вид
избор

Забележки

ВЕСТНИК

Колона 2 - „Кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет“. Изписват се наименованията на партиите,
коалициите, местните коалиции или инициативните комитети, като пред наименованието на партията се изписва абревиатурата „ПП“, на
коалиция - „КП", на местна коалиция – „МК“. За инициативните комитети се изписва абревиатурата „ИК" и имената на независимия
кандидат;
Колона 3 - Колоната съдържа редове, в които последователно се изписват имената на застъпниците по реда на подредбата им в заявлението;
Колона 4 - „№ на удостоверение". Изписват се номерът и датата, вписани в удостоверението на застъпника.
Общинската избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистъра. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява
при спазване изискванията за защита на личните данни.
Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра, графа „Забележки“.

ДЪРЖАВЕН

Регистърът съдържа следните записи:
Колона 1 - „№ по ред". Изписва се поредният номер според последователността на подадените заявления за регистрация на застъпници;

(абревиатурата се изписва
пред наименованието на
съответната партия,
коалиция, местна коалиция,
инициативен комитет)

1. …………..……………………………………………………
(собствено, бащино, фамилно име)
2. …………..……………………………………………………
(собствено, бащино, фамилно име)
3. …………..……………………………………………………
(собствено, бащино, фамилно име)
……………………………………..

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия,
коалиция, местна коалиция, инициативен комитет

Приложение № 76-МИ-НЧ
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1

Кандидатска листа на
партия (ПП), коалиция
(КП), местна коалиция
(МК), инициативен
комитет (ИК)
ПП
………………………..
КП
………………………..
МК
……………………….
ИК
……………………….

№
по
ред

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

(по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс)

РЕГИСТЪР
на застъпници в нови и частични избори на …………………… г.

ОБЩИНА .........................................
ОБЛАСТ ……………………………

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

С Т Р.
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3
1. …………..……………………………………………………
(собствено, бащино, фамилно име)
2. …………..……………………………………………………
(собствено, бащино, фамилно име)
3. …………..……………………………………………………
(собствено, бащино, фамилно име)
……………………………………..

2

ПП …………………………, или
КП …………………………, или
МК ………………………..., или
ИК …………………………

Упълномощени представители на партия, коалиция, местна
коалиция или инициативен комитет

Партия, коалиция, местна коалиция,
инициативен комитет

4

№ и дата на
пълномощното

ВЕСТНИК

Колона 3 – „Представители на съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет“. Колоната
съдържа редове, в които последователно се изписват имената на упълномощените представители по реда на подредбата им в
списъка;
Колона 4 – „№ и дата на пълномощното“. Вписват се номерът и датата, вписани в пълномощното за съответния
упълномощен представител.

ДЪРЖАВЕН

Списъкът на упълномощените представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е публичен и
съдържа следните колони:
Колона 1 – „№ по ред, дата“. Изписването на номерата следва последователността на предаване на списъците, като се
вписва и датата на тяхното предаване;
Колона 2 – „Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет“. Изписват се наименованията на партиите,
коалициите, местните коалиции и имената на издигнатия от инициативния комитет независим кандидат, като пред
наименованието на партията, коалицията, местната коалиция се изписва абревиатурата „ПП“ – за партия, „КП“ – за коалиция,
„МК“ – за местна коалиция. За инициативните комитети се изписва абревиатурата „ИК“ и имената на независимия кандидат;

№ по
ред,
дата
1

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

(по чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс)

СПИСЪК
на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в
нови и частични избори на ………………….. г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ……………………………………………

Приложение № 77-МИ-НЧ

БРОЙ 62
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С Т Р.
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ВЕСТНИК
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Приложение № 78-МИ-НЧ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ...............................................
ОБЛАСТ ……………………………….
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за застъпник

(по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от Изборния кодекс)

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

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение

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

ЕГН .........................................., е регистриран/а за застъпник на кандидатска листа за
..........................................................................................................................................,
(общински съветник, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)

регистрирана от …………………………………………………………………………..
(партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет)

в новите и частичните избори на ……………………….. г.
Председател:
Секретар:

БРОЙ 62
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Приложение № 79-МИ-НЧ
Избирателна секция №

ОБЩИНА .....................................................

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

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

КМЕТСТВО ............................................................

СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в нови и частични избори
на …………………… г.
(чл. 236, ал. 2, изр. 2 ИК)

Подписаните придружители даваме съгласие личните ни данни да бъдат
обработвани във връзка с произвеждане на новите и частичните избори на
………………………… г.
№

1.
2.

Собствено,
бащино и фамилно
име

ЕГН/ЛН

Постоянен
адрес/адрес на
пребиваване

Документ
за самоличност

Подпис
на
придружителя

Председател:
Секретар:
В този списък се вписват данните на придружителя, след като в графа „Забележки” на
избирателния списък срещу името на избирателя се впишат имената и единният граждански номер на
придружителя.
ВАЖНО! Придружителите не се подписват в избирателния списък, а само в списъка за
допълнително вписване на придружители.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
Член на комисията, представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен
комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
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Приложение № 80-МИ-НЧ
ДЕКЛАРАЦИЯ
от избиратели, вписвани в допълнителната страница
на избирателния списък в изборния ден

(по чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 2 и ал. 4, чл. 233, чл. 235, чл. 264, ал. 4 ИК)

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

ЕГН/ЛН ........................................, постоянен адрес/адрес на пребиваване (ако е включен в
избирателния списък част ІІ)
..........................................................................................................................................................,
л.к./зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД №......................................, изд. на
................................ от ............................./удостоверение за пребиваване № ………………...
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
- не съм гласувал/а в новите и частичните избори на …….…..……………. г. и няма
да гласувам в друга избирателна секция;
- постоянният ми адрес/адресът ми на пребиваване в Република България е в:
……………………………………………………………………………….. и е регистриран не
(вписва се населеното място)

по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на новите и частичните избори на
………………… г.;
- настоящият ми адрес (за граждани на Република България)/адресът ми в другата
държава - членка на ЕС по произход (за граждани на тези държави) е в
……………………………………………………………………………………………………..
(държава, място)

не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на новите и частичните избори на
………………………. г.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на новите и частичните избори на ……….…………......... г.
.......................................... г.

Декларатор:

Декларацията се подава от избирател, когато гласува в секция, различна от секцията, в чийто
избирателен списък е вписан.
Декларацията се подава от следните избиратели:
- избиратели, вписани в избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, когато в изборния ден не се
намират в тях;
- задържани лица, които не изтърпяват наказание лишаване от свобода и в изборния ден са извън
мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода;
- избиратели, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна
комисия или охрана на съответната секция;
- избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, когато гласуват в определена
за такива лица секция или в избрана от тях подходяща секция;
- избирателите, които не са вписани в избирателния списък, но имат право да гласуват.

Във всички случаи тези избиратели гласуват в секция в населеното място, където е техният
постоянен адрес/адрес на пребиваване и при условие, че адресната им регистрация е към дата 6 месеца
преди датата на изборите.
Избирателят се вписва в допълнителната страница на съответния избирателен списък (под
чертата).
Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.
В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.
Под съкращението „ЛН” се разбира личен номер на гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз.
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Приложение № 81-МИ-НЧ

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ................................ г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
населено
място
..........................................,
кметство
.............................,
община
............................., адм. район ……………………, получи от общинската администрация и от
ОИК избирателния списък за произвеждане на нови и частични избори на …………..…… г.

1.

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

2.

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

3.

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

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

4.

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

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

1.

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

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

2.

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

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

3.

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

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

4.

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

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

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

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

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

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед длъжностно лице от
общинската администрация: …………………..
Определен от ОИК неин член: …………………….
Председател/зам.-председател на СИК: …………………..
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 секционната
избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно
деление).
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Приложение № 82-МИ-НЧ

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

Днес, ................................ г., в ................ часа подвижната секционна избирателна
комисия в населено място .........................................., кметство ............................., община
............................., адм. район ……………………, получи от общинската администрация и от
ОИК списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на нови и
частични избори на ……………… г.
1.

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

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

2.

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

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

3.

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

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

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед длъжностно лице от
общинската администрация: …………………..
Определен от ОИК неин член: …………………….
Председател/зам.-председател на ПСИК: …………………..
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 подвижната секционна
избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно
деление).
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Приложение № 83-МИ-НЧ

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателен списък

(по чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 2 от Изборния кодекс)

Днес, ................................ г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
населено
място
..........................................,
кметство
.............................,
община
.............................,
адм.
район
……………………,
наименование
на
заведение/дома/специализираната институция/място за задържане -………………….,
получи от общинската администрация и от ОИК избирателния списък за произвеждане на
нови и частични избори на ……………… г.
1.

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

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

2.

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

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

3.

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

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

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

Ръководител на заведение/дома/специализираната институция/място за задържане: …….
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед длъжностно лице от
общинската администрация: …………………..
Определен от ОИК неин член: …………………….
Председател/зам.-председател 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 секционната
избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно
деление).
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Приложение № 84-МИ-НЧ
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ..................................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в
населено място ................................................., кметство
................................, община
......................................, адм. район ……………….., получи от общинската администрация и от
ОИК следните изборни книжа и материали за произвеждане на нови и частични избори на
……………. г.

1.

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

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

2.

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

Бюлетини за гласуване за общински съветници, запечатани по
начин, определен от ЦИК:

(с цифри)

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

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

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

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

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

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

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

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

Номера на бюлетините по кочани:
3.1. Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
Бюлетини за гласуване за кмет на община, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
Номера на бюлетините по кочани:
3.2. Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
Бюлетини за гласуване за кмет на район, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
Номера на бюлетините по кочани:
3.3. Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
Бюлетини за гласуване за кмет на кметство, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
3.4.

(с цифри)

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

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)
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Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
4.

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

5.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

................
(с цифри)

………

(с цифри)

Формуляр на протокола на СИК за установяване на резултатите от
6.1. гласуването за общински съветници, запечатан в плик по начин, 1. Фабричен № …
позволяващ да се види само фабричният номер
Формуляри на протоколи на СИК за установяване на резултатите от 1. Фабричен № …
гласуването за кмет на община/район/кметство, всеки запечатан в
отделен
плик по начин, позволяващ да се види само фабричният 2. Фабричен № …
6.2.
номер
………………………………………………………….
3. Фабричен № …
(брой с думи)

7.

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

8.

Формуляри на чернови на протоколите на СИК
…………………………………………………………

9.

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

(брой с думи)

(брой с думи)

10. Протокол за маркиране на печата на СИК:

……………..
(с цифри)
……………..
(с цифри)

…………..
(с цифри)

1 брой

Образци на декларации, които се подават от избиратели вписвани в
допълнителната
страница на избирателния списък в изборния ден
11.
(по чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233, чл. 235, чл. 264, ал. 4 от ИК)

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

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

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

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

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

14. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(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.
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16. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
17. Други
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:…………………
Определен от ОИК неин член:…………………
Председател/зам.-председател на СИК:………………..
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с
районно деление).

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 1

Приложение № 85-МИ-НЧ
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали на
подвижна секционна избирателна комисия
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ........................................ г., в .............. часа, подвижната секционна избирателна
комисия в населено място ........................................, кметство ................................, община
………………., адм. район ………………., получи от общинската администрация и от ОИК
следните изборни книжа и материали за произвеждане на нови и частични избори на
……………………. г.
1.

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

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

2.

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

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

(брой с думи)

(брой с думи)

Бюлетини за гласуване за общински съветници, запечатани по начин,
определен от ЦИК:

(с цифри)

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

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

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

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

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

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

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

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

Номера на бюлетините по кочани:
3.1. Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
Бюлетини за гласуване за кмет на община, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
Номера на бюлетините по кочани:
3.2. Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
Бюлетини за гласуване за кмет на район, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
Номера на бюлетините по кочани:
3.3. Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
Бюлетини за гласуване за кмет на кметство, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
3.4.

(с цифри)

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

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)
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Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
4.

Списък за допълнително вписване на придружителите:

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

………….
(с цифри)

Формуляр на протокола на СИК за установяване на резултатите от
5.1. гласуването за общински съветници, запечатан в плик по начин, 1. Фабричен № …
позволяващ да се види само фабричният номер
Формуляри на протоколи на СИК за установяване на резултатите от 1. Фабричен № …
гласуването за кмет на община/район/кметство, всеки запечатан в
5.2. отделен плик по начин, позволяващ да се види само фабричният номер 2. Фабричен № …
………………………………………………………….
(брой с думи)
3. Фабричен № …
Бланки – чернови за отразяване резултатите от преброяване на
6. предпочитанията (преференциите) за кандидатите
……………..
…………………………………………………………
(брой с думи)

(с цифри)

7.

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

………….
(с цифри)

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:

Приложение № 80-МИ-НЧ за членовете на ПСИК и охраната на
10. помещението на ПСИК
.......................................................................................
(брой с думи)

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

(с цифри)
1 брой

.................
(с цифри)

…………
(с цифри)

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

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

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

Избирателна секция №

Приложение № 86-МИ-НЧ

ПРОТОКОЛ
за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижната
секционна избирателна комисия
(по чл. 230, ал. 4 от Изборния кодекс)

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

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

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

Секретар

…………………
4. ………………
5. ………………
6. ………………

Протоколът се съставя от всяка секционна избирателна комисия и се подписва от всички членове на
секционната избирателна комисия/подвижната секционна избирателна комисия.
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Приложение № 87-МИ-НЧ
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол
на СИК/ПСИК
(по чл. 433 от Изборния кодекс)

Днес, ......................... г., в .............. часа секционната избирателна комисия/подвижната
секционна избирателна комисия в населено място……………………, кметство .....................................,
община ................................, административен район …………………….. предаде на общинската
избирателна комисия сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от
гласуването в новите и частичните избори на ……………….. г. и получи от общинската избирателна
комисия нов формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването.
1.

2.

Сгрешен формуляр на протокол на
СИК/ПСИК за ……………………………….
(общ. съв./км. на община/район/кметство)
Нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК
за …………………………………………….
(общ. съв./км. на община/район/кметство)

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

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

Забележка: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………

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

Определен от ОИК неин член:

Протоколът се изготвя в три екземпляра за СИК/ПСИК, за ОИК и за ЦИК:
1. Фабричният номер на сгрешения формуляр се сравнява с фабричния номер, описан в протокола
по чл. 215, ал. 4 ИК за предаването и приемането на изборните книжа от СИК.
2. За предаването на сгрешения формуляр се съставя протокол. Фабричният номер на сгрешения
формуляр се попълва на ред 1 от таблицата. На ред 2 се попълва фабричният номер на новия формуляр.
В „Забележка“ се описва констатацията, когато се установи разлика във фабричния номер на
протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 ИК и
върнатия протокол.
Протоколът се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и от определен с решение на
общинската избирателна комисия неин член.
Екземплярът на протокола за ОИК и сгрешеният протокол се предават на общинската
администрация съгласно чл. 457, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 33 ИК.
Екземплярът на протокола за ЦИК се предава на ЦИК заедно с протоколите на СИК и ОИК.
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Приложение № 88-МИ-НЧ

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

за избиране на общински съветници
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
област ……………………………………..………...
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. 432, 434, 440 и 441 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията за общински съветници.
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:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1
ИК, вписани в т. 3.1 на протокола за предаване и приемане на
изборни книжа и материали на СИК
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателния списък при
предаването му на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“
от тази точка)
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
а) Избирателен списък – част І
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
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……………
(с цифри)

Впишете числата по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък – част І и част ІІ

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 (част І и част ІІ), 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 ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредените механично при откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
(с думи)
……………………………
(с цифри)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 ИК
(когато номерът на бюлетината не съответства на номер в
кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК
(показан публично вот след гласуване)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 ИК
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
Бюлетините по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“ 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 всички числа по т. 4 и числото по т. 5.
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6. Брой намерени 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)
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 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/местна коалиция/
имената на независимия кандидат
1. ……………………………………….

Действителни
гласове

…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
2. ……………………………………….
…….……
..........
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
(с цифри)
… ………………………………………..
………….
.……..
... ……………………………………….
…….……
..........
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
(с цифри)
... ……………………………………….
…….……
..........
(наименование на местна коалиция)
(с думи)
(с цифри)
... ............................................- независим …….……
..........
(имената на независимия кандидат)
(с думи)
(с цифри)
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече
от една листа, както и бюлетини, в които не може да се
9. установи еднозначно вотът на избирателя
…….……........................................................................................
(с думи)
(наименование на партия/коалиция)

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

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

..........
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.
- числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и
числото по т. 9.

Б. Брой протоколи по реда на чл. 438, ал. 3 ИК на СИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................

С Т Р.

158

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото
решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 438, 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. 440, ал. 2 ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ
КОАЛИЦИИ
№
1.

2.

…
…

…

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

………………………

(наименование на партия/
коалиция)

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

………………………

(наименование на местна
коалиция)

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

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

....

КОНТРОЛА: броят на действителните гласове за всяка партия, коалиция и местна коалиция трябва да са
равни на сумата от числата от всички полета с преференции за кандидатите от съответната
партия/коалиция/местна коалиция, включително и числото, вписано в полето „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
или местната коалиция.
Под полето „без преференции“ се вписва броят на бюлетините за партията, коалицията или
местната коалиция без отбелязано предпочитание (преференция) или с отбелязано повече от едно
предпочитание (преференция) с химикал, пишещ със син цвят, и със знак „Х“ или „V“ в повече от едно
кръгче.

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 433, 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 от сумата на числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по т. „А“ трябва да е равно на сумата от всички числа 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, графа „Действителни гласове“.
6. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и числото
по т. 9.
7. Броят на действителните гласове за всяка партия, коалиция и местна коалиция трябва да са равни на
сумата от числата от всички полета с преференции за кандидатите от съответната
партия/коалиция/местна коалиция, включително и числото, вписано в полето „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 № 89-МИ-НЧ

ЛИСТ 1

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

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

за избиране на ..................................................................................................
(кмет на община/район/кметство)

община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
област ……………………………………..………...
състав:

Днес, …………… г., в ……….…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 432, 434, 440 и 441 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията за кмет на
......................................................................................................................................................
(кмет на община/район/кметство)

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:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1
ИК, вписани в т. 3.2/3.3/3.4 на протокола за предаване и
приемане на изборни книжа и материали на СИК
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателния списък при
предаването му на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“
от тази точка)
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
а) Избирателен списък – част І
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
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……………
(с цифри)

Впишете числата по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък – част І и част ІІ

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 (част І и част ІІ), 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 ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 ИК
(когато номерът на бюлетината не съответства на номер в
кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК
(показан публично вот след гласуване)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 ИК
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
Бюлетините по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“ 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 всички числа по т. 4 и числото по т. 5.
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6. Брой намерени 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 съдържа 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 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
№ Имената на кандидата и
наименование на
партия/коалиция/местна коалиция
1. ............................................................
(имената на кандидата)

……………………………………….
2.

(наименование на партия/коалиция)

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

(имената на кандидата)

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

… ………………………………………..
... ............................................................
(имената на кандидата)

……………………………………….
...

(наименование на партия/коалиция)

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

(имената на кандидата)

……………………………………….
...

9.

(наименование на местна коалиция)

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

(имената на кандидата)

Действителни
гласове

Недействителни
гласове

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…………

………

………….

…….

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

независим
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече
от една листа, както и бюлетини, в които не може да се
установи еднозначно вотът на избирателя
…….……........................................................................................
(с думи)

..........
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“;
- числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и
числото по т. 9.
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Б. Брой протоколи по реда на чл. 438, 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, взетото
решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 438, 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. 433, 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 от сумата на числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по т. „А“ трябва да е равно на сумата от всички числа 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, графа „Действителни гласове“.
6. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и числото
по т. 9.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на един лист 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 № 90-МИ-НЧ

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

ЛИСТ 1

ПРОТОКОЛ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на общински съветници

община ................................................

област ................................................

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

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

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

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

25. ..........................................

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

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

26. ...........................................

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

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

27. ..........................................

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

16. ..........................................

28. ...........................................

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

17. ..........................................

29. ...........................................

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

18. ..........................................

30. ..........................................

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

19. .........................................

31. ...........................................

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

20. .........................................

32. ..........................................

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

21. ..........................................

33. ...........................................

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

22. ..........................................

34. ...........................................

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

23. ..........................................

35. ...........................................

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

24. ..........................................

……………………………
……………………………

на основание чл. 449, ал. 1, т. 1, чл. 450 и 451 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
определяне на резултатите от гласуването за общински съветници в община
.......................................................
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха следните лица:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(посочват се имената им и в какво качество присъстват)

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

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при
предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите
на СИК)
………………………
…………………………………………….............................................
(с цифри)
(с думи)
а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква
„а“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………..
(с думи)
(с цифри)
б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква
„б“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………..
(с думи)
(с цифри)
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници
(под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата
от числата по т. 2 от протоколите на СИК)
………………………
…………………………………….........................................................
(с цифри)
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателните списъци, включително и подписите в
допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3
от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
………………………
(с думи)
(с цифри)

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

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Бюлетини извън избирателните кутии
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4,
буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 ИК
(сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
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(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК (сумата от
числата по т. 4, буква „г“ от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК (сумата от
числата по т. 4, буква „д“ от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква
„е“ от протоколите на СИК) по чл. 267, ал. 2 ИК
…………………………………………………………………
(с думи)
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(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
5. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата
от числата по т. 5 от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)

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

6. Брой на недействителните гласове (бюлетини) (сумата от
числата по т. 6 от протоколите на СИК):
…………………………………………………………………………
(с думи)
7. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата
по т. 7 от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
(с думи)
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от
числата по т. 7.1 от протоколите на СИК):
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.2. Брой на действителните гласове „Не подкрепям никого“
(сумата от числата по т. 7.2 от протоколите на СИК):
………………………………………………………………………..
(с думи)

………………………
(с цифри)
………………………
(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
№

1.
2.

Наименование на
партия/коалиция/местна коалиция/
имената на независимия кандидат

……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)

……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)

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

...
...

……………………………………….

(наименование на местна коалиция)

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

Действителни гласове

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

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

Недействителни гласове

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

..........
(с цифри)
..........
(с цифри)
………
..........
(с цифри)
..........
(с цифри)
..........
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(имената на независимия кандидат)

(с думи)
(с цифри) (с думи)
(с цифри)
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече
от една листа, както и бюлетини, в които не може да се
установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата
по т. 9 от протоколите на СИК):
..........
…….……........................................................................................
(с цифри)
(с думи)

9.

КОНТРОЛИ: - числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“;
- числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и
числото по т. 9.

ЛИСТ 2
ПРИ ОБОБЩАВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)
ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК В ИЗБОРНИЯ РАЙОН СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 450, ал. 2 ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ
КОАЛИЦИИ
№
1.

2.

…
…

…

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

(наименование на партия/
коалиция)

………………………

(наименование на партия/
коалиция)

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

………………………

(наименование на местна
коалиция)

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

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

....

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
или местната коалиция.
Под полето „без преференции“ се вписва броят на бюлетините за партията, коалицията или
местната коалиция без отбелязано предпочитание (преференция) или с отбелязано повече от едно
предпочитание (преференция) с химикал, пишещ със син цвят, и със знак „Х“ или „V“ в повече от едно
кръгче.
КОНТРОЛА: Броят на действителните гласове за всяка партия, коалиция и местна коалиция трябва
да са равни на сумата от числата от всички полета с преференции за кандидатите от съответната
партия/коалиция/местна коалиция, включително и числото, вписано в полето „без преференции“.

Г. Брой протоколи по реда на чл. 438, ал. 3 ИК на СИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях (сумата от числата по буква „Б“ от протоколите на СИК):
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
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(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото
решение и има ли особени мнения)

След откриване на изборния ден и при отчитане на резултатите от гласуването в ОИК
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 ОИК.)

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 № 87-МИ-НЧ от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Е. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на ОИК
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Изборите в изборния район бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………..…………………………………………………………………..
Брой на поправките, извършени преди обявяване на протокола и заверени на съответните
места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на ОИК:
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ………………………г.
Този протокол се състави в два екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

25. ..........................................

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

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

26. ...........................................

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

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

27. ..........................................

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

16. ...............................................

28. ...........................................

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

17. .................................................

29. ...........................................

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

18. ...............................................

30. ..........................................

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

19. ..............................................

31. ...........................................

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

20. ................................................

32. ..........................................

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

21. ...............................................

33. ...........................................

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

22. .................................................

34. ...........................................

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

23. ...............................................

35. ..........................................

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

24. ..............................................

..………………………….
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При определяне на изборните резултати ОИК трябва задължително да провери
спазването на следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно от сумата на числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по т. „А“ трябва да е равно на сумата от всички числа 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, графа „Действителни гласове“.
6. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и числото
по т. 9.
7. Броят на действителните гласове за всяка партия, коалиция и местна коалиция трябва да са равни на
сумата от числата от всички полета с преференции за кандидатите от съответната
партия/коалиция/местна коалиция, включително и числото, вписано в полето „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 № 91-МИ-НЧ

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

ЛИСТ 1

ПРОТОКОЛ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на ………………..…………………………………………
(кмет на община/район/кметство)

община ................................................ административен район ................................................
кметство…………………………….. област ................................................
Днес, ………………… г. в …………… часа, ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

25. ..........................................

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

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

26. ...........................................

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

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

27. ..........................................

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

16. ..........................................

28. ...........................................

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

17. ..........................................

29. ...........................................

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

18. ..........................................

30. ..........................................

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

19. .........................................

31. ...........................................

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

20. .........................................

32. ..........................................

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

21. ..........................................

33. ...........................................

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

22. ..........................................

34. ...........................................

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

23. ..........................................

35. ...........................................

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

24. ..........................................

……………………………
……………………………

на основание чл. 449, ал. 1, чл. 450 и 451 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
определяне на резултатите от гласуването за:
…………….………………………...........................................................................................................
(кмет на община/район/кметство)

в община ..............................................
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха следните лица:
………………………………………………………………………………………………
(посочват се имената им и в какво качество присъстват)

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215,
ал. 1 ИК (сумата на числата по буква „А“ от протоколите на
СИК)
…………………………………………………………………
……………………………

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

(с думи)
Б. Брой на СИК в общината
…………………………………….............................................
(с думи)
В. Брой на СИК, предали протокол
…………………………………….............................................
(с думи)

С Т Р. 1 7 1

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

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при
предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите
на СИК)
………………………
…………………………………………….............................................
(с цифри)
(с думи)
а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква
„а“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………..
(с думи)
(с цифри)
б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква
„б“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………..
(с думи)
(с цифри)
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници
(под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата
от числата по т. 2 от протоколите на СИК)
………………………
…………………………………….........................................................
(с цифри)
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателните списъци, включително и подписите в
допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3
от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от
числата по т. 1 и т. 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Бюлетини извън избирателните кутии
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4,
буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 ИК
(сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
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(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК (сумата от
числата по т. 4, буква „г“ от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК (сумата от
числата по т. 4, буква „д“ от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква
„е“ от протоколите на СИК) по чл. 267, ал. 2
…………………………………………………………………
(с думи)
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(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
5. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата
от числата по т. 5 от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)

………………………
(с цифри)

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

6. Брой на недействителните гласове (бюлетини) (сумата от
числата по т. 6 от протоколите на СИК):
…………………………………………………………………………
(с думи)
7. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата
по т. 7 от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
(с думи)
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от
числата по т. 7.1 от протоколите на СИК):
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.2 Брой на действителните гласове „Не подкрепям никого“
(сумата от числата по т. 7.2 от протоколите на СИК):
………………………………………………………………………..
(с думи)

………………………
(с цифри)
………………………
(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
№ Имената на кандидата и
Действителни
Недействителни
наименование на
гласове
гласове
партия/коалиция/местна коалиция
1. ............................................................
…….……
..........
…….……
..........
(имената на кандидата)
……………………………………….
(с думи)
(с цифри) (с думи)
(с цифри)
2.

(наименование на партия/коалиция)

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

(имената на кандидата)

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

… ………………………………………..
... ............................................................
(имената на кандидата)

……………………………………….

…….……
(с думи)
…………
…….……
(с думи)

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

………….

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)
…….
..........
(с цифри)
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(наименование на партия/коалиция)

............................................................
(имената на кандидата)

……………………………………….
...

ВЕСТНИК

(наименование на местна коалиция)

............................................................
(имената на кандидата)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

независим
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече
от една листа, както и бюлетини, в които не може да се
установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата
по т. 9 от протоколите на СИК):
…….……........................................................................................
(с думи)

..........
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“;
- числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и
числото по т. 9.

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

Г. Брой протоколи по реда на чл. 438, ал. 3 ИК на СИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях (сумата от числата по буква „Б“ от протоколите на СИК):
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото
решение и има ли особени мнения)

След откриване на изборния ден и при отчитане на резултатите от гласуването в ОИК
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 ОИК.)

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 № 87-МИ-НЧ от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Е. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на ОИК
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Изборите в изборния район бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………..…………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………
Брой на поправките, извършени преди обявяване на протокола и заверени на съответните
места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на ОИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ………………………г.
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Този протокол се състави в два екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

25. ..........................................

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

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

26. ...........................................

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

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

27. ..........................................

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

16. ...............................................

28. ...........................................

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

17. .................................................

29. ...........................................

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

18. ...............................................

30. ..........................................

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

19. ..............................................

31. ...........................................

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

20. ................................................

32. ..........................................

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

21. ...............................................

33. ...........................................

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

22. .................................................

34. ...........................................

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

23. ...............................................

35. ..........................................

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

24. ..............................................

…………………………..

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

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно от сумата на числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по т. „А“ трябва да е равно на сумата от всички числа 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, графа „Действителни гласове“.
6. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и числото
по т. 9.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на един лист 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 № 92-МИ-НЧ
Решението се съставя в 2 екземпляра и
е неразделна част от протокола на ОИК
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община ………………….................................................
област ………………………….....…………..………...
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Брой мандати за общински съветници
.................................................
с думи

............................
с цифри

Днес, ................................ г., в ........ ч. Общинската избирателна комисия на
основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от
протоколите на СИК
РЕШИ:
I. Общинската избирателна квота е .........................................
(с думи)

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

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:
Имена на общински съветници

с думи

БРОЙ ГЛАСОВЕ
с цифри

…………………………………………

……………

……………

…………………………………………

……………

……………

…………………………………………

……………

……………

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните
коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:
……………………………………….
…………
(с думи)
(с цифри)
IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите,
коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската
избирателна квота, както следва:
№в
бюлетината

Наименование на партията,
коалицията или местната коалиция

с думи

БРОЙ МАНДАТИ
с цифри

1.

…………………………………………

……………

……………

2.

…………………………………………

……………

……………
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3.

…………………………………………

……………

……………

….

…………………………………………

……………

……………

V. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за
отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции,
получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:
№в
Наименование на
№в
Собствено, бащино и
№ на Брой
бюле- партията, коалицията или под- фамилно име на кандидата в спи- предпотинаместната коалиция
реждалистата
сък читания
та
нето

1.

1.
2.
3.
…
...
1.
2.
…

2.

...

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

А
А
Б
…
Б

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

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

.......

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната
коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано
повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията
(преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.
VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и
местни коалиции, както следва:
Имена на общинските съветници
1...................................................................................
2...................................................................................
.....................................................................................
61.................................................................................

Партия/коалиция/местна
коалиция/независим

ЕГН/ЛН

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)
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ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

21. .....................................

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

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

22. .....................................

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

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

23. .....................................

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

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

24. .....................................

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

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

25. .....................................

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

16. ............................................

26. .....................................

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

17. ...........................................

27. .....................................

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

18. ............................................

28. ....................................

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

19. ............................................

29. .....................................

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

20. ............................................

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

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение,
което се прилага към решението и става неразделна част от него.
Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК и се подписва от
членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и получените
преференциални гласове от отделните кандидати в листите.
Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика
съгласно приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 ИК.
Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се
определят по метода на Хеър-Ниймайер.
Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните
гласове в общината с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7, разделен на броя на общинските съветници
в общинския съвет.
Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите
кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.
Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на
членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.
Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на
партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл.
437, ал. 4 и 5 ИК и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5 към
ИК съгласно чл. 453, ал. 1 ИК и Решение на ЦИК.
Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако
броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската
листа.
Ако броят на предпочитанията (преференциите) за дадени кандидати са не по-малко от 7 на сто
от гласовете, подадени за кандидатската листа, тези кандидати образуват списък А. Останалите
кандидати образуват списък Б. При подреждането първо се подреждат кандидатите от списък А (според
броя на получените предпочитания (преференции)), а след това кандидатите от списък Б (според
първоначалното подреждане в листата).
Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в
списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на
заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.
Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда,
в който са подредени в кандидатската листа.
Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници
по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки
кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински
съветници.
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Приложение № 93-МИ-НЧ
Решението се съставя в 2 екземпляра и
е неразделна част от протокола на ОИК
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община ………………….................................................
област ………………………….....…………..………...
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
Днес, ................................ г., в ........ ч. Общинската избирателна комисия на
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите
на СИК
РЕШИ:
ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община/район/кметство………………………,
област ………………………………….., на първи/втори тур
.......................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН.........................................., издигнат от ………………………………………………….
.....................................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил ................... действителни гласове.

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР:
1.....................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ...................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

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

издигнат от ..................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

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

издигнат от ..................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)
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ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

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

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

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

21. .....................................

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

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

22. .....................................

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

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

23. .....................................

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

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

24. .....................................

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

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

25. .....................................

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

16. ............................................

26. .....................................

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

17. ...........................................

27. .....................................

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

18. ............................................

28. ....................................

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

19. ............................................

29. .....................................

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

20. ............................................

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

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение,
което се прилага към решението и става неразделна част от него.
Избран за кмет е кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове.
Когато на първия тур никой от кандидатите за кмет не е избран, втори тур на изборите се
произвежда не по-късно от 7 дни от датата на произвеждането на първия тур в неработен ден.
Ако в изборния район са били регистрирани повече от двама кандидати и никой не е избран, на
втория тур в избора могат да участват само първите двама, получили най-много от действителните
гласове.
Ако трима или повече кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, те всички се
допускат за участие на втория тур.
Ако един кандидат е получил най-много гласове, а след него се нареждат двама или повече
кандидати с равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур.
На втория тур на изборите за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни
гласове. При равен брой гласове няма избран кмет и президентът на републиката по предложение на
Централната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет.
Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от
тях почине, се произвежда нов избор.
Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от
тях се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур, на втория тур участва
следващият кандидат, получил най-много действителни гласове.
Решението се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК.
За всеки вид избор ОИК приема отделно решение.
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Приложение № 94-МИ-НЧ

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № ……………………
ОБЩИНА ……………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………

СПИСЪК
на лицата, получили копие от подписаните протоколи на СИК
(по чл. 442, изр. 3 във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 8 от ИК)

№ Име, презиме, фамилия
1
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

Председател:………………
Секретар:………………
Списъкът се съставя от СИК.
В графа 2 се посочват трите имена на лицето, получило копие от подписаните
протоколи на СИК по чл. 432, ал. 1 ИК, подпечатано на всяка страница с печата на комисията
и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. В графа 4 се посочват
качеството на лицето, получило копие от протоколите – 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 № 95-МИ-НЧ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ……………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………

СПИСЪК
на лицата, получили копие от подписаните протоколи на ОИК
(по чл. 455, ал. 2, изр. 3 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 28 от ИК)

№ Име, презиме, фамилия
1
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

Председател:………………
Секретар:………………
Списъкът се съставя от ОИК.
В графа 2 се посочват трите имена на лицето, получило копие от подписаните
протоколи на ОИК по чл. 449, ал. 1 ИК, подпечатано на всяка страница с печата на комисията
и подписано от председател, заместник-председател и секретар. В графа 4 се посочват
качеството на лицето, получило копие от протоколите – член на ОИК, кандидат, застъпник,
наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на ОИК.
Председател, заместник-председател или секретар на ОИК, който откаже да
предостави копие от подписания протокол или откаже да подпише копието, се наказва с глоба
от 800 до 3000 лв. (чл. 491, ал. 2 ИК).
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Приложение № 96-МИ-НЧ
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали от ОИК
на Централната избирателна комисия
(по чл. 457, ал. 3 от Изборния кодекс)
Днес, ....................................... г., в .............. часа, Общинската избирателна комисия в
община ................................, област ......................................, предаде на Централната
избирателна комисия:
1. Протоколи на общинска избирателна комисия
(неразпластени) за изборите за:
1.1. общински съветници
.............................................................................................
(брой с думи)
1.2. кмет на община
.............................................................................................
(брой с думи)
1.3. кмет на район
.............................................................................................
(брой с думи)
1.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
2. Решения на общинска избирателна комисия за избор на:
2.1. общински съветници
.............................................................................................
(брой с думи)
2.2. кмет на община
.............................................................................................
(брой с думи)
2.3. кмет на район
.............................................................................................
(брой с думи)
2.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
3. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни
комисии, предназначени за ЦИК за:
3.1. общински съветници
.............................................................................................
(брой с думи)
3.2. кмет на община
.............................................................................................
(брой с думи)

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

..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
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3.3. кмет на район
.............................................................................................
(брой с думи)
3.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
4. Копия на разписките, съдържащи числовите данни от
протоколите (по чл. 445, ал. 6 ИК) за:
4.1. общински съветници
.............................................................................................
(брой с думи)
4.2. кмет на община
.............................................................................................
(брой с думи)
4.3. кмет на район
.............................................................................................
(брой с думи)
4.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
5. Копие от компютърната разпечатка на данните за
протокола и решението на общинската избирателна комисия
за изборите за:
5.1. общински съветници
.............................................................................................
(брой с думи)
5.2. кмет на община
.............................................................................................
(брой с думи)
5.3. кмет на район
.............................................................................................
(брой с думи)
5.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
6. Протоколи за предаване на сгрешен формуляр и приемане
на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК:
.............................................................................................
(брой с думи)
7. Технически носители с числови данни от обработката на
протоколите на СИК за общински съветници, кмет на
община, кмет на район, кмет на кметство (2 броя):
.............................................................................................
(брой с думи)
Представители на ОИК:
1.
2.
3.

С Т Р. 1 8 3

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

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

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

..........................
(с цифри)

Представители на ЦИК:
1.
2.

ОИК предава на ЦИК материалите по чл. 457, ал. 1 и 2 ИК не по-късно от 48 часа от получаване
на последния протокол на СИК в изборния район.
Протоколът се подписва в два идентични екземпляра – за ОИК и за ЦИК.
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Приложение № 97-МИ-НЧ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран общински съветник

(по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 453, ал. 5 от Изборния кодекс)

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

ЕГН/ЛН ............................., е обявен/а за избран/а за общински съветник в
община ………………………, издигнат от ............................................................
(партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

в новите избори, произведени на ……………………… г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 98-МИ-НЧ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран кмет на община/кмет на район/кмет на кметство
(по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс)

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

ЕГН............................................
издигнат/а от ……………………………………………………………………………
(партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

е избран/а за кмет на
............................................................................................................................................
(община/район/кметство)

на новите и частичните избори, произведени на …………………………… г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 99-МИ-НЧ
КОЧАН

година

………..………………………………………….. Изборен район № ……………..
(наименование на общината)
БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

00000000

……………………………………..………..………………………………………….. Изборен район № ……………..
(наименование на общината)
БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Година

1

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

2
3

Предпочитание
(преференция)
за кандидат
101

…

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

104
…

…

…

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

…

…

…

…

161

…

…

…
…
…
…
…
…

………………………………………………………
(наименование на местна коалиция)

…

………………...…………………………- независим
(собствено бащино, фамилно име на кандидата)
„Не подкрепям никого“

00000000
Бюлетините са подредени в кочан.
Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия и са защитени с полиграфическа защита.
Техническите характеристики на бюлетините се одобряват с решение на ЦИК.
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Приложение № 100-МИ-НЧ

кочан
Изборен район № ………..

ОБЩИНА ………………,

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА
година
00000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИНА ………………,
година

Изборен район № ………..

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

....................................................
....................................................
(наименование на партия/коалиция)

1

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

....................................................
....................................................
(наименование на партия/коалиция)

2

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

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

…

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

....................................................
....................................................
(наименование на местна коалиция)

…

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

…

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

Независим кандидат

„Не подкрепям никого“

00000000

____________________________________________________________________________
Бюлетините са подредени в кочан.
Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия и са защитени с полиграфическа защита.
Техническите характеристики на бюлетините се одобряват с решение на ЦИК.
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Приложение № 101-МИ-НЧ

кочан
ОБЩИНА ………………, Район ……………., Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА РАЙОН
година
00000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИНА ………………, Район ……………., Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА РАЙОН
година
....................................................
....................................................
(наименование на партия/коалиция)

1

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

....................................................
....................................................
(наименование на партия/коалиция)

2

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

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

…

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

....................................................
....................................................
(наименование на местна коалиция)

…

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

…

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

Независим кандидат

„Не подкрепям никого“

00000000

Бюлетините са подредени в кочан.
Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия и са защитени с полиграфическа
защита. Техническите характеристики на бюлетините се одобряват с решение на ЦИК.
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Приложение № 102-МИ-НЧ

кочан
ОБЩИНА ………………, Кметство ……….., Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО
година
00000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИНА ………………, Кметство ……….., Изборен район № ………..
година

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

....................................................
....................................................
(наименование на партия/коалиция)

1

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

....................................................
....................................................
(наименование на партия/коалиция)

2

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

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

…

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

....................................................
....................................................
(наименование на местна коалиция)

…

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

…

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

Независим кандидат

„Не подкрепям никого“

00000000

Бюлетините са подредени в кочан.
Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия и са защитени с полиграфическа
защита. Техническите характеристики на бюлетините се одобряват с решение на ЦИК.
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Приложение № 103-МИ-НЧ

Образец на кочан с хартиените бюлетини за гласуване за
общински съветници и за кметове
(чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 от Изборния кодекс)

Кочан с бюлетини за общински съветници/кмет на община/кмет на
район/кмет на кметство представлява прикрепени заедно 100 (сто) броя бюлетини за
гласуване за общински съветници и кметове 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.

КОЧАН

година

1. Образец на кочан на „Бюлетина за общински съветници“:

ОБЩИНА …….……..……………………. Изборен район № ……
БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

00000000

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

Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на
бюлетината при гласуване.
2. Образец на кочан на „Бюлетина за кмет на община“:

КОЧАН
ОБЩИНА …………………………………. Изборен район № ……
година

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

00000000
(перфорация)--------------------------------------------------------------------------------------Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на
бюлетината при гласуване.
3. Образец на кочан на „Бюлетина за кмет на район“:

КОЧАН
ОБЩИНА ..……….……, Район ……..……… Изборен район № …...
година

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА РАЙОН

00000000
(перфорация)--------------------------------------------------------------------------------------Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на
бюлетината при гласуване.
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2
4. Образец на кочан на „Бюлетина за кмет на кметство“:

КОЧАН
ОБЩИНА …………………. Кметство ………….. Изборен район № ……
година

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

00000000

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

Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на
бюлетината при гласуване.
5080
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-462
от 23 юни 2020 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие поради обстоятелството, че
обектите са унищожени и във връзка с постъпило в Министерството на околната среда и
водите писмо с вх. № 05-08-1235/11.05.2020 г. от
РИОСВ – Пазарджик:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида смърч (Picea abies),
намиращо се в местност Самара, отдел 273 „е“ по
ЛУП от 1973 г., землището на с. Голямо Белово,
община Белово, област Пазарджик, обявено с
Постановление № 1169 от 18.03.1950 г. на Министерството на горите. Вековното дърво е заведено
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 916.
1.2. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в местност Типчовица, отдел
88 „г“ по ЛУП от 1973 г., землището на с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик,
обявено с Постановление № 1169 от 18.03.1950 г.
на Министерството на горите. Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 150.
1.3. Вековно дърво от вида ела (Abies spp.),
намиращо се в местност Михалковия елак, отдел
220 „а“ по ЛУП от 1973 г., землището на с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик,
обявено с Постановление № 1169 от 18.03.1950 г.
на Министерството на горите. Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 166.
1.4. Вековно дърво от вида обикновен бук (Fagus
sylvatica), намиращо се в местност Пандово дере,
отдел 312 „в“ по ЛУП от 1973 г., землището на
с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, обявено със Заповед № 1027 от 1.12.1982 г.
на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 101 от 1982 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1422.
1.5. Вековно дърво от вида обикновен бук (Fagus
sylvatica), намиращо се в местност Пандово дере,
отдел 312 „в“ по ЛУП от 1973 г., землището на
с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, обявено със Заповед № 1027 от 1.12.1982 г.
на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 101 от 1982 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1421.
1.6. Вековно дърво от вида смърч (Picea abies),
намиращо се в местност Минкова поляна, отдел
263 „в“ по ЛУП от 1973 г., землището на с. Голя-

мо Белово, община Белово, област Пазарджик,
обявено с Постановление № 1169 от 18.03.1950 г.
на Министерството на горите. Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 917.
1.7. Вековно дърво от вида обикновен бук
(Fagus sylvatica), намиращо се в местност Пандово
дере, отдел 305 „ж“ по ЛУП от 1973 г., землището на с. Голямо Белово, община Белово, област
Пазарджик, обявено с Постановление № 1169 от
18.03.1950 г. на Министерството на горите. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 151.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

5019

Министър:
Е. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-465
от 23 юни 2020 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и
писмо на Ботаническата градина към Българската академия на науките (с вх. № 33-00-88 от
25.06.2019 г.) на Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) с цел опазване на растителен
вид редкоцветен салеп (Anacamptis laxiflora [Syn:
Orchis laxiflora]) и неговото местообитание:
1. Обявявам защитена територия – защитена
местност „Ливади Морянци“, в землището на
с. Морянци, община Крумовград, област Кърджали, с площ 3 дка.
2. Защитена местност „Ливади Морянци“
вк л юч в а по з ем лен и мо т с и ден т ифи к ат о р
49103.12.120 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на с.
Морянци, с ЕКАТТЕ 49103, община Крумовград,
област Кърджали, одобрени със Заповед № РД18-386 от 25.09.2017 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ 3 дка.
3. В границата на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна в предназначението и начина на
трайно ползване на земята;
3.2. всякакво строителство и прокарване на
нови пътища;
3.3. разораване и разкопаване на земята;
3.4. внасяне на неместни растителни видове;
3.5. използване на торове и пестициди;
3.6. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.7. паша – в периода от 1 март до 31 юли.
4. След влизане в сила на настоящата заповед
РИОСВ – Хасково, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената територия
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в КККР на землището на с. Морянци, община
Крумовград, област Кърджали.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
МОСВ.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

5020

Министър:
Е. Димитров

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-13
от 7 юли 2020 г.
На основание чл. 2, ал. 3 и чл. 3, ал. 1 и 3
от Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и
реда за отпускане на целева помощ за отопление
във връзка с решението на Надзорния съвет на
НОИ от 12.05.2020 г. по т. 3, Решение Ц-29 от
1.07.2020 г. на Комисията за енергийно и водно
регулиране и писмо № Е-03-09-2 от 7.07.2020 г.
на председателя на Комисията за енергийно и
водно регулиране нареждам:
1. Определям корекционен коефициент по
чл. 2, ал. 3 от Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за
условията и реда за отпускане на целева помощ
за отопление на стойност 1,561.
2. Определям 99,16 лв. месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон
1 ноември 2020 г. – 31 март 2021 г.

5089

Министър:
Д. Сачева

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 483-УД
от 30 юни 2020 г.
На основание чл. 158, ал. 1 от Наредба № 44
от 2011 г. за изискванията към дейността на
колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни
фондове и лицата, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове във връзка с чл. 102,
ал. 2 от Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране и чл. 13, ал. 1, т. 6 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор Комисията за финансов
надзор реши:
Издава разрешение за преобразуване чрез
вливане на УД „ОББ Асет Мениджмънт“ – ЕАД,
ЕИК 131239768, в „Кей Би Си Асет Мениджмънт“
НВ, Белгия, корпоративен номер 0469444267 (KBC
Asset Management NV, Belgium).

ВЕСТНИК
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На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването
на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване
чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс
не се прилага.

5005

Председател:
Б. Атанасов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-64
от 24 юни 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-50053-6.04.2020 г.
на СГКК – Пазарджик, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на:
I. С. Добровница, EK ATTE 21556, община
Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-63
от 30.06.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 21556.41.197:
площ: 1285 кв. м, нива, собственост на кметство
с. Добровница;
поземлен имот с идентификатор 21556.41.198:
площ: 3601 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 21556.42.191:
площ: 15 084 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 21556.61.161:
площ: 4883 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 21556.61.162:
площ: 6999 кв. м, овощна градина, собственост
на Георги Иванов Генов;
поземлен имот с идентификатор 21556.94.45:
площ: 5154 кв. м, отводнителен канал, собственост
на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 21556.94.46:
площ: 733 кв. м, нива, собственост на кметство
с. Добровница;
поземлен имот с идентификатор 21556.94.47:
площ: 2177 кв. м, нива, собственост на Катерина
Ангелова Калоянова;
поземлен имот с идентификатор 21556.94.48:
площ: 3213 кв. м, нива, собственост на Ангел
Василев Благов и Таня Василева Мишева;
поземлен имот с идентификатор 21556.94.49:
площ: 8466 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 21556.101.38:
площ: 9963 кв. м, нива, собственост на Страхил
Стоянов Палешников;
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поземлен имот с идентификатор 21556.101.39:
площ: 3283 кв. м, нива, собственост на кметство
с. Добровница.
2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 21556.41.75:
площ: 1428 кв. м, нива, собственост на кметство
с. Добровница;
поземлен имот с идентификатор 21556.41.193:
площ: 3636 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 21556.42.186:
площ: 15 386 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 21556.61.94:
площ: 5034 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 21556.61.124:
площ: 7037 кв. м, овощна градина, собственост
на Георги Иванов Генов;
поземлен имот с идентификатор 21556.94.21:
площ: 944 кв. м, нива, собственост на кметство
с. Добровница;
поземлен имот с идентификатор 21556.94.32:
площ: 3260 кв. м, нива, собственост на Ангел
Василев Благов и Таня Василева Мишева;
поземлен имот с идентификатор 21556.94.34:
площ: 2520 кв. м, нива, собственост на Катерина
Ангелова Калоянова;
поземлен имот с идентификатор 21556.94.43:
площ: 8487 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 21556.101.27:
площ: 3480 кв. м, нива, собственост на кметство
с. Добровница;
поземлен имот с идентификатор 21556.101.32:
площ: 10 641 кв. м, нива, собственост на Страхил
Стоянов Палешников.
II. С. Мало Конаре, EKATTE 46749, община
Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-248
от 24.08.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 46749.114.141:
площ: 11 872 кв. м, пасище, собственост на
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.116.88:
площ: 60 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.116.89:
площ: 4787 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.116.90:
площ: 1787 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.116.91:
площ: 115 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 46749.116.92:
площ: 136 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 46749.116.93:
площ: 387 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.116.94:
площ: 576 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
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поземлен имот с идентификатор 46749.116.95:
п лощ: 295 к в. м , п а с и щ е, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.116.96:
площ: 21 502 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 46749.120.128:
площ: 9510 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.273:
площ: 51 кв. м, за стопански двор, собственост
на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.274:
площ: 622 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.275:
площ: 997 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.276:
площ: 1902 кв. м, нива, собственост на Стоян
Ангелов Комсалов;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.277:
площ: 1253 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.278:
площ: 1489 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.279:
площ: 2484 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 46749.138.123:
площ: 853 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.138.124:
площ: 320 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.138.125:
площ: 1005 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.138.126:
площ: 139 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.138.127:
площ: 6620 кв. м, нива, собственост на Добринка
Христова Лулчева;
поземлен имот с идентификатор 46749.164.16:
площ: 2765 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.164.17:
площ: 2708 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.164.18:
площ: 545 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.164.19:
площ: 693 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.164.20:
площ: 1567 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.164.21:
п лощ: 527 к в. м , п а с и щ е, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.36:
площ: 615 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.37:
площ: 596 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
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поземлен имот с идентификатор 46749.165.38:
площ: 429 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.39:
площ: 1333 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.40:
площ: 1545 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.41:
площ: 2113 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.42:
площ: 685 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.43:
площ: 2096 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.44:
площ: 1353 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.45:
площ: 623 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
сграда с идентификатор 46749.116.42.1: площ:
28 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 46749.116.82.1: площ:
95 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.116.82.2: площ:
79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.116.83.1: площ:
39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.116.83.2: площ:
68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.116.83.3: площ:
60 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.116.83.4: площ:
22 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.116.85.1: площ:
38 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.116.85.2: площ:
27 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.116.85.3: площ:
86 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.116.96.1: площ:
88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.116.96.2: площ:
60 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.1: площ:
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.2: площ:
38 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.3: площ:
39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 46749.118.89.4: площ:
26 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.5: площ:
31 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.6: площ:
30 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.7: площ:
35 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.8: площ:
25 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.9: площ:
80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.10: площ:
50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.11: площ:
28 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.12: площ:
21 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.13: площ:
17 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.14: площ:
46 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.15: площ:
63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.16: площ:
30 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.17: площ:
28 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.18: площ:
26 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.19: площ:
53 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.20: площ:
33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.21: площ:
26 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.22: площ:
115 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.23: площ:
83 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.89.24: площ:
74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.94.1: площ:
33 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.94.2: площ:
35 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 46749.118.94.3: площ:
32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.95.1: площ:
130 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.95.2: площ:
34 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.95.3: площ:
15 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.116.1: площ:
279 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.116.2: площ:
78 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.116.3: площ:
95 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.116.4: площ:
29 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 46749.118.116.5: площ:
12 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.135.270.1: площ:
93 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.135.270.2: площ:
59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 46749.135.270.3: площ:
37 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 46749.135.270.4: площ:
140 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 46749.135.270.5: площ:
41 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 46749.135.270.6: площ:
27 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост.
2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 46749.114.135:
площ: 16 874 кв. м, пасище, собственост на
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.116.67:
площ: 21 530 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 46749.116.74:
площ: 165 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 46749.116.75:
п лощ: 572 к в. м , п а с и щ е, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.116.76:
п лощ: 369 к в. м , п а с и щ е, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.116.77:
п лощ: 4 0 3 к в. м , п а с и щ е, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.116.78:
п лощ: 1679 к в. м, паси ще, с о б с т вено с т на
ДПФ – МЗГ;

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

поземлен имот с идентификатор 46749.116.79:
п лощ: 1669 к в. м, паси ще, с о б с т вено с т на
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.116.80:
п лощ: 8 8 6 к в. м , п ас и щ е, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.116.81:
п лощ: 2399 к в. м, паси ще, с о б с т вено с т на
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.1:
площ: 1173 кв. м, ниско застрояване (до 10 м),
собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.2:
площ: 5290 кв. м, ниско застрояване (до 10 м),
собственост на Георги Стефанов Комсалов;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.3:
площ: 1677 кв. м, ниско застрояване (до 10 м),
собственост на Стефан Благов Комсалов;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.4:
площ: 2000 кв. м, ниско застрояване (до 10 м),
собственост на Естира Михайлова Стоенчева и
Владо Костадинов Стоенчев;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.5:
площ: 1959 кв. м, ниско застрояване (до 10 м),
собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.6:
площ: 2366 кв. м, ниско застрояване (до 10 м),
собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.116:
площ: 1579 кв. м, ниско застрояване (до 10 м),
собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.117:
площ: 1475 кв. м, ниско застрояване (до 10 м),
собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.121:
площ: 1379 кв. м, ниско застрояване (до 10 м),
собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.137:
площ: 4105 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.138:
площ: 66 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.151:
площ: 2000 кв. м, нива, собственост на Стоян
Ангелов Комсалов;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.152:
площ: 2401 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.135.271:
площ: 673 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 46749.138.59:
площ: 6640 кв. м, нива, собственост на Добринка
Христова Лулчева;
поземлен имот с идентификатор 46749.138.108:
площ: 4156 кв. м, ниско застрояване (до 10 м),
собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.164.1:
п лощ: 234 0 к в. м, паси ще, с о б с т вено с т на
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.164.3:
п лощ: 22 88 к в. м, паси ще, с о б с т вено с т на
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.164.6:
п лощ: 18 02 к в. м, паси ще, с о б с т вено с т на
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.164.7:
п лощ: 19 3 к в. м , п а с и щ е, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
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поземлен имот с идентификатор 46749.164.8:
п лощ: 1336 к в. м, паси ще, с о б с т вено с т на
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.164.13:
п лощ: 42 5 к в. м , п а с и щ е, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.164.15:
п лощ: 42 0 к в. м , п а с и щ е, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.6:
п лощ: 38 0 к в. м , п а с и щ е, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.8:
п лощ: 54 6 к в. м , п а с и щ е, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.9:
п лощ: 2 427 к в. м, паси ще, с о б с т вено с т на
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.14:
п лощ: 8 4 0 к в. м , п а с и щ е, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.15:
п лощ: 2 49 к в. м , п а с и щ е, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.16:
п лощ: 1162 к в. м, паси ще, с о б с т вено с т на
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.17:
площ: 886 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.23:
п лощ: 4 0 5 к в. м , п а с и щ е, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.24:
п лощ: 2 56 к в. м , п а с и щ е, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.165.25:
п лощ: 1861 к в. м, паси ще, с о б с т вено с т на
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.166.11:
п лощ: 8 01 к в. м , п а с и щ е, с о б с т в ено с т н а
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 46749.166.15:
п лощ: 1574 к в. м, паси ще, с о б с т вено с т на
ДПФ – МЗГ.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

5046

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-65
от 29 юни 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-14921/29.01.2020 г.
от СГКК – Благоевград, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането
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на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа
грешка одобрявам изменението в кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Беласица,
EKATTE 03294, община Петрич, одобрени със
Заповед № РД-18-528 от 20.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 03294.1.32:
площ: 1096 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.1.33:
площ: 21 310 кв. м, за водостопанско, хидромел иорат и вно с ъор ъ жен ие, собс т венос т на
МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 03294.1.34:
площ: 4958 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 03294.1.35:
площ: 8744 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 03294.1.36:
площ: 46 092 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 03294.1.37:
площ: 12 280 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 03294.1.38:
площ: 2448 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 03294.1.39:
площ: 9679 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 03294.3.64:
площ: 3464 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.17.3:
площ: 2556 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 03294.17.4:
площ: 28 535 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 03294.25.70:
площ: 23 215 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 03294.48.11:
площ: 8307 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 03294.60.25:
площ: 182 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.60.26:
площ: 1017 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.68.6:
площ: 4220 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.75.9:
площ: 179 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.75.10:
площ: 333 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;
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поземлен имот с идентификатор 03294.75.11:
площ: 607 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.6:
площ: 2721 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.84.11:
площ: 170 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.85.40:
площ: 664 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.109.35:
площ: 845 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.200.811:
площ: 413 кв. м, за съоръжение на водопровод,
собственост на държавата – МОСВ;
сграда с идентификатор 03294.47.1.1: площ:
68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.48.4.1: площ:
64 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.48.4.2: площ:
15 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.65.93.1: площ:
16 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.91.1.1: площ:
75 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.91.1.2: площ:
2 кв. м, сграда за битови услуги, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.102.7.1: площ:
105 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.102.9.1: площ:
79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.102.10.1: площ:
71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.105.2.2: площ:
8 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03294.111.1.1: площ:
72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.111.1.2: площ:
114 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.111.1.3: площ:
23 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.121.13.1: площ:
80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.121.13.2: площ:
54 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.121.19.1: площ:
97 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 03294.121.20.1: площ:
42 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.121.20.2: площ:
23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.121.21.1: площ:
93 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.121.21.2: площ:
20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.121.21.3: площ:
42 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.121.23.1: площ:
127 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.121.23.2: площ:
9 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03294.121.26.1: площ:
39 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.121.28.1: площ:
75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.121.28.2: площ:
48 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.121.29.1: площ:
36 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.121.37.1: площ:
57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.4.1: площ:
81 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.12.1: площ:
45 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.20.1: площ:
138 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.20.2: площ:
89 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.20.3: площ:
26 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.20.4: площ:
74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.20.5: площ:
67 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.20.6: площ:
95 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.20.7: площ:
112 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.20.8: площ:
79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 03294.122.20.9: площ:
72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.20.10: площ:
20 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.20.11: площ:
7 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.20.12: площ:
46 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.20.13: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.20.14: площ:
46 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.20.15: площ:
126 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.122.681.1: площ:
143 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.123.1.1: площ:
56 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.123.1.2: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.123.366.1: площ:
79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.123.808.1: площ:
53 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.123.808.2: площ:
53 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.123.808.3: площ:
6 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03294.123.808.4: площ:
91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.123.808.5: площ:
61 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.123.808.6: площ:
4 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03294.123.808.7: площ:
63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.123.808.8: площ:
86 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.123.808.9: площ:
68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.123.808.10: площ:
30 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.123.808.11: площ:
27 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 03294.124.65.1: площ:
52 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.124.71.1: площ:
152 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 03294.124.71.2: площ:
39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03294.124.71.3: площ:
14 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 03294.1.6: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
617 кв. м, площ след промяната: 592 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.1.22:
нива, собственост на Надежда Анастасова Хаджиева, площ: 9783 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.1.28:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 29 068 кв. м, площ след промяната:
29 039 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.1.30:
нива, собственост на Стойчо Тасев Стойчев,
площ преди промяната: 3940 кв. м, площ след
промяната: 2030 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.1.224:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 99 910 кв. м, площ след промяната:
13 484 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.1.298:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 14 931 кв. м, площ след промяната:
11 981 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.1.343:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1052 кв. м, площ след промяната:
954 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.1.400:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 27 410 кв. м, площ след промяната: 13 283 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.2.34:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2104 кв. м, площ след промяната:
886 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.3.121:
напои телен кана л, собст веност на Общ ина
Петрич, площ преди промяната: 1107 кв. м, площ
след промяната: 1021 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.3.342:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 3105 кв. м, площ след промяната:
3017 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.9.152:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 3221 кв. м, площ след промяната:
3189 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03294.9.309:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1859 кв. м, площ след промяната: 1487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.10.226:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 25 167 кв. м, площ след промяната:
22 781 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.11.308:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 973 кв. м, площ след промяната:
716 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.12.229:
водоем, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД, площ преди промяната: 16 237 кв. м,
площ след промяната: 16 029 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.13.150:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ: 1727 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.15.96:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1306 кв. м, площ след промяната: 755 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.15.346:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 612 кв. м, площ след промяната:
578 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.16.1:
нива, собственост на Трайко Георгиев Шушков,
площ преди промяната: 2583 кв. м, площ след
промяната: 2238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.17.1:
нива, собственост на Трайко Георгиев Шушков,
площ преди промяната: 814 кв. м, площ след
промяната: 219 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.17.2:
нива, собственост на Трайко Георгиев Шушков,
площ преди промяната: 525 кв. м, площ след
промяната: 219 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.17.230:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 28 996 кв. м, площ след промяната:
1825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.17.311:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 4787 кв. м, площ след промяната:
2839 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.18.3:
нива, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 193 кв. м, площ след промяната: 111 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.18.288:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 537 кв. м, площ след промяната: 380 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.18.363:
нива, собственост на Стоян Костадинов Веселински и Смилян Григоров Колев, площ: 3785 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.20.62: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
462 кв. м, площ след промяната: 418 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03294.21.362:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2541 кв. м, площ след промяната: 2665 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.22.498:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2001 кв. м, площ след промяната: 1859 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.24.318:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 692 кв. м, площ след промяната: 1253 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.31.302:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 495 кв. м, площ след промяната: 642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.35.335:
напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС,
площ преди промяната: 26 859 кв. м, площ след
промяната: 26 693 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.37.167:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 12 040 кв. м, площ след
промяната: 14 758 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.37.240:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1362 кв. м, площ след промяната:
1340 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.48.287:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 14 319 кв. м, площ след промяната: 5720 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.51.162:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 7839 кв. м, площ след промяната:
7838 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.52.123:
напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС,
площ преди промяната: 5385 кв. м, площ след
промяната: 5359 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.52.237:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 6470 кв. м, площ след промяната: 6467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.52.239:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 990 кв. м, площ след промяната: 1050 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.52.271:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1066 кв. м, площ след промяната: 671 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.53.270:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1103 кв. м, площ след промяната: 1077 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.58.196:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 3823 кв. м, площ след промяната:
3919 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.58.197:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

промяната: 2714 кв. м, площ след промяната:
2713 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.58.275:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2206 кв. м, площ след промяната: 2160 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.59.188:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 643 кв. м, площ след промяната:
779 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.59.190:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1384 кв. м, площ след промяната:
1686 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.59.277:
напоителен канал, собственост на Община Петрич, площ: 638 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.59.284:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1095 кв. м, площ след промяната: 1094 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.60.187:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2495 кв. м, площ след промяната:
2494 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.60.232:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 7941 кв. м, площ след промяната: 6321 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.61.210:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 10 242 кв. м, площ след промяната: 10 382 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.211:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 11 694 кв. м, площ след
промяната: 36 266 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.655:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 13 912 кв. м, площ след промяната: 12 494 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.68.280:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 8486 кв. м, площ след промяната: 3934 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.75.166:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
9589 кв. м, площ след промяната: 7400 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.75.293:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 105 кв. м, площ след промяната: 114 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.75.295:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 579 кв. м, площ след промяната:
249 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.75.296:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 708 кв. м, площ след промяната: 481 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.1: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
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ност на Община Петрич, площ преди промяната:
1200 кв. м, площ след промяната: 1186 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.3:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 169 кв. м, площ след промяната: 165 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.4:
напоителен канал, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 797 кв. м, площ след
промяната: 794 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.25:
пасище, собственост на Иван Атанасов Левков,
площ: 3709 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.31:
нива, собственост на Атанас Илиев Шивачев,
площ: 3953 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.32:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1394 кв. м, площ след промяната:
1376 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.44:
нива, собственост на Николай Георгиев Коджаандонов, площ преди промяната: 7554 кв. м, площ
след промяната: 7553 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.66:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2803 кв. м, площ след промяната:
2789 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.76:
нива, собственост на Андон Стойков Цанев,
площ: 1312 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.81:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 4778 кв. м, площ след промяната: 3232 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.85:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 596 кв. м, площ след промяната:
578 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.98:
нива, собственост на Мара Илиева Нуркова,
площ: 1501 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.99:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 16 013 кв. м, площ след промяната: 14 665 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.100:
пасище, собственост на Общински поземлен
фонд, площ преди промяната: 6805 кв. м, площ
след промяната: 6240 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.114:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 64 094 кв. м, площ след промяната: 62 646 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.118:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 30 866 кв. м, площ след промяната: 27 421 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.84.1:
нива, собственост на Мара Илиева Нуркова,
площ: 3879 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03294.84.3:
нива, собственост на Андон Стойков Цанев,
площ: 2971 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.84.10:
друг вид трайно насаждение, собственост на Ката
Георгиева Свечева-Занкова, площ: 6049 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.84.23:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 6109 кв. м, площ след промяната: 6006 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.84.24:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 441 кв. м, площ след промяната: 281 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.84.27:
друг вид трайно насаждение, собственост на Стоян
Илиев Илков, площ: 3000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.84.632:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 585 кв. м, площ след промяната: 412 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.85.1:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 774 кв. м, площ след промяната: 370 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.85.4:
нива, собственост на Кръстьо Илиев Козеринов,
площ преди промяната: 3805 кв. м, площ след
промяната: 3805 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.85.33:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 406 кв. м, площ след промяната:
203 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.85.35:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1617 кв. м, площ след промяната: 1479 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.85.36:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1090 кв. м, площ след промяната: 89 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.85.37:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 118 кв. м, площ след промяната:
96 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.85.221:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 4802 кв. м, площ след
промяната: 11 566 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.85.640:
напои т елен кана л, собст веност на Общ ина
Петрич, площ преди промяната: 1244 кв. м, площ
след промяната: 80 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.85.651:
пасище, собственост на Георги Стоянов Лазаров,
площ преди промяната: 761 кв. м, площ след
промяната: 630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.85.670:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 835 кв. м, площ след промяната: 212 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.86.652:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 434 кв. м, площ след промяната: 426 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03294.87.664:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 40 426 кв. м, площ след промяната:
38 616 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.98.641:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 637 кв. м, площ след промяната: 350 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.101.1:
пасище, собственост на Илия Страхилов Филчев,
площ: 974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.101.4:
пасище, собственост на Илия Манушев Георгиев,
площ преди промяната: 5898 кв. м, площ след
промяната: 5897 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.101.519:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2162 кв. м, площ след промяната:
2160 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.101.534:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 12 606 кв. м, площ след промяната: 12 060 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.101.535:
за друг вид застрояване, собственост на Ивайло
Борисов Златков, площ: 5916 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.101.536:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 6698 кв. м, площ след промяната: 6197 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.102.7:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2074 кв. м, площ след промяната: 1846 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.102.9:
пасище, собственост на Илия Илиев Михайлов,
площ: 1000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.102.223:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 2746 кв. м, площ след
промяната: 5407 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.102.510:
пасище, собственост на Николай Георгиев Коджаандонов, площ преди промяната: 6776 кв. м,
площ след промяната: 6775 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.102.512:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 3276 кв. м, площ след промяната: 2851 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.102.539:
пасище, собственост на Мара Илиева Нуркова,
площ: 3296 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.102.540:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 33 072 кв. м, площ след промяната: 31 817 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.102.605:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 4533 кв. м, площ след промяната:
4591 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.102.671:
пасище, собственост на Атанас Илиев Шивачев,
площ: 778 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03294.102.699:
пасище, собственост на Илия Иванов Запрев,
площ: 1364 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.102.716:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 95 374 кв. м, площ след промяната: 93 015 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.105.5:
нива, собственост на Георги Стоянов Лазаров,
площ преди промяната: 2173 кв. м, площ след
промяната: 2174 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.105.10:
нива, собственост на Танчо Вълчев Янев, площ:
1416 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.105.11:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 630 кв. м, площ след промяната:
367 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.108.10:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1593 кв. м, площ след промяната: 1484 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.109.13:
нива, собственост на „Моник“ – А Д, площ:
2176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.109.14:
водоем, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД, площ преди промяната: 6373 кв. м,
площ след промяната: 5358 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.110.11:
нива, собственост на Кирил Иванов Симов и
Коста Филчев Костов, площ преди промяната:
2286 кв. м, площ след промяната: 2287 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.110.12:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2145 кв. м, площ след промяната:
2137 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.110.13:
нива, собственост на Лазар Филчев, площ:
3029 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.110.18:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1170 кв. м, площ след промяната:
1007 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.110.19:
за друг вид производствен, складов обект, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната:
53 кв. м, площ след промяната: 43 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.110.21:
друг вид трайно насаждение, собственост на
Петър Филчев Ангелов, площ преди промяната:
3260 кв. м, площ след промяната: 3259 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.122.635:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 9017 кв. м, площ след промяната: 8840 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.122.692:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2732 кв. м, площ след промяната:
2909 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.122.693:
пасище, собственост на Елица Буенова Саркисова,
площ преди промяната: 61 570 кв. м, площ след
промяната: 61 570 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.131.646:
водоем, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
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промяната: 14 438 кв. м, площ след промяната:
10 572 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.131.714:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 202 827 кв. м, площ след промяната: 206 692 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03294.200.809:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 7 235 807 кв. м,
площ след промяната: 7 235 393 кв. м;
сграда с идентификатор 03294.112.3.1: жилищна
сграда – еднофамилна, собственост на Стойна
Атанасова Манолева, площ преди промяната:
49 кв. м, площ след промяната: 45 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 03294.2.227:
площ: 1229 кв. м, отводнителен канал, собственост
на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.11.231:
площ: 226 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.15.50:
площ: 190 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.25.170:
площ: 21 194 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 03294.31.186:
площ: 177 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 03294.37.337:
площ: 483 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.52.321:
площ: 265 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.292:
площ: 1140 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.66.357:
площ: 1063 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.219:
площ: 4788 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.220:
площ: 3148 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.76.673:
площ: 85 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.85.215:
площ: 2218 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.85.653:
площ: 626 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.102.6:
площ: 554 кв. м, пасище, собственост на Общински поземлен фонд;
поземлен имот с идентификатор 03294.110.17:
площ: 330 кв. м, нива, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 03294.110.222:
площ: 1517 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич.
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Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

5047

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-66
от 29 юни 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-16193-30.01.2020 г.
от СГКК – Благоевград, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Камена, EKATTE
35688, община Петрич, одобрени със Заповед
№ РД-18-548 от 20.10.2017 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 35688.25.37:
площ: 715 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 35688.32.23:
площ: 921 кв. м, дере, собственост на Община
Петрич.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 35688.1.32:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 877 кв. м, площ след промяната:
842 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.1.35:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 20 791 кв. м, площ след промяната: 18 943 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.1.37:
нива, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 6714 кв. м, площ след промяната: 4052 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.2.132: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
2235 кв. м, площ след промяната: 2209 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.7.159: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
872 кв. м, площ след промяната: 869 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.7.169:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6812 кв. м, площ след промяната:
5974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.21.14:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 602 кв. м, площ след промяната: 197 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 35688.21.186:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 716 кв. м, площ след промяната: 697 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.25.1:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 5595 кв. м, площ след промяната: 4939 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.25.28:
нива, собственост на Симеон Николов Попов и
Славчо Николов Попов, площ: 2600 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.25.29:
нива, собственост на Стоил Иванов Станойски,
площ: 4002 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.25.31:
нива, собственост на Костадин Иванов Станойски,
площ: 1015 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.25.32:
нива, собственост на Атанас Танков Тасев, площ:
1030 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.25.33:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 25 843 кв. м, площ след промяната: 22 033 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.25.39:
водно течение, река, собственост на държавата
чрез МОСВ, площ преди промяната: 3075 кв. м,
площ след промяната: 6050 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.27.1:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 14 960 кв. м, площ след промяната:
14 238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.27.2:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6569 кв. м, площ след промяната:
3940 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.27.3:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 20 735 кв. м, площ след промяната:
20 696 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.27.4:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2145 кв. м, площ след промяната:
2096 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.28.112:
водно течение, река, собственост на държавата
чрез МОСВ, площ преди промяната: 10 667 кв. м,
площ след промяната: 10 552 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.29.1:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2343 кв. м, площ след промяната:
1531 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.29.4:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 6461 кв. м, площ след промяната: 6088 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.29.75:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1637 кв. м, площ след промяната: 1077 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.29.163: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
116 кв. м, площ след промяната: 94 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.29.222:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 14 413 кв. м,
площ след промяната: 25 082 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 35688.30.1:
ливада, собственост на Стефан Стоянов Соколов,
площ: 1923 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.30.20:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 4420 кв. м, площ след промяната: 4056 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.30.21: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
598 кв. м, площ след промяната: 593 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.30.23:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1058 кв. м, площ след промяната: 1399 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.30.24:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1117 кв. м, площ след промяната: 1147 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.30.211:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1376 кв. м, площ след промяната:
1373 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.32.18:
ливада, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 19 954 кв. м, площ след промяната: 19 785 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.32.19:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6602 кв. м, площ след промяната:
6691 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.37.1:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 13 533 кв. м, площ след промяната: 13 474 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.37.10:
нива, собственост на Кирил Нецев Илиев, площ:
4739 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.37.178:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 6668 кв. м, площ след промяната:
6654 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.37.202:
водно течение, река, собственост на държавата
чрез МОСВ, площ преди промяната: 19 608 кв. м,
площ след промяната: 19 574 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.39.7: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
1670 кв. м, площ след промяната: 1662 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.39.25:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3902 кв. м, площ след промяната:
3670 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.39.26:
овощна градина, собственост на Мита Танов
Гайдов, площ: 1314 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.39.27:
нива, собственост на Стефан Георгиев Иванов,
площ: 919 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.39.29:
нива, собственост на Ката Вангелова Евтимова,
площ: 442 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.39.31:
друг вид земеделска земя, собственост на Община

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 5

Петрич, площ преди промяната: 4092 кв. м, площ
след промяната: 3886 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.39.33: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
594 кв. м, площ след промяната: 586 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.39.34:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 207 кв. м, площ след промяната: 178 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.39.35:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 319 кв. м, площ след промяната: 306 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.39.36:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3246 кв. м, площ след промяната:
3187 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.39.37:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1207 кв. м, площ след промяната:
1048 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.41.1:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 3586 кв. м, площ след промяната: 3169 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.41.3:
нива, собственост на Стоян Стоименов Стоянов,
площ: 4634 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.41.4:
нива, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 5119 кв. м, площ след промяната: 3209 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.41.109:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6193 кв. м, площ след промяната:
5880 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.42.2:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2152 кв. м, площ след промяната: 1608 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.42.3:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 3903 кв. м, площ след промяната: 4435 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.42.4:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1052 кв. м, площ след промяната: 1063 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.42.28:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2863 кв. м, площ след промяната:
2846 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.42.30:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 484 кв. м, площ след промяната: 472 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.42.99:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3256 кв. м, площ след промяната:
3151 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.42.190:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2847 кв. м, площ след промяната:
2840 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 35688.43.7:
пасище, собственост на Вели Османов Демиров,
площ: 2339 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.43.9:
нива, собственост на Атанас Велев Тасев, площ
преди промяната: 761 кв. м, площ след промяната: 602 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.43.10:
нива, собственост на Николай Костов Георгиев,
площ: 2810 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.43.11:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1379 кв. м, площ след промяната:
1043 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.44.1:
нива, собственост на Мита Танов Гайдов, площ:
2030 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.44.5: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
1544 кв. м, площ след промяната: 1524 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.44.6:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 5582 кв. м, площ след
промяната: 5369 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.44.7: гори
и храсти в земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5450 кв. м,
площ след промяната: 5335 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.44.8:
за стопански двор, собственост на Борис Тилев
Буров, площ: 5916 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.44.10:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 1029 кв. м, площ след
промяната: 1012 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.44.11:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 4897 кв. м, площ след промяната: 4457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.44.13:
изоставена орна земя, собственост на Зюмруд
Джевидова Татличева, площ преди промяната:
6004 кв. м, площ след промяната: 5697 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.44.32: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
192 кв. м, площ след промяната: 176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.44.192:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 3955 кв. м, площ след
промяната: 6599 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.45.1:
нива, собственост на Стефан Иванов Велев,
площ: 3504 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.45.49: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1870 кв. м, площ след промяната:
2429 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.45.192:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 2897 кв. м, площ след
промяната: 3050 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.44.197:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
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промяната: 2111 кв. м, площ след промяната:
2148 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.46.11:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1194 кв. м, площ след промяната: 1090 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.46.12:
нива, собственост на Стефан Стоянов Соколов,
площ: 1107 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.46.13:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 456 кв. м, площ след промяната: 413 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.46.14:
гробищен парк, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 4740 кв. м, площ след
промяната: 4456 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.46.23: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
198 кв. м, площ след промяната: 189 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.46.192:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 3352 кв. м, площ след
промяната: 4435 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.47.1:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 6394 кв. м, площ
след промяната: 5857 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.47.2:
нива, собственост на Серафим Ангов Ангов,
площ: 578 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.47.3:
нива, собственост на Коста Христов Костов,
площ: 493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.47.4:
нива, собственост на Вельо Митов Великов,
площ преди промяната: 334 кв. м, площ след
промяната: 493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.47.192:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 4259 кв. м, площ след
промяната: 5912 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.48.1:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 7977 кв. м, площ
след промяната: 7993 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.48.3: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
1029 кв. м, площ след промяната: 1484 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.48.7:
нива, собственост на Велко Николов Вандов,
площ: 1533 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.48.9:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1504 кв. м, площ след промяната: 907 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.48.11:
нива, собственост на Георги Ангелов Георгиев,
площ: 825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.48.14: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
1684 кв. м, площ след промяната: 1673 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.48.46:
пасище, собственост на Община Петрич, площ

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

преди промяната: 11 754 кв. м, площ след промяната: 10 930 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.48.49: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
705 кв. м, площ след промяната: 689 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.48.192:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 2202 кв. м, площ след
промяната: 9809 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.48.193:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 2893 кв. м, площ след
промяната: 1582 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.48.203:
водно течение, река, собственост на държаватаМОСВ, площ преди промяната: 18 276 кв. м, площ
след промяната: 18 294 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.48.263:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 4095 кв. м, площ след промяната: 3514 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.48.277:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата чрез ТП „ДГС Петрич“, площ преди
промяната: 313 003 кв. м, площ след промяната:
312 586 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.49.8:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2371 кв. м, площ след промяната: 2269 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.49.9:
нива, собственост на Димитър Петков Гулев,
площ: 5531 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.49.10:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2094 кв. м, площ след промяната: 2080 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.49.22:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 999 кв. м, площ след промяната:
727 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.49.95:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 286 413 кв. м, площ след промяната: 286 288 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.49.187:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1448 кв. м, площ след промяната:
1453 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.51.9:
нива, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 3311 кв. м, площ след промяната: 3191 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.51.10:
нива, собственост на Стойка Николова Карадакова, площ: 3001 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.51.11: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
855 кв. м, площ след промяната: 1138 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.51.12: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
1677 кв. м, площ след промяната: 92 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 35688.55.162:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 8747 кв. м, площ след промяната:
8521 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.55.192:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 2668 кв. м, площ след
промяната: 4515 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35688.55.276:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата чрез ТП „ДГС Петрич“, площ преди
промяната: 4 886 043 кв. м, площ след промяната:
4 887 022 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 35688.44.9:
площ: 783 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 35688.48.59:
площ: 2117 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 35688.48.195:
площ: 1722 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

5048

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-67
от 29 юни 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във
връзка със заявление вх. № 09-26533-18.02.2020 г.
на СГКК – Шумен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на:
I. С. Бяла река, EK ATTE 07692, община
Върбица, одобрени със Заповед № РД-18-687
от 13.03.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 07692.25.317:
площ: 2440 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07692.27.619:
площ: 4822 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 07692.27.620:
площ: 368 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07692.17.526:
площ: 674 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07692.17.527:
площ: 1117 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 07692.10.201:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 19 790 кв. м, площ след промяната:
19 801 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07692.10.238:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Върбица, площ преди промяната: 7017 кв.
м, площ след промяната: 7581 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07692.11.153:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 1780 кв. м, площ след промяната:
1220 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07692.25.1:
нива, собственост на Ахмед Исмаилов Мустафов,
площ преди промяната: 10 968 кв. м, площ след
промяната: 10 825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07692.25.240: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 11 049 кв. м,
площ след промяната: 10 262 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07692.25.244:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Върбица, площ преди промяната:
17 677 кв. м, площ след промяната: 16 674 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07692.25.259:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 4983 кв. м, площ след промяната:
4460 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07692.27.303:
дере, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 9941 кв. м, площ след промяната: 10 269 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07692.28.301:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 9084 кв. м,
площ след промяната: 5885 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07692.28.334:
за друг вид производствен, складов обект, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната:
1669 кв. м, площ след промяната: 831 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07692.29.327:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 124 583 кв. м, площ след промяната: 123 962 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07692.37.325:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Върбица, площ преди промяната:
2688 кв. м, площ след промяната: 2328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07692.37.338:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 3327 кв. м, площ след промяната:
3310 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07692.42.326:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 98 576 кв. м,
площ след промяната: 98 207 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07692.100.245:
дере, собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 77 139 кв. м, площ след промяната:
76 962 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07692.100.615:
данни преди промяната: за селскостопански,
горски, ведомствен път, площ: 17 866 кв. м,
данни след промяната: за местен път, площ:
17 927 кв. м, собственост на Община Върбица;
поземлен имот с идентификатор 07692.17.500:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
25 464 кв. м, площ след промяната: 23 673 кв. м.
II. С. Ма ломир, EK AT TE 46773, община
Върбица, одобрени със Заповед № РД-18-693
от 13.03.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 46773.14.256:
площ: 308 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 46773.19.281:
площ: 78 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 46773.21.285:
площ: 1175 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 46773.25.115:
площ: 12 097 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 46773.26.252:
площ: 631 кв. м, пасище, собственост на Община
Върбица;
поземлен имот с идентификатор 46773.26.253:
площ: 1118 кв. м, пасище, собственост на Община
Върбица.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 46773.18.270:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 5451 кв. м, площ след промяната:
5444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.19.13:
нива, собственост на Славей Сабинов Дагонов,
площ преди промяната: 7770 кв. м, площ след
промяната: 7751 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.19.280:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 6961 кв. м, площ след промяната:
4738 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.21.6:
нива, собственост на Събка Георгиева Василева,
площ преди промяната: 5341 кв. м, площ след
промяната: 5285 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 46773.21.9:
овощна градина, собственост на Димо Стоянов
Джамбазов и Пламен Петров Джамбазов, площ
преди промяната: 22 195 кв. м, площ след промяната: 21 659 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.21.11:
овощна градина, собственост на „А гроенерджи“ – АДСИЦ, площ преди промяната: 2093 кв. м,
площ след промяната: 1942 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.21.16:
овощна градина, собственост на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ, площ преди промяната: 1677 кв. м,
площ след промяната: 1594 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.21.17:
овощна градина, собственост на Костадин Георгиев Вълков, площ преди промяната: 2212 кв. м,
площ след промяната: 2031 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.21.20:
овощна градина, собственост на Джемиле Мустафова Алиева, площ преди промяната: 2389 кв. м,
площ след промяната: 2380 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.21.22:
овощна градина, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 947 кв. м, площ след
промяната: 687 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.21.283:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 617 кв. м, площ след промяната: 607
кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.21.284:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 3168 кв. м, площ след промяната:
3157 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.1:
овощна градина, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 4747 кв. м, площ
след промяната: 4125 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.2:
овощна градина, собственост на Тахир Рамаданов
Якубов, площ преди промяната: 1998 кв. м, площ
след промяната: 1787 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.3:
овощна градина, собственост на Алиш Салиев
Мечкаров, площ преди промяната: 2161 кв. м,
площ след промяната: 1937 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.4:
овощна градина, собственост на Димитър Параскевов Андреев, площ преди промяната: 1867 кв. м,
площ след промяната: 1707 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.5:
овощна градина, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2108 кв. м, площ
след промяната: 1920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.6:
овощ на г ра д и на , с о б с т вено с т на „Злат но ра ло“ – ЕООД, п лощ п ред и п ром я ната:
2191 кв. м, площ след промяната: 2034 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.8:
овощ на г ра дина, собст веност на „Ромфарм
Ком па н и“ – ООД , п лощ п р ед и п р ом я нат а:
2357 кв. м, площ след промяната: 2155 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.9:
овощна градина, собственост на Теодора Пенчева Тодорова, площ преди промяната: 2382 кв. м,
площ след промяната: 2189 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 46773.24.10:
овощна г ра дина, собственост на „Д-р Преслав“ – ЕООД, площ преди промяната: 4470 кв. м,
площ след промяната: 4307 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.11:
овощна градина, собственост на Милка Иванова
Тодорова, площ преди промяната: 4295 кв. м,
площ след промяната: 4230 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.12:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 1778 кв. м, площ след промяната: 1365 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.33:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 1183 кв. м, площ след промяната: 878 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.34:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 1005 кв. м, площ след промяната: 758 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.42:
овощна градина, собственост на Алдин Албенов
Чолаков, площ преди промяната: 1158 кв. м, площ
след промяната: 1051 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.43:
овощна градина, собственост на Алдин Албенов
Чолаков, площ преди промяната: 1159 кв. м, площ
след промяната: 1049 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.76: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 6945 кв. м, площ след промяната:
5203 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.81:
ливада, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 2481 кв. м, площ след промяната: 1389 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.121:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 5579 кв. м, площ след промяната: 5388 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.286:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 1196 кв. м, площ след промяната:
1175 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.287:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 1880 кв. м, площ след промяната:
1862 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.288:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 2827 кв. м, площ след промяната:
2802 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.24.289:
за местен път, собственост на Община Върбица,
площ преди промяната: 27 647 кв. м, площ след
промяната: 27 041 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.25.2:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 5872 кв. м, площ след промяната: 5441 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.25.3:
пасище, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ,
площ преди промяната: 7998 кв. м, площ след
промяната: 7512 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 46773.25.4:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 35 028 кв. м, площ след промяната: 34 657 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.25.77:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 542 кв. м, площ след промяната: 509 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.25.80:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 1719 кв. м, площ след промяната: 1634 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.25.114:
изоставено т райно наса ж дение, собственост
на Община Върбица, площ преди промяната:
21 914 кв. м, площ след промяната: 21 523 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.26.14:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 512 479 кв. м,
площ след промяната: 512 163 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46773.26.105:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 57 122 кв. м, площ след промяната: 54 439 кв. м.
III. С. Нова бяла река, EKATTE 51785, община Върбица, одобрени със Заповед № РД-18-760
от 19.03.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 51785.4.217:
площ: 2879 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51785.14.131:
площ: 2948 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51785.14.132:
площ: 539 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51785.15.15:
площ: 560 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51785.17.190:
площ: 535 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51785.17.191:
площ: 3058 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51785.17.192:
площ: 4690 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51785.17.193:
площ: 5626 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51785.17.194:
площ: 6963 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост.
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2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 51785.4.45:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 1282 кв. м, площ след промяната: 1238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51785.4.46: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 15 817 кв. м,
площ след промяната: 14 019 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51785.4.210:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 426 кв. м, площ
след промяната: 418 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51785.5.3: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната:
1802 кв. м, площ след промяната: 1813 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51785.5.28:
дере, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 2340 кв. м, площ след промяната: 2542 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51785.6.1: пасище, собственост на Димитър Тодоров Сапунджиев
и Реджеп Мусов Дурльов, площ преди промяната:
4694 кв. м, площ след промяната: 4595 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51785.6.2:
пасище, собственост на „Росаграфонд“ – ООД,
площ преди промяната: 2939 кв. м, площ след
промяната: 2816 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51785.6.3: пасище, собственост на Хакъ Джемалов Мехмедов,
площ преди промяната: 10 362 кв. м, площ след
промяната: 9697 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51785.7.3: пасище, собственост на Димитър Тодоров Сапунджиев
и Реджеп Мусов Дурльов, площ преди промяната:
1300 кв. м, площ след промяната: 996 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51785.7.101:
дере, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 378 893 кв. м, площ след промяната: 378 842 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51785.14.101:
нива, собственост на Ивелин Кременов Яков,
площ преди промяната: 30 724 кв. м, площ след
промяната: 30 654 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51785.14.126:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 8555 кв. м, площ след промяната:
8539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51785.14.129:
изоставено трайно насаждение, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2278 кв. м,
площ след промяната: 2181 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51785.15.1:
нива, собственост на Джемал Джемалов Мехмедов и Рамадан Джемалов Джемалов, площ преди
промяната: 7002 кв. м, площ след промяната:
6985 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51785.17.68: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 31 145 кв. м,
площ след промяната: 32 743 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51785.19.60:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 2266 кв. м, площ след промяната:
2249 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51785.20.108:
изоставено т райно наса ж дение, собственост
на Община Върбица, площ преди промяната:
30 509 кв. м, площ след промяната: 30 493 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 51785.14.130:
площ: 26 286 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

5049

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-235
от 29 юни 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Люляково, община Руен, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5050

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-236
от 29 юни 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Просеник, община Руен, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5051

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ОБЩИНА ГР. БЯЛА,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 89
от 11 юни 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 127, ал. 6 от
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Закона за устройство на територията Общинският съвет – гр. Бяла, област Русе, одобрява
общ устройствен план на община Бяла във фаза
окончателен проект.
Председател:
М. Антонов
5040

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
ЗАПОВЕД № 185
от 30 юни 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и в
изпълнение на Решение № 36, взето на редовно
заседание на Общинския съвет – гр. Цар Калоян,
с протокол № 4 от 5.06.2020 г.:
І. Преобразувам Детска градина „Пролет“ –
с. Езерче, чрез вливане в Детска градина „Славейче“ – гр. Цар Калоян, считано от 1.07.2020 г.
II. Определям:
1. Наименование, седалище и официален
адрес на детската градина: Филиал на ДГ „Славейче“ – гр. Цар Калоян, община Цар Калоян,
област Разград, ул. Тотлебен № 7.
2. Адрес на сградата, в която ще се провежда
обучението: с. Езерче, община Цар Калоян, област
Разград, ул. Димчо Дебелянов № 1.
3. Организация на предучилищното образование в детската градина: Във филиала на ДГ
„Славейче“ – гр. Цар Калоян, се осъществява
целодневна организация на предучилищното
образование на деца от 3- до 6-годишна възраст
в 3 групи в сградата в с. Езерче.
4. Условия и ред за пренасочване на децата:
Групите към детската градина ще продължат да
функционират в населеното място, както и преди
преобразуването. Децата няма да се пренасочват
към други групи в други населени места.
5. Условия и ред за съхраняване на задължителната документация и за разпределение на
имуществото: Задължителната документация на
ДГ „Пролет“ – с. Езерче, наличният инвентар,
сградният фонд и поземлени имоти – публична
общинска собственост, да се приемат за управление и стопанисване от ДГ „Славейче“ – гр. Цар
Калоян, като се състави приемателно-предавателен протокол.
6. Финансиращ орган: Община Цар Калоян.
7. Трудови правоотношени я с персонала:
Трудовоправните отношения с персонала на ДГ
„Пролет“ – с. Езерче, да бъдат уредени при условията на чл. 123 от КТ.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам
на Белгин Хюсеин – зам.-кмет по „Социални
дейности и образование“ на Община Цар Калоян.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.
Кмет:
Д. Аляовлу
5006
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60. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх.
№ С200022-091-0000216/29.06.2020 г. възлага на
„Сима транс 2013“ – ЕООД, с ЕИК 202790029,
адрес: Перник, ул. Бучински път, бл. 11, ет. 2,
ап. 4, следния недвижим имот: поземлен имот
с идентификатор 61577.601.51, намиращ се в гр.
Радомир, ЗТМ Червена могила, община Радомир,
област Перник, с площ 24 023 кв. м, урбанизирана, при съседи: 61577.601.125, 61577.601.124,
61577.601.136, 61577.601.65, 80488.12.12, 61577.601.49,
61577.601.9528, и сгради, които попадат върху имота: 1. 61577.601.51.1 ЗП 470 кв. м; 2. 61577.601.51.2,
ЗП 603 кв. м; 3.61577.601.51.3, ЗП 1168 кв. м; 4.
61577.601.51.4, ЗП 582 кв. м; 5. 61577.601.51.5,
ЗП 311 кв. м; 6. 61577.601.51.6, ЗП 705 кв. м;
7. 61577.601.51.7, ЗП 708 кв. м; 8. 61577.601.51.8,
ЗП 696 кв.м.; 9. 61577.601.51.9, ЗП 703 кв. м; 10.
61577.601.51.10, ЗП 52 кв. м; 11. 61577.601.51.11,
ЗП 72 кв. м; 12. 61577.601.51.12, ЗП 9 кв. м, за
сумата 43 888 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
5025
73. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С200001-091-0000218/29.06.2020 г. възлага на
„Булселект Сървисиз“ – ЕООД, с ЕИК 201286243,
следния недвижим имот: сграда с идентификатор
56126.601.1491.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор
на АГКК, адрес на сградата: гр. Петрич, п.к. 2850,
ул. Цар Борис ІІІ № 17, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор: 56126.601.1491,
застроена площ: 303 кв. м, брой етажи: 5, брой
самостоятелни обекти в сградата: 9, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, при съседи на имота: 56126.601.238;
56126.601.1490; 56126.601.1492; 56126.601.237, а
съгласно нотариален акт № 97, том I, peг. № 1357,
дело № 98 от 2001 г., представлява: пететажна
масивна сграда – битов комбинат, построена в
парцел X, имот пл. № 1491 в кв. 43 по плана
на гр. Петрич, целият парцел от 480 кв. м, при
съседи: от две страни улици, парцел IX и парцел
XI, ведно със следните самостоятелни обекти,
намиращи се в сградата: самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 56126.601.1491.2.5 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК, адрес на
имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Цар Борис III
№ 17, самостоятелният обект се намира на ет. 1 в
сграда с идентификатор 56126.601.1491.2, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, сградата е разположена в поземлен имот
с идентификатор 56126.601.1491, предназначение
на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, със
застроена площ 303 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма;
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под обекта: 56126.601.1491.2.3; 56126.601.1491.2.2;
56126.601.1491.2.1; 56126.601.1491.2.4; над обекта: 56126.601.1491.2.6; 56126.601.1491.2.7; самост оя т е лен о б ек т в сг ра да с и ден т ифи к ат ор
56126.601.1491.2.6 по ка даст ра лната кар та и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК, адрес на имота: гр. Петрич,
п.к. 2850, ул. Цар Борис III № 17, самостоятелният
обект се намира на ет. 2 в сграда с идентификатор 56126.601.1491.2, предназначение: жилищна
сграда със смесено предназначение, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
56126.601.1491, предназначение на самостоятелния
обект: друг вид самостоятелен обект в сграда,
брой нива на обекта: 1, със застроена площ
127,40 кв. м, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж – 56126.601.1491.2.7;
п о д о б е к т а – 561 2 6 .6 01.1491. 2 . 5; н а д о б е кта – 56126.601.1491.2.8; самос т оя т елен обек т
в сг ра да с и ден т ификатор 56126.601.1491.2.7
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-70 от
14.12.2010 г. на изпълнителни я директор на
АГКК, адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850,
ул. Цар Борис III № 17, самостоятелният обект
се намира на ет. 2 в сграда с идентификатор
5612 6.6 01.1491.2 , п р ед на значен ие: ж и л и щ на
сграда със смесено предназначение, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
56126.601.1491, предназначение на самостоятелния
обект: друг вид самостоятелен обект в сграда,
брой нива на обекта: 1, със застроена площ
127,40 кв. м, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж – 56126.601.1491.2.6;
п о д о б е к т а – 561 2 6 .6 01.1491. 2 . 5; н а д о б е кта – 56126,601.1491.2.8; самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 56126.601.1491.2.8 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010
г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес
на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Цар Борис
III № 17, самостоятелният обект се намира на
ет. 3 в сграда с идентификатор 56126.601.1491.2,
предназначение: жилищна сграда със смесено
предназначение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1491,
предназначение на самостоятелния обект: за
офис, брой нива на обекта: 1, със застроена
площ 254,80 кв. м, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж – няма; под
обекта – 56126.601.1491.2.6; 56126.601.1491.2.7; над
обекта – 56126.601.1491.2.9; самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 56126.601.1491.2.9 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010
г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес
на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Цар Борис
III № 17, самостоятелният обект се намира на
ет. 4 в сграда с идентификатор 56126.601.1491.2,
предназначение: жилищна сграда със смесено
предназначение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1491,
предназначение на самостоятелния обект: друг
вид самостоятелен обект в сграда, със застроена
площ 254,80 кв. м, при съседни самостоятелни
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обекти в сградата: на същия етаж – няма; под
обекта – 56126.601.1491.2.8; над обекта – няма.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението, което е вписано в Агенцията по
вписванията, Служба по вписванията – Петрич.
5034
5. – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це нов“ – Свищов, обявява конкурси за прием на
редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2020/2021 г. в
съответствие с Решение № 332 от 14.05.2020 г.
на МС и Решение № 6 от 29 юни 2020 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните
документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3.
диплома за висше образование (окс „магистър“ и
приложението към нея) или нотариално заверено
копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса
за участие в кандидатдокторантски конкурси; 5.
медицинско свидетелство. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
КСК Център, тел. 0631/66-381.
Професионално направление
3.8. Икономика

Обучение, финансирано от
Докторски продържавата
грами
редов- задочна
на
Политическа
икономия

1

1

7

3

2

2

1

1

Счетоводна отч е т н о с т, к о н т рол и а на л из
на стопанската
дейност
(Счетоводство)
(Анализ)
(Контрол)

2
1

2
1
1

Приложение на
изчислителната
техника в икономиката

1

1

С в е т овно с т о панство и МИО

2

2

Планиране

2

2

Маркетинг

2

2

1
1
2

2
1
2

2

2

Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка
(Финанси)
(Застраховане и
социално дело)
Статистика и демография

Икономика и
управление (по
отрасли)
(Индустрия)
(Търговия)
(Туризъм)
(Аграрна икономика)
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Обучение, финансирано от
Докторски продържавата
грами
редов- задочна
на

3.7. А д м и н иСоциално упрастрация и упвление
равление
Организация и
управление извън сферата на
материа лното
производство
(Пу бл и ч на а дминистрация)

3

3

2

2

Общо:
32
30
4980
5а. – Ст оп а нск ат а а к а дем и я „ Д. А . Ценов“ – Свищов, обявява конкурс за академична
длъжност главен асистент в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Световно стопанство
и международни икономически отношения“, за
нуждите на катедра „Международни икономически отношения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
академията, отдел „Докторантура и академично
развитие“, тел. 0631/66-362.
4981
917. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност професор
в област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Земна основа, фундиране и подземно
строителство“, за нуждите на катедра „Геотехника“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи по конкурса
се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет
№ 202, сграда ректорат на УАСГ, София, бул.
Хр. Смирненски № 1, тел.: 02/963-52-45, в. 449,
и 02/866-90-54.
5026
66. – На ц иона лни ят военен у ниверси те т
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява
конкурс за 2 задочни докторантури за 2020 г.
в условията на Заповед № ОХ-456 от 17.06.2020
г. на министъра на отбраната, публикувана на
официалния сайт на университета https://www.
nvu.bg/node/2479 и на сайта на МО, по научна
специалност, както следва: „Организаци я и
управление на въоръжените сили“ – 2 бр., задочни, за офицери. Сроковете и изискванията
към кандидатите са определени с посочената
з а пов ед. Док у мен т и – в р ег ис т рат у рат а з а
НКИ на университета. За контакти: тел. (062)
618875; Siemens: 62075; GSM: 0884541585; e-mail:
georgiev_ga@nvu.bg.
4982
456. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява следните докторантури за учебната 2020/2021 г. със срок за
подаване на документи 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“:
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Докторантура

Форма на
обучение

Брой

Докторска програма „Управление на образованието“ от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование
1. Педагогически науки

задочна

2

Докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ от професионално
направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

редовна

3

задочна

1

редовна

3

Докторска програма „Социална педагогика“ от професионално направление 1.2.
Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
Докторска програма „Предучилищна педагогика“ от професионално направление
1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

редовна

1

задочна

1

Докторска програма „Методика на обучението по изобразително изкуство“ от
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше
образование 1. Педагогически науки

редовна

1

задочна

1

Докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“
от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на
висше образование 1. Педагогически науки

редовна

1

задочна

2

задочна

1

редовна

1

редовна

1

задочна

1

редовна

1

редовна

1

редовна

1

редовна

1

редовна

1

задочна

1

задочна

1

редовна

1

редовна

1

Докторска програма „Специална педагогика“ от професионално направление
1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

Докторска програма „Методика на обучението по музика“ от професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование
1. Педагогически науки
Докторска програма „Методика на обучението по техника и технологии“ от
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше
образование 1. Педагогически науки
Докторска програма „Методика на обучението по математика и информатика“
от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на
висше образование 1. Педагогически науки
Докторска програма „Методика на обучението по география“ от професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование
1. Педагогически науки
Докторска програма „Германски езици (Английски език – Съвременен английски език)“ от професионално направление 2.1. Филология, област на висше
образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма „Германски езици (Съвременен немски език)“ от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма „Славянски езици (Руски език – Съвременен руски език)“
от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование
2. Хуманитарни науки
Докторска програма „Тюркски езици (Турски език)“ от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма „Руска литература (Руска литература на XX век)“ от
професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2.
Хуманитарни науки
Докторска програма „История на България (Нова българска история)“ от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование
2. Хуманитарни науки
Докторска програма „Нова и най-нова обща история (Нова обща история)“ от
професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма „Нова и най-нова обща история (Най-нова обща история)“
от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше
образование 2. Хуманитарни науки
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Докторска програма „Археология (Средновековна българска археология)“ от
професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма „Археология (Археология на българските земи XV – XVII)“
от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше
образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното
производство (Социални дейности)“ от професионално направление 3.4. Социални
дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
Докторска програма „Журналистика (Връзки с обществеността)“ от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки,
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
Докторска програма „Неорганична химия“ от професионално направление 4.2.
Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика
Докторска програма „Екология и опазване на околната среда“ от професионално
направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика
Докторска програма „Изчислителна математика“ от професионално направление
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика
Докторска програма „Математически анализ“ от професионално направление
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика
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редовна

1

задочна

1

редовна

3

задочна

2

задочна

1

редовна

1

редовна

1

задочна

1

редовна

1

задочна

1

Докторска програма „Геометрия и топология“ от професионално направление
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика

задочна

1

Докторска програма „Алгебра и теория на числата“ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика

задочна

1

Докторска програма „Диференциални уравнения“ от професионално направление
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика

задочна

1

Докторска програма „Информатика“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика

редовна

1

задочна

1

Докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“ от професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше
образование 5. Технически науки

редовна

1

задочна

1

Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление» от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма „Картография (вкл. тематично географско картографиране)“ от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
област на висше образование 5. Технически науки

редовна

1

редовна

2

Докторска програма „Инженерна логистика“ от професионално направление
5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма „Административна сигурност“ от професионално направление
9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

задочна

1

Докторска програма „Организационна сигурност“ от професионално направление
9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

задочна

1

Докторска програма „Корпоративна сигурност“ от професионално направление
9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

задочна

1

Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус
1, каб.107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.
5027
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6. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор, научно направление 4.4. Науки
за Земята (Експериментална минералогия и
кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.
5003
1. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурси за: доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери
и полимерни материали) – един за лаборатория
„Полимеризационни процеси“; главен асистент по
професионално направление 4.2. Химически науки
(полимери и полимерни материали) – един за лаборатория „Полимеризационни процеси“ – двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103А, тел. 979 22 09.
5028
7. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 195 по
протокол № 14 от 28.05.2020 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект за изменение на
план за регулация на улица между о.т. 23а-о.т. 5б
и о.т. 4б; откриване на нова улица с нови о.т. от
о.т. 106-о.т. 105-о.т. 101-о.т. 102-о.т. 100 до о.т. 101;
откриване на нова улица с нови о.т. 102-о.т. 103
до о.т. 104; сливане на УПИ І-3301 – „за чисти
технологии, склад и офиси“, УПИ ІІ-2600 – „за
КО“, и УПИ ІІІ-773, 6075, 3793 – „за търговия,
склад, офиси, трафопост и ПГ“, за създаване на
нов УПИ ІІІ-4092.65, 4092.66, 4092.67, 4092.3301,
4083.6140, 4083.6141 – „за магазини, офиси, складове, жилища, ПГ и ТП“, съставен от ПИ с
идентификатори: 68134.4092.65, 68134.4092.66,
68134.4092.67, 68134.4092.3301, 68134.4083.6140,
68134.4083.6141 по КККР на Младост, кв. 14,
м. Цариградско шосе 7 – 11 км, район „Младост“.
Решението и проектът са изложени в район
„Младост“. Решението може да бъде обжалвано
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите
се подават в район „Младост“ и се изпращат в
Административния съд – София-град, от отдел
„ПНО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
4999
9. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 233 по
протокол № 15 от 11.06.2020 г. на Столичния общински съвет e допусната поправка на очевидна
фактическа грешка в текстовата част (диспозитива) и графичната част на Решение № 59 по
протокол № 32 от 10.12.2001 г. на Столичния
общински съвет – план за застрояване, както
следва: В т. 2 от диспозитива вместо „…Отреждане
на парцели: XXXVI-76; XXXVII-77; XXXVIII-758;
XXXIХ-778; LII – „за озеленяване“; XI-747; XII-82;
XIII-81; XIIII-776; XIIV-775; XIV-644; XIVI-644а,
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XIVII – общ; XIVIII-777; XIIХ-79; I-78 и II-719…“
да се чете „…Отреждане на парцели: XXXVI-76;
XXXVII-77; XXXVIII-758; XXXIХ-778; LII – „за
озеленяване“; XL-747; XLI-82; XLII-81; XLIII-776;
XLIV-775; XLV-644; XLVI-644а, XLVII – общ;
XLVIII-777; XLIХ-79; L-78 и LI-719…“. В графичната част на плана за застрояване навсякъде
вместо „XL-774, XXIХ-778, XLVI“ да се чете
„XL-747, XXXIХ-778, XLVI-644а“. Поправките в
графичната част на плана за застрояване да се
отразят с виолетов цвят. Настоящото решение
е неразделна част от Решение № 59 по протокол
№ 32 от 10.12.2001 г. на Столичния общински
съвет. Решението може да бъде обжалвано по
реда на АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
5060
10. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 196 по
протокол № 14 от 28.05.2020 г. на СОС е одобрен
план за регулация (ПР) на УПИ V-626, 631, кв.
71, м. Надежда част 2б, район „Надежда“, представляващ неразделна част от ПУП – план за
регулация и застрояване на м. Надежда част 2б,
район „Надежда“, одобрен с Решение № 409 по
протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС. Проектът
е изложен в район „Надежда“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Надежда“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
5035
11. – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 99 на СОС по протокол № 10 от 12.03.2020 г.
е одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на новосъздадени УПИ
І, ІІ и ІІІ от кв. 20а, план за улична регулация
между о.т. 165 – о.т. 165г, м. В.з. Русия, с. Войняговци, район „Нови Искър“, който е изложен
в район „Нови Искър“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
5036
13. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 228 по
протокол № 15 от 11.06.2020 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект на план за улична
регулация, проект на план за регулация, проект
на план за застрояване, план-схема за вертикално
планиране с надлъжни профили и типови напречни профили на новопроектираните улици и план-
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схеми на техническата инфраструктура за нови
кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, м. Терасите – Герман, район
„Панчарево“. Решението и проектите са изложени
в район „Панчарево“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
5000
49. – Община гр. Белица, област Благоевград,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите лица, че с Решение № 113
от 30.04.2020 г. на ОбС – гр. Белица, е одобрен
ПУ П – план за регулация по отношение на
част от УПИ VІІІ-717, кв. 87, като се образува
нов УПИ IX с площ 500 кв. м с предназначение „За обществено обслужване и търговия“ с
възложител Община Белица, представлявана
от Радослав Сабинов Ревански. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Белица до
Административния съд – Благоевград.
5021
2. – Община Белослав на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 87 от
протокол № 8 от 25.06.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Белослав, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект
„Ново външно ел. захранване на ГРС – Страшимирово“ към обект „ГРС – Страшимирово
на територията на с. Страшимирово, община
Белослав“. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Белослав, пред Административния съд – Варна.
5099
64. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на канализация за
битови отпадни води до имот с идентификатор
04279.23.37, местност Стара гара, по КК на Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването
на имоти с идентификатори 04279.26.330 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска
собственост) и 04279.27.38 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска собственост)
по КК на Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в стая
214 в сградата на Община Благоевград.
5008
14. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 10-14 от
27.05.2020 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
е одобрен подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за
ПИ 07079.13.73 по КК на гр. Бургас (бивш имот
000067 по недействаща КВС, бивша местност
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До регулация), землище на кв. Банево, гр. Бургас, с което се предвижда обособяване на три
самостоятелни УПИ, отредени за нови ПИ с
проектни идентификатори по КК, както следва: УПИ I – отреден за ПИ с идентификатор
07079.13.2102, УПИ II – отреден за ПИ с идентификатор 07079.13.2103, и УПИ III – отреден за ПИ
с идентификатор 07079.13.2104, с функционално
отреждане „за жилищно строителство“, с лица и
площи в съответствие с чл. 19, ал. 1 от ЗУТ, при
съобразяване с действащата улична регулация
на кв. Банево, в условията на чл. 16, ал. 1 от
ЗУТ с приложена редукция от 7%, с предвидено
ново свободно ниско застрояване, посочено с
ограничителни линии на застрояване на нормативни отстояния от регулационни граници, с
показатели за застрояване за устройствена зона
1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас,
както следва: плътност – до 30%; височина – до
10 м (3 ет.); Кинт. – до 1,0, и озеленяване – мин.
60%, и обособяване на нова обслужваща улица
с габарит 9 м от о.т. 79 до о.т. 79а. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред
А дминистративния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5100
15. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 10-11 от 27.05.2020 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, е одобрен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор
07079.3.1119 по КК на гр. Бургас в устройствена
зона 07079/35 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивша местност Наневия чифлик), землище
гр. Бургас, с който за ПИ 07079.3.1119 по КК на
гр. Бургас и при съобразяване с ПУП – ПУР,
одобрен с Решение № 56-15 от 30.04.2019 г. на
Общинския съвет – гр. Бургас, се обособява УПИ
ІІІ, отреден за ПИ с проектен идентификатор
07079.3.2444 по КК, с функционално отреждане
„за обществено обслужване, търговия, административни и складови функции“, с предвидено
в него ново свободно застрояване, показано с
ограничителни линии на застрояване, разположени на отстояние 3 м от странични регулационни линии и на 5 м от уличната регулационна
линия на обслужваща улица, с установяване
на показатели за застрояване в съответствие
с утвърдените с ОУП за устройствената зона,
както следва: Пл. застр. – до 60%; Кинт. – до
3,0; озелен яване – мин. 30%; височина – до
15 м, с предвидено паркиране в границите на
УПИ, посочени в матрица и таблица, съгласно
черните, червените и сините линии и надписи
и условните цветове върху плана и схемите към
него, които са неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет –
гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
5101
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16. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 10-12 от
27.05.2020 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на кабелни
линии 20 kV – 2 бр., между ЖР № 78 (ПИ с
идентификатор 07079.1.1343 по КК на гр. Бургас)
на въздушен електропровод „Разтоварище“ до
ТП „Стар“ (ПИ с идентификатор 07079.820.706
по КК на гр. Бургас) и ТП „Сарафово 3“ (ПИ с
идентификатор 07079.820.262 по КК на гр. Бургас), кв. Сарафово, Бургас, съгласно приложения
проект за ПУП – ПП, който е неразделна част
от решението. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
5102
64. – Община Габрово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 127 от 28.05.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Габрово, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план и план-схема за
изграждане на кабелна линия СрН между ТП
„Кряковци“, гр. Габрово, и ТП „Богданчовци“,
община Габрово. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Габрово до А дминистративния
съд – Габрово.
5007
3. – Община гр. Девин, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – ПРЗ за водовземане
СОЗ пояс 1/в ПИ 006196 по КВС (ПИ 6.206 по
КК) – ДГФ, ПУП – ПП за водопровода, свързващ
извора до предприятие за бутилиране на изворна вода, и ПУП – ПРЗ за изменение на УПИ
II – терен за промишленост, кв. 21, с. Осиково,
община Девин, област Смолян. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4983
3. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на населените места и селищни образувания за поземлени имоти (ПИ) 72624.603.324, 72624.603.325 и
72624.603.327 за обект „Електрозахранване на
производствена база за преработка на етеричномаслени култури чрез дестилация и склад за
механизация и селскостопанска продукция в
ПИ 72624.603.284 – урбанизирана територия, в
землището на гр. Добрич“. Проектът е изложен
в Центъра за услуги и информация на Община
гр. Добрич, работно място № 8. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
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суваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план – парцеларен план до
общинската администрация на Община Добрич.
5104
849. – Община Доспат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че с Решение № 122 от 30.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Доспат, е одобрен подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) за обект: „Външен водопровод за база за
отдих в ПИ с идент. № 23025.39.58, ПИ с идент.
№ 23025.39.86, ПИ с идент. № 23025.39.71 и ПИ с
идент. № 23025.39.87 в м. Келебека по КККР на
гр. Доспат“, с възложител „Мегаимоти“ – ЕООД.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Смолян.
5063
850. – Община Доспат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 128 от 30.06.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Доспат, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
обект: „Нов МТП в ПИ с идент. № 23025.40.24 в м.
Далоското по КККР на гр. Доспат“, с възложител
„Електроразпределение Юг“ – ЕАД. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Смолян.
5064
85. – Община Дулово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
(ИПУП – ПР) за урегулиран поземлен имот
(УПИ) I, квартал 1а, по регулационния план
на с. Черник и частично изменение на улична
регулация от о.т. 69 до о.т. 70 с цел поставяне на
регулационни линии в съответствие с имотните
граници на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81966.500.958 по кадастралната карта и
кадастралните регистри (КК и КР) на с. Черник
и разделяне на имота на два нови урегулирани
поземлени имота (УПИ). Проектът е изложен
в сградата на общината, ет. 2, стая 18. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5042
42. – Община Каварна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 101 от 22.05.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Каварна, е променено предназначението на 1484 кв. м общинска собственост, част
от УПИ ІІ, кв. 327 по регулационния план на
гр. Каварна, община Каварна, отреден „за озеленяване“ (нереализирано) в територия за техническа
инфраструктура – „за паркинг и озеленяване“,
и е одобрен проект за подробен устройствен
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план – изменение на плана за регулация на гр.
Каварна в частта за УПИ ІІ – „за озеленяване“,
и УПИ V – „за курортна дейност“, кв. 327, предвиждащ: разделяне на УПИ ІІ – „за озеленяване“,
на нови урегулирани поземлени имоти – УПИ
VІ и УПИ Х, отредени „за озеленяване“, и УПИ
VІІ, отреден „за паркинг и озеленяване“; обособяване на два нови урегулирани поземлени
имота от УПИ V, отредени за ПИ 35064.48.66
и ПИ 35064.48.67, чиито регулационни линии
съвпадат с кадастралните граници на имотите, а
именно: УПИ ІХ-66 и УПИ VІІІ-67; промяна на
уличната регулация между о.т. 1331 и о.т. 1335,
така че да съвпадне с кадастралната граница на
ПИ 35064.48.66, и отпадане на уличната отсечка
от о.т. 1327 до о.т. 1329. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал 1 от ЗУТ пред
Административния съд – Добрич, чрез Общинския съвет – гр. Каварна.
5109
3. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура за обект: „Изграждане на нова
физическа инфраструктура за електронни съобщителни мрежи от опорната мрежа на „А1 България“ – ЕАД, в землището на гр. Баня, община
Карлово“. С ПУП – ПП се предвижда трасето
да се прекара през следните имоти, общинска
собственост: имот с и.д. 02720.79.43, м. Горния
върбак, публична общинска собственост, дължина
на трасето 4,52 м, и имот с и.д. 02720.76.215, м.
Бряста, публична общинска собственост, дължина
на трасето 272,90 м. Информация по проекта е
поместена на интернет страницата на общината.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 203,
ет. 2, в сградата на Община Карлово. Съгласно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения и искания по проекта до общинската
администрация – Карлово.
5009
74. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план на обект: „Външно
ел. захранване на жилищна сграда с апартаменти
за сезонно ползване“, подобект: „Кабел 0,4 kV“, в
УПИ І-3107 (ПИ 51500.31.7) в кв. 11 по плана на
зона „Инцараки“, м. Юрта – Балкана, землище
гр. Несебър – за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
Трасето на кабела започва от кабелни муфи в
ПИ 51500.29.29 с площ 10 503 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „земеделска“, и начин на трайно ползване „пасище“,
частна общинска собственост, продължава в ПИ
51500.31.3 с площ 2217 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „земеделска“ и
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начин на трайно ползване „пасище“, частна общинска собственост, и завършва в ново ТЕПО в
ПИ 51500.31.7 – частна урбанизирана територия.
Дължината на трасето е 321,87 м в земеделска
територия, като 126,81 м попадат в ПИ 51500.31.3 и
195,06 м в ПИ 51500.29.29 по кадастралната карта
на гр. Несебър, м. Юрта – Балкана. Създава се
сервитутна граница по 1 м от двете страни спрямо
оста на трасето на кабела. Площите с ограничение
са общо 430,65 кв. м в земеделска територия, като
253,51 кв. м попадат в ПИ 51500.31.3 и 177,14 кв. м
попадат в ПИ 51500.29.29 по кадастралната карта
на гр. Несебър, м. Юрта – Балкана. Проектът
е изложен в сградата на общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5010
28. – Община Пазарджик, дирекция „АТУ“,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 62 от 26.03.2020 г., взето с протокол
№ 4, на Общинския съвет – гр. Пазарджик, е
одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за
кв. 30, 33, 38 и 78 по плана на гр. Пазарджик.
Проектът за изменение на ПУП – ПРЗ е с цел
преструктуриране на терена между бул. Хр. Ботев,
ул. Петър Бонев, ул. Осми март и ул. Никола
Фурнаджиев, който обхваща кв. 30, 33, 38 и 78
по плана на гр. Пазарджик. За новопроектираните УПИ се запазва начинът и характерът на
застрояване по действащия план при устройствени
зони „ Оо“ и „Жс“ съгласно приложения проект.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5103
26. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
„Пречиствателна станция за отпадъчни води в
УПИ 35.73 – пречиствателна станция за отпадъчни води, масив 35, землище с. Маноле, община
„Марица“, област Пловдив, подобект: довеждащ
колектор“, като комплексен проект на основание
чл. 150, ал. 2 от ЗУТ. Проектът се намира в сградата на Община „Марица“, Пловдив, бул. Марица
№ 57А, стая 406, и може да бъде разгледан от
заинтересованите лица. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5023
8. – Община Русе на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява, че през юни 2020 г. е извършена
продажба на поземлен имот с идентификатор
63427.11.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 1938 кв. м, трайно
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предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), и построената в него сграда с идентификатор 63427.11.84.1 със заст роена площ
339 кв. м, представляваща едноетажна масивна
комбинирана сграда „баня – фурна“, с адрес:
гр. Русе. кв. ДЗС, ул. Чинар, предмет на АОС
№ 7180 от 14.02.2014 г., продаден по реда на
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на Цветомир Дичев
Ангелов с достигната цена 58 258,37 лв., с вкл.
ДДС, еднократно платена.
5041
8. – Община Самоков на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1
и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС са издадени
заповеди за отчуждаване на недвижими имоти,
попадащи в обхвата на обект – публична общинска собственост, а именно нова пътна връзка
от съществуващ път „с. Горни Окол – с. Долни
Окол“ до новата жилищна територия в землището на с. Горни Окол, засягаща поземлени имоти
(ПИ) с кадастрални идентификатори: 16599.37.2,
16599.37.99, 16599.37.100, 16599.37.452, 16599.39.26,
16599.39.27, 16599.39.28, 16599.39.31, 16599.39.32,
16599.39.33, 16599.39.34, 16599.39.37, 16599.39.38,
16599.39.40, 16599.39.41, 16599.39.43, 16599.39.44,
16599.39.46, 16599.39.48, 16599.40.5, 16599.40.6,
16599.40.7, 16599.40.8, 16599.40.17, 16599.40.18,
16599.40.26, подлежащи на отчуждаване съгласно
влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен с влязло в сила Решение
№ 1006 по протокол № 28 от 22.06.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Самоков, както следва:
З а пов ед з а о т ч у ж д а в а не с № 01- 62 6 о т
4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на
реална част от поземлен имот с идентификатор
16599.39.33 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.39.586
съгласно скица-проект № 15-954534-21.10.2019 г.,
издадена от СГКК – Софийска област, с площ за
отчуждаване от 845 кв. м. Правоимащото лице
Мария Кузманова Христоскова, собственик на
1/12 ид. ч. от поземления имот, не е намерена
на настоящия и постоянния є адрес.
З а пов ед з а о т ч у ж д а в а не с № 01- 62 8 о т
4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на
реална част от поземлен имот с идентификатор
16599.39.38 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.39.593
съгласно скица-проект № 15-954508-21.10.2019 г.,
издадена от СГКК – Софийска област, с площ
за отчуж даване от 52 кв. м. Правоимащото
лице Елица Христова Стайкова, собственик на
поземления имот, не е намерена на настоящия
и постоянния є адрес.
З а пов ед з а о т ч у ж д а в а не с № 01- 629 о т
4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на
реална част от поземлен имот с идентификатор
16599.39.40 по КККР, одобрени със Заповед № РД-
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18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.39.590
съгласно скица-проект № 15-954504-21.10.2019 г.,
издадена от СГКК – Софийска област, с площ за
отчуждаване от 80 кв. м. Правоимащите лица
Вергинка Веселинова Ранкова, собственик на
1/24 ид.ч. от поземления имот, Тодорка Георгиева
Гроздева, собственик на 1/72 ид.ч. от поземления
имот, Венцислав Асенов Веселинов, собственик
на 1/72 ид.ч. от поземления имот, Лина Стефанова
Георгиева, собственик на 1/192 ид.ч. от поземления
имот, Ирина Руменова Стефанова, собственик
на 1/96 ид.ч. от поземления имот, Десислава
Руменова Стефанова, собственик на 1/96 ид.ч.
от поземления имот, Цветанка Трендафилова
Митева, собственик на 1/6 ид.ч. от поземления
имот, Райна Гроздева Терзийска, собственик на
1/6 ид.ч. от поземления имот, и Лоза Гроздева
Атанасова, собственик на 1/6 ид.ч. от поземления
имот, не са намерени на настоящите и постоянните им адреси.
З а пов ед з а о т ч у ж д а в а не с № 01- 63 4 о т
4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на
реална част от поземлен имот с идентификатор
16599.40.5 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.40.70
съгласно скица-проект № 15-954571-21.10.2019 г.,
издадена от СГКК – Софийска област, с площ
за отчуждаване от 178 кв. м. Правоимащото
лице Ангелина Начова Филева, собственик на
1/6 ид.ч. от поземления имот, не е намерена на
настоящия и постоянния є адрес.
З а пов ед з а о т ч у ж д а в а не с № 01- 636 о т
4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на
реална част от поземлен имот с идентификатор
16599.40.7 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.40.62
съгласно скица-проект № 15-954573-21.10.2019 г.,
издадена от СГКК – Софийска област, с площ за
отчуждаване от 718 кв. м. Правоимащите лица
Мая Ванева Цонева, собственик на 1/10 ид.ч. от
поземления имот, и Васил Сотиров Недялков,
собственик на 1/10 ид.ч. от поземления имот,
не са намерени на настоящите и постоянните
им адреси.
З а пов ед з а о т ч у ж д а в а не с № 01- 637 о т
4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на
реална част от поземлен имот с идентификатор
16599.40.8 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.40.59
съгласно скица-проект № 15-954568-21.10.2019 г.,
издадена от СГКК – Софийска област, с площ
за отчуждаване от 1636 кв. м. Правоимащото
лице Ангелина Начова Филева, собственик на
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1/6 ид.ч. от поземления имот, не е намерена на
настоящия и постоянния є адрес.
З а пов ед з а о т ч у ж д а в а не с № 01- 638 о т
4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на
реална част от поземлен имот с идентификатор
16599.40.18 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.40.56
съгласно скица-проект № 15-954565-21.10.2019 г.,
издадена от СГКК – Софийска област, с площ
за отчуждаване от 1091 кв. м. Правоимащите
лица Еленка Атанасова Стоилова, собственик на
1/4 ид.ч. от поземления имот, и Росица Костова
Станилова, собственик на 1/12 ид.ч. от поземления имот, не са намерени на настоящите и
постоянните им адреси.
Посочените заповеди подлежат на обжалване
в 14-дневен срок чрез кмета на община Самоков
пред Административния съд – София област,
съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗОС.
5024
445. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за „Транспортен достъп“ до имот с
идентификатор 20780.41.23, м. Фусковица, по
КККР на с. Джигурово, община Сандански, област
Благоевград. Трасето на транспортния достъп е
с дължина около 170 м и широчина 6 м, като
преминава през поземлени имоти с идентификатори 20780.41.19, 20780.41.25, м. Фусковица, по
КККР на с. Джигурово – ниви, собственост на
„ПЕ Еко Транс“ – ЕООД. Проектът за ПУП – ПП
е изложен в стая № 406, ет. ІV в сградата на
Община Сандански, и може да се прегледа от
заинтересуваните всеки работен ден в определеното приемно време на Община Сандански. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Сандански.
5097
12. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 254 от
25.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване като план-извадка от
приет предварителен проект за част от кв. 47,
кв. Асеновец, гр. Сливен, като се проектира
нова улица от о.т. 116 до о.т. 117в и за имот с
идентификатор 67338.565.344 се отреждат жилищно-строителни УПИ V-344 и УПИ VІ-344.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
5065
119. – Община Трън на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 2 1

съобщава, че с решение на Общинския съвет – гр.
Трън, е одобрено изменение на УПИ XI-59, кв. 9,
и улица с о.т. 41-42-43 по ПУП на с. Банкя,
община Трън. От уширението на улицата при
о.т. 41-42-43 към УПИ XI-59 се придават 119 кв. м.
При така направената промяна новообразуван УПИ XI-59, кв. 9, с. Банкя, става с площ
355 кв. м. Техническото оформление на проекта
е съобразено с изискванията на Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5001
120. – Община Трън на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка
с чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, чл. 34, ал. 4 от ЗОС,
чл. 39, ал. 1, т. 8 и чл. 43 от НРПУРОИ на Община Трън съобщава, че с решение на Общинския
съвет – гр. Трън, се одобрява: 1. изменение на
УПИ V – общ., и УПИ VI – общ., и образуване
на нови УПИ V-231 и УПИ VI-231, кв. 11, с.
Главановци, община Трън, съгласно сключен
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ;
2. план за застрояване на УПИ V-231 и УПИ VI231, кв. 11, с параметри – максимална плътност
на застрояване – 50 %; максимален коефициент
на интензивност – 1,0; минимална озеленена
п лощ – 40 %; ма кси ма л на височ и на – 10 м;
начин на застрояване – свободно. Техническото
оформление на проекта е съобразено с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
5002
1. – Община гр. Чепеларе, област Смолян,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че с Решение № 92 от
30.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе, е одобрен проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) за поземлен имот с идентификатор
80371.173.16 – общинска собственост, по кадастралната карта на гр. Чепеларе, представляващ
улица, и част от поземлен имот с идентификатор
80371.173.12 – държавна собственост, по кадастралната карта на гр. Чепеларе, представляваща
реализирано уширение към улицата в к. к. Пампорово, община Чепеларе. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Чепеларе,
пред Административния съд – Смолян.
5045
56. – Община с. Борино, област Смолян, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че на основание Решение
№ 79, прието по протокол № 9 от 27.05.2020 г.
на Общинския съвет – с. Борино, e одобрен
ПУП – парцеларен план на „Довеждащ водопровод от извора до водоема на с. Кожари, община
Борино, област Смолян, с тръби PE-HD ∅ 110“,
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с териториален обхват на обекта, като трасето
на водопровода започва в ПИ № 0.127, преминава през имоти ПИ № 0.138, ПИ № 0.148, ПИ
№ 0.163, ПИ № 0.164, ПИ № 0.170, ПИ № 0.171,
ПИ № 17.15, ПИ № 25.5, ПИ № 25.9 и ПИ № 25.11,
всичките в кадастралната карта на с. Кожари,
община Борино, с дължина 3191 л. м. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Борино
пред Административния съд – Смолян.
5096
99. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 112 от заседанието на Общинския
съвет – с. Лесичово, проведено на 26.06.2020 г.,
протокол № 15, е одобрен ПУП – парцеларен
план на ВС „Надлеза“ и трасето на подземния
електропровод КСН БКТП „Ресторанта“ – ВС
„Надлеза“, землищата на с. Динката и с. Щърково,
община Лесичово, област Пазарджик. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
чрез Община Лесичово пред Административния
съд – Пазарджик.
5022

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба на Фондация „Гринберг“
срещу Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица
с увреждания на територията на община Павел
баня, приета с Решение № 680 по протокол № 42
от 29.04.2014 г. на Общинския съвет – гр. Павел
баня, по което е образувано адм. д. № 189/2020 г.
по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за 4.08.2020 г. от 14,30 ч.
5125
Софийският градски съд на основание чл. 595
и сл. от ГПК във връзка с чл. 75, ал. 6 от ЗА
заличава от регистъра на адвокатските дружества вписаното по парт. 451, том 8, стр. 62, ф.д.
№ 92/2017 г., „Адвокатско дружество Димитрова
и Дограмаджиев“ със седалище: София, ул. Иван
Денкоглу № 2, ет. 1, офис 1 и 2.
5138
Районният съд – Велинград, съобщава на
Чоу Я Юан, родена на 19.10.1983 г., гражданка
на Китайската народна република, с неизвестен
към момента адрес за призоваване, да се яви в
съда в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ в канцеларията на съда за получаване на препис от искова
молба и приложенията към нея в превод на английски език за писмен отговор в едномесечен
срок на основание чл. 131, ал. 2 и 3 от ГПК,
като є указва възможността да ползва правна
помощ и че ако въпреки публикацията не се яви

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

в съда, за да получи преписи от исковата молба
и приложенията, съдът ще є назначи особен
представител на разноски на ищеца като ответница по гр.д. № 188/2020 г. с предмет на делото
чл. 49 от СК, заведено от Владимир Димитров
Йосифов с адрес гр. Попово, ул. Есперанто № 2.
5094
Районният съд – Димитровград, гр. колегия,
призовава Сулиман Ел Мокхтари с последен адрес
Мароко, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 28.09.2020 г. в 10 ч. като ответник по гр. дело
№ 658/2020 г., заведено от Пенка И. Здравкова
на основание чл. 49, ал. 1 от СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5068
Плевенският районен съд, 9-и граждански
състав, призовава ответницата Наталия Анатолиевна Михайлова, род. на 4.12.1967 г., гражданка
на Русия, в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да се яви в Плевенския
районен съд, стая 114, за връчване на препис
от искова молба ведно с приложенията, както и
препис от разпореждане № 5955 от 2.07.2020 г. по
гр.д. № 2393/2020 г. на ПлРС. Гр. д. № 2393/2020 г.
на РС – Плевен, е образувано по предявен от
Илиян Константинов Михайлов иск на основание чл. 49 от СК. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще є назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
5095
Поповск и я т р а йонен с ъд о бя вя ва , че е
образувано производство по Регламент (ЕС)
№ 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета за издаване на европейско удостоверение за
наследство на починалия Мартин Антъни Кинг,
починал на 28.05.2019 г. в Търговище – гражданин
на Обединено кралство Великобритания, под
№ 279/2020 г. Дава възможност на евентуални
бенефициери да заявят правата си по отношение
на установяване на удостоверяваните елементи
в настоящото производство, както и да предявяват правата си по същите в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
ПпРС по гр.д. № 279/2020 г. по описа на ПпРС.
5069
Софийският районен съд, 149 състав, призовава в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ Катлеен
Щрюмпе, гражданка на Германия, с неизвестен
адрес в България, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, ІІІ гр. отделение, 149
състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, да получи
препис от исковата молба и приложенията по
гр. дело № 74308/2019 г., подадена от Николай
Кръстев Тодоров, с правна квалификация чл. 127а
от Семейния кодекс, както и да подаде писмен
отговор. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще є
назначи особен представител.
5070
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Софийският районен съд, гражданско отделение, 62-ри състав, гр.д. № 50089/2019 г., издава
европейско удостоверение за наследство по заявление за издаване на европейско удостоверение
за наследство, депозирано от Емилия Андонова
Илиева, ЕГН 5410217213, с вх. № 2022409 от
29.08.2019 г. за удостоверяване на качеството
є на наследник по силата на закона – преживяла съпруга на Емил Миладинов Илиев, ЕГН
4912216927, български гражданин, починал на
14.01.2019 г. в Република България, гр. София,
със съставен акт за смърт № 75 от 15.01.2019 г.,
което качество на наследник по закон е придобито заедно с Николай Емилов Илиев, ЕГН
7704017000 – син на починалия Емил Миладинов
Илиев, при квоти в наследството, оставено от
Емил Миладинов Илиев: 1/2 идеална част за
Емилия Андонова Илиева и 1/2 идеална част
за Николай Емилов Илиев. Решението подлежи
на обжалване пред Софийския градски съд в
двуседмичен срок от връчването му.
5091
Софи йск и я т ра йонен с ъд, І г ра ж да нско
отделение, 175 състав, уведомява лицето Лиди я Генна дьевна К ашина, ЛН Ч 10 01401164,
родена на 12.12.1965 г., че е ответница по гр.д.
№ 67180/2018 г. по описа на Софийския районен
съд, 175 състав, и в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ следва да се яви в сградата на Софийския
районен съд на адрес: София, бул. Цар Борис
ІІІ № 54, за получаване на препис от исковата
молба с приложенията към нея.
5092
Софи йск и я т ра йонен с ъд, І г ра ж да нско
отделение, 175 състав, уведомява лицето Гари
Джон Дъфи, гражданин на Ирландия, роден на
16.07.1952 г., че е ответник по гр.д. № 65853/2015 г.
по описа на Софийския районен съд, 175 състав, и в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ следва
да се яви в сградата на Софийския районен
съд на адрес: София, бул. Цар Борис ІІІ № 54,
за получаване на препис от исковата молба с
приложенията към нея.
5093
Софийският градски съд, търговско отделение, ТО, VІ-12 състав, призовава кредиторите на
„44БИТ“ – ЕООД, с последен адрес: София, бул.
Янко Сакъзов № 19, ет. 8, ап. 23, да се явят в
съда на 7.08.2020 г. в 9 ч. по ч.т.д. № 1110/2020 г.,
заведено от „Уотърфол Къмпани“ – ЕООД, на
основание чл. 679 ТЗ.
5076
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по
ф.д. № 13295/1998 г. на политическа партия с
наименование Съюз на патриотичните сили „Защита“, както следва: Вписва изменения в устава,
приети с решение на Петия редовен конгрес на
партията, проведен на 1.02.2020 г. Вписва нов
председател и представляващ партията: Петър
Кирилов Берон. Вписва нов Национален съвет
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в следния състав: А на Христова Здравкова,
Ангел Кристиянов Бонев, Атанаска Христова
Енчева, Боян Петров Петров, Галина Димитрова
Стефанова, Димитър Йорданов Йорданов, Евгения Илиева Радичева, Иван Йорданов Тонев,
Иванка Николова Цмел, Калинка Борисова
Бонева, Красимир Каменов Димитров, Красимир Петров Радев, Красимира Каменова Якимова, Лилия Василева Петкова, Марио Иванов
Марков, Мартин Георгиев Стефанов, Михаил
Благовестов Оцетов, Мирослав Николов Гълъбов, Венцислав Петров Иванов, Пламен Петров
Витанов, Пламен Любенов Ерменков, Пламен
Трендафилов Янков, Росица Койчева Колева,
Светлана Стойнева Пенева, Соня Йорданова
Младенова, Станчо Николов Тодоров, Стоян
Транев Транев, Филип Нинов Филипов, Цано
Йорданов Цанов, Огнян Любенов Русев, Цветелина Петкова Терзийска, Тодор Белчев Николов.
Вписва ново Изпълнително бюро в следния
състав: Петър Кирилов Берон – председател,
Филип Нинов Филипов – зам.-председател, Галина Димитрова Стефанова – зам.-председател,
Михаил Благовестов Оцетов – зам.-председател,
Боян Петров Петров – член, Цано Йорданов
Цанов – член, Евгения Илиева Радичева – член.
Вписва нов състав на Централната контролна
комисия в състав: Мая Венелинова Димитрова – председател, Надежда Иванова Стоянова,
Стоян Динев Стоянов, Атанас Христов Ирибаджаков, Валентина Стефанова Ненова. Партията се представлява от председателя Петър
Кирилов Берон.
5114
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП вписва в регистъра на политическите партии при Софийския градски съд по ф.д.
№ 6/2020 г. политическа партия с наименование:
„Има такъв народ“, със седалище и адрес на
управление София, ул. Одрин № 70, ет. 7, ап. 18.
Вписва устав на партията, приет на учредително
събрание на 16.02.2020 г. Постановява вписване
на ръководни органи, както следва: национални:
Национална конференция; Национален съвет; Изпълнителен съвет; председател; главен секретар;
Арбитражно-контролна комисия; териториални:
областен координатор; общинско събрание; общински координатор. Постановява вписване на
Изпълнителен съвет на партията в състав от
7 членове, както следва: Станислав Тодоров Трифонов; Тошко Йорданов Хаджитодоров; Ивайло
Ванев Вълчев; Виктория Димитрова Василева;
Драгомир Стефанов Петров; Филип Маринов Станев; Александър Николов Вълчев. Постановява
вписване на Арбитражно-контролна комисия в
състав от 7 членове, както следва: Иво Георгиев
Атанасов; Александър Викторов Рашев; Пламен
Иванов Данаилов; Андрей Николаев Михайлов;
Пламен Николов Николов; Филип Петров Попов;
Румен Тодоров Попов. Партията се представлява
от председателя Станислав Тодоров Трифонов.
5137
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
43. – Управителни ят съвет на фондаци я
„Атанас Буров“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква на 24.09.2020 г. в 18 ч. в сградата
на „Банка ДСК“, София, ул. Г. Бенковски № 5,
общо събрание на фондацията при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на фондация „Атанас Буров“ и изпълнението на
бюджета за 2019 г.; 2. приемане програма за дейността и бюджет на фондация „Атанас Буров“ за
2020 г.; 3. приемане на нови настоятели; 4. разни.
5126
6. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Спортен клуб по тенис на маса Пирдоп
2000“ – Пирдоп, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 22 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 25.08.2020 г. в 17 ч. в Пирдоп, ул.
Панагюрско шосе № 1, при следния дневен ред: 1.
изменение и допълнение на устава на сдружението;
2. избор на управител; 3. отчет и доклад за дейността, приемане на ГФО. Поканват се членовете
на сдружението да присъстват. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете на
сдружението на посочения адрес.
5113
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3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Училищно настоятелство при
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ –
с. Царев брод, област Шумен, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 24.08.2020 г. в 17,30 ч. в залата на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Царев
брод, при следния дневен ред: 1. приемане и освобождаване на членове на сдружението; 2. отчет
на управителния съвет; 3. отчет на контролния
съвет; 4. промени в устава на сдружението; 5.
избор на председател на сдружението; 6. избор
на УС; 7. избор на КС. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5061
Поправка. Редакцията прави следната поправка в решение на Агенцията за публичните
предприятия и контрол (ДВ, бр. 61 от 2020 г.,
стр. 85): думите „Решение № 3691 от 25 юни
2020 г.“ да се четат: „Решение № 3691-П от
25 юни 2020 г.“.
5133

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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