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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
чужденците в Република България (обн., ДВ,
бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42
и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и
103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63
и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11,
29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69
от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от
2009 г. и бр. 73 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Чужденец е и лице, което не е гражданин на нито една държава в съответствие
с нейното законодателство.“
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Членове на семейство на чужденец по
смисъла на този закон са:
1. съпруг/съпруга;
2. деца на чужденеца и на неговия съпруг/
съпруга, включително осиновените, които
не са навършили 18-годишна възраст и не са
сключили брак;
3. деца, включително осиновените, на чужденеца, които не са навършили 18-годишна
възраст и не са сключили брак, когато той
притежава родителските права и децата се
намират на негова издръжка;
4. деца, вк лючително осиновените, на
съпруга/съпругата, които не са навършили
18-годишна възраст и не са сключили брак,
когато той притежава родителските права и
децата се намират на негова издръжка.
(4) За членове на семейството се смятат
и навършилите 18-годишна възраст деца на
чужденеца или на неговия съпруг/съпруга,
несключили брак, които са били изцяло на
тяхна издръжка в държавата по произход или

в държавата на обичайното им пребиваване
и когато сериозни здравословни причини
налагат полагането на лични грижи за тях.
(5) Когато чужденецът вече има съпруг/
съпруга, живеещ с него на територията на
Република България, не се разрешава събирането на семейството с друг съпруг/съпруга.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 6 и в нея в
т. 4 думите „включително и възходящи само
на лицето по т. 1“ се заличават.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „на Съвета“ се добавя
„в други актове на ЕС с обвързващо действие“.
2. В ал. 3 думите „карта за продължително
или за постоянно пребиваване в Република
България и основанията за издаването є не са
отпаднали“ се заменят с „валидно разрешение
за продължително, дългосрочно или постоянно
пребиваване в Република България“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) След приемане и одобряване на заявление за събиране на семейството на членовете
на семейството се издават визи по облекчена
процедура при условия и по ред, определени
с акт на Министерския съвет.“
§ 3. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Визата е разрешение, издадено от
Република България, за влизане и пребиваване,
транзитно преминаване или летищен транзит.“
§ 4. В чл. 9а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 се отменя.
2. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.
§ 5. В чл. 9г се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „или да създават
общи центрове за приемане на заявления“.
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Министърът на външните работи или
оправомощено от него длъжностно лице може
да сключи договор при условия и по ред,
определени с акт на Министерския съвет, за
сътрудничество с външен изпълнител за извършване на действия, свързани с приемането
на заявленията за издаване на визи и събиране
на данни, при спазване на разпоредбите за
защита на личните данни.
(4) Дипломатическите и консулските представителства могат да сътрудничат с търговски посредници въз основа на акредитация,
определена с акт на Министерския съвет, с
оглед подаването на заявления, с изключение
на събиране на биометрични данни.
(5) Почетните консули могат да бъдат упълномощени да изпълняват някои или всички
задачи, посочени в ал. 3.“
§ 6. В чл. 9д думите „съгласувано с Министерството на външните работи“ се заличават,
думите „със срок 36 часа“ се заменят със „със
срок до два дни, ако друго не е предвидено в
международен договор“ и се създава изрече-
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ние второ: „За издадените визи незабавно се
уведомява Държавна агенция „Национална
сигурност“.“
§ 7. Създават се чл. 9ж и 9з:
„Чл. 9ж. (1) За издаване на виза кандидатът
подава, не по-рано от три месеца преди началото на планираното посещение, попълнено
и подписано заявление по образец, определен
с акт на Министерския съвет.
(2) Към заявлението по ал. 1 кандидатът
представя док у менти, посочени в акт на
Министерския съвет и доказващи целта на
пътуването.
(3) При осъществяване на дейностите по
издаване на визи се обработват лични данни,
включително и биометрични данни. Биомет
ричните данни включват снимка на лицето
и неговите десет пръстови отпечатъка, които
се събират по ред, определен с акт на Министерския съвет, и при спазване на защитните
механизми, предвидени в Конвенцията за
защита на правата на човека и основните
свободи, съставена в Страсбург на 6 май
1963 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 66
от 1992 г.) (ДВ, бр. 80 от 1992 г.), в Хартата
на основните права на Европейския съюз,
подписана в Ница на 7 декември 2000 г.,
Конвенцията за правата на детето, приета на
20 ноември 1989 г. (ратифицирана с решение
на ВНС от 1991 г. – ДВ, бр. 32 от 1991 г.)
(ДВ, бр. 55 от 1991 г.), и Закона за защита на
личните данни.
(4) От изискването за снемане на пръс
тови отпечатъци се освобождават следните
кандидати:
1. деца на възраст под 12 години;
2. лица, при които снемането на пръстови
отпечатъци е физически невъзможно; ако е
възможно снемането на пръстови отпечатъци
от по-малко от 10 пръста, се снема съответният брой пръстови отпечатъци; ако снемането е временно невъзможно, от кандидата
се изисква да даде пръстови отпечатъци при
следващото заявление;
3. държавните или правителствените ръководители и членовете на националното
правителство и придружаващите ги съпруги/
съпрузи, както и членовете на официалната им
делегация, когато са поканени от правителства
на държави членки или от международни
организации с официална цел;
4. кралски особи и други високопоставени членове на кралското семейство, когато
са поканени от правителства на държави
членки или от международни организации с
официална цел.
(5) Освен от компетентните органи за издаване на визи данните от информационната
система за издаване на визи могат да бъдат
използвани за целите на граничния контрол,
административния контрол на чужденците,
п редоставянето на убеж ище, как то и от

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

оправомощените компетентни национални
органи или органи на държавите членки за
пред отвратяването, разкриването и разследването на терористични действия и престъп
ления, определени в чл. 36, ал. 1 от Закона
за екстрадицията и Европейската заповед за
арест. Редът за достъп до данните се определя
с акт на Министерския съвет.
Чл. 9з. (1) В случай че консулската служба
установи след проверка на заявлението, че
са изпълнени условията на чл. 9ж, ал. 1 и 3,
представен е валиден документ за задгранично пътуване, съответстващ на изискванията,
посочени в акт на Министерския съвет, и
визовата такса е платена, приема същото за
допустимо и преминава към разглеждането му.
(2) При несъответствие с изискванията по
ал. 1 заявлението се смята за недопустимо и
дипломатическото или консулското представителство незабавно връща заявлението и
всички представени от кандидата документи,
унищожава събраните биометрични данни,
връща визовата такса и не пристъпва към
разглеждането му.
(3) По изключение, когато не са изпълнени изискванията по ал. 1, заявлението може
да бъде смятано за допустимо по причини
от хуманитарен характер или когато това се
налага от държавния интерес.“
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 съюзът „и“ се заменя
с „или“;
б) в т. 2 накрая се добавя „или влизането
му в страната може да навреди на отношенията на Република България с друга държава“;
в) точка 6 се изменя така:
„6. е ос ъден за извършено у м и ш лено
престъпление на територията на Република
България, което съгласно българския закон
се наказва с не по-малко от една година лишаване от свобода;“
г) в т. 14 думите „поддържан от Министерството на вътрешните работи и от Министерството на външните работи“ се заменят с
„по чл. 21а, ал. 1“;
д) създават се т. 17 – 22:
„17. не докаже целта и условията на планирания престой;
18. вече е пребивавал три месеца в рамките
на текущия 6-месечен период на територията
на Република България като притежател на
виза съгласно чл. 14, ал. 3;
19. е лице, за което е подаден сигнал в
Шенгенската информационна система за отказ за влизане;
20. при предишно пребиваване в страната
системно е извършвал нарушения на обществения ред;

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

21. има данни, че целта на влизането е да
пребивава в страната като имигрант, без да
има специално разрешение за това;
22. има данни, че целта на влизането му е
да се използва страната като транзитен пункт
за миграция към трета държава.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 може да бъде
издадена виза или разрешено влизането на
територията на Република България по причини от хуманитарен характер или когато
това се налага от държавния интерес или от
изпълнението на международни задължения.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1 на чужденците,
които притежават валидно разрешение за
пребиваване, виза за дългосрочно пребиваване или виза за повторно влизане, издадени
от някоя от държавите членки, или – когато
това се изисква, разрешение за пребиваване
или виза за дългосрочно пребиваване и виза
за повторно влизане, се разрешава влизането
на територията на Република България за
транзитно преминаване с цел достигане до
територията на тази държава членка, която е
издала разрешението за пребиваване, визата
за дългосрочно пребиваване или визата за
повторно влизане, освен ако Република България не е подала сигнал за отказ за влизане
в Шенгенската информационна система.“
§ 9. Член 11 се отменя.
§ 10. Член 13 се отменя.
§ 11. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Виза за краткосрочно пребиваване се издава на чужденец с цел транзитно
преминаване или планирано пребиваване на
територията на Република България.
(2) Визата за краткосрочно пребиваване
с цел транзитно преминаване е с продължителност на пребиваването на територията
на Република България до два дни, ако не е
предвидено друго в международен договор,
и се издава на чужденец, който влиза в Република България и напуска територията є
на път от една държава за друга държава.
Общата продължителност на пребиваването с
такава виза не може да надхвърля три месеца
в рамките на всеки 6-месечен период считано
от датата на първото влизане на територията
на Република България.
(3) Визата за краткосрочно пребиваване с
цел планирано пребиваване е с продължителност не повече от три месеца в рамките
на всеки 6-месечен период считано от датата
на първото влизане на територията на Репуб
лика България.
(4) Визата за краткосрочно пребиваване
може да бъде издадена за еднократно, двукратно или многократно влизане.
(5) Срокът на валидност на визата и продължителността на разрешеното пребиваване
се определя въз основа на извършената про-
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верка на условията за влизане и оценката на
риска при разглеждане на заявлението за виза.
Срокът на валидността на визата не може да
надхвърля 5 години.“
§ 12. В чл. 15, ал. 1 след думата „продължително“ се поставя запетая и се добавя
„дългосрочно“.
§ 13. В чл. 16, ал. 2 думите „чл. 10 и 11“
се заменят с „чл. 10, ал. 1“.
§ 14. В чл. 19, ал. 1, т. 3 след думата „зас
траховки“ се поставя запетая и се добавя
„когато такива се изискват“.
§ 15. В чл. 21а, ал. 1 думите „чл. 10 и 11“
се заменят с „чл. 10, ал. 1“.
§ 16. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Чужденците пребивават в Република България:
1. краткосрочно – до 90 дни от датата на
влизането в страната; срокът може да бъде
продължен еднократно от службите за административен контрол на чужденците по
причини от хуманитарен характер;
2. продължително – с разрешен срок до
една година;
3. дългосрочно – с разрешен първоначален
срок 5 години и възможност за подновяване
след подадено заявление;
4. постоянно – с разрешен неопределен
срок.
(2) Сроковете по ал. 1 не се прилагат за
чужденците, получили закрила по Закона за
убежището и бежанците.“
§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „български граждани“
се поставя запетая и се добавя „поддържани
за срока на пребиваването“;
б) точки 3 и 11 се отменят;
в) в т. 18 думите „чл. 2, ал. 2“ се заменят
с „чл. 2, ал. 6“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За пол у ча ва не на разрешен ие за
продължително пребиваване лицата следва
да имат осигурено жилище, задължителни
здравни застраховки и осигуряване, достатъчни
средства за издръжка, без да се прибягва до
системата за социално подпомагане, в размер
не по-малък от минималната месечна заплата
или минималната пенсия съгласно законодателството на Република България за срока
на пребиваване. При първоначално подаване
на заявление за разрешение за пребиваване
лицата, навършили 18 години, с изключение
на лицата без граж данство, представят и
свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата
на обичайното им пребиваване.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заявлението за издаване на разрешение
за продължително пребиваване се разглежда
в срок до 14 дни от датата на подаването му.
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При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни
документи този срок може да бъде удължен
с един месец. Редът за издаване на разрешението се определя с правилника за прилагане
на закона.“
§ 18. Създават се чл. 24в – 24ж:
„Чл. 24в. (1) Разрешение за продължително
пребиваване могат да получат и чужденците,
които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и са
приети за редовно обучение във висше училище, ученици, приети на територията на
страната за обучение в средната степен на
образование в рамките на програма за обмен
или като стажанти без възнаграждение.
(2) На чужденец, който вече е приет в качеството си на студент в държава – членка на
Европейския съюз, и който кандидатства да
провежда част от курса на обучение, с който
е ангажиран, или кандидатства да го допълни
със свързан с него учебен курс в Република
България, се издава разрешение за продължително пребиваване със срок, съобразен с
продължителността на учебните занятия.
(3) Редът за издаване на разрешенията по
ал. 1 и 2 се определя с правилника за прилагане на закона.
Чл. 24г. (1) Статут на дългосрочно пребиваване се предоставя на чужденец, който е
пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките
на 5 години преди подаване на заявлението
за разрешаване на дългосрочно пребиваване.
След придобиването му статутът на дългосрочно пребиваване е постоянен, доколкото
не са възникнали основания за отнемането
му по чл. 40.
(2) Периодите на пребиваване на лицата по
чл. 22, ал. 3 и на лицата, пребиваващи изключително на основание от временно естество
като работещи по програми au pair, сезонни
работници, доставчици на презгранични услуги, работници или служители, командировани
от доставчик на услуги, за осигуряване на
презгранични услуги, или когато разрешението
им за пребиваване е формално ограничено,
не се отчитат при изчисляване на периода на
пребиваване по ал. 1.
(3) При изчисляване на периода на пребиваване по ал. 1 се отчита само половината от
времето на пребиваване на чужденците като
студенти, ученици или стажанти на основание чл. 24в.
(4) Периодите на отсъствие от територията
на Република България не прекъсват периода,
посочен в ал. 1, и се отчитат при изчисляването му, когато са под 6 последователни
месеца и не надхвърлят общо 10 месеца за
5-годишния период.
(5) За предоставяне на статут на дългосрочно пребиваване чужденецът трябва да представи доказателства, че разполага за себе си и за
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членовете на своето семейство с достатъчни
средства за издръжка, без да се прибягва до
системата за социално подпомагане, в размер
не по-малък от минималната работна заплата
и минималната пенсия, както и че притежава
задължителна здравна осигуровка или застраховка за срока на пребиваване съгласно
законодателството на Република България.
(6) Компетентният орган на Министерството на вътрешните работи взема решение
по заявлението за предоставяне на статут на
дългосрочно пребиваващ в срок до три месеца
от депозирането му. При правна и фактическа
сложност и при необходимост от представяне
на допълнителни документи този срок може
да бъде продължен с два месеца.
(7) При предоставяне на статут на дългосрочно пребиваващ на чужденеца се предоставя информация за правата и задълженията,
произтичащи от този статут.
(8) Редът за разглеждане на заявлението се
определя с правилника за прилагане на закона.
Чл. 24д. (1) На чужденец, получил статут на дългосрочно пребиваващ, се издава
разрешение за пребиваване на дългосрочно
пребиваващ в Европейския съюз. Това разрешение е със срок на валидност 5 години,
като при изтичането му се подновява след
представяне на заявление. Изтичането на
срока на разрешението за пребиваване на
дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз
не е основание за отнемане или загуба на
този статут.
(2) Разрешението за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз се
издава въз основа на лично подадено заявление.
Разрешението се издава съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от
13 юни 2002 г. относно единния формат на
разрешенията за пребиваване за гражданите
на трети страни. В полето „тип разрешение“
се отбелязва „дългосрочно пребиваващ в ЕС“.
Чл. 24е. (1) Членовете на семейството на
дългосрочно пребиваващия чужденец могат да
получат разрешение за продължително пребиваване със срок една година с възможност за
подновяване, без да се надхвърля разрешеният
срок на пребиваване на титуляря.
(2) За издаване на разрешение за пребиваване на членовете на семейството следва да
бъдат изпълнени изискванията на чл. 24, ал. 2.
(3) След 5-годишно пребиваване на територията на Република България и при условие, че съпругът/съпругата и навършилите
пълнолетие деца на пребиваващ в страната
чу ж денец не са полу чили разрешение за
пребиваване по причини, различни от събиране на семейството, имат право да получат
самостоятелно разрешение за дългосрочно
пребиваване, независимо от това на титуляря, ако са налице основанията по чл. 24г.
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При изчисляване периода на пребиваване на
членовете на семейството на притежател на
синя карта на ЕС пребиваването в различни
държави членки може да се натрупва съгласно
условията на чл. 33м, ал. 1.
(4) При прекратяване на брака децата на
дългосрочно пребиваващия и другият родител
имат право на самостоятелно разрешение за
продължително пребиваване, ако отговарят
на условията по чл. 24, ал. 2 и когато децата са записани в училище от системата на
народната просвета или във висше училище
до приключване на учебната година или до
приключване на курса на обучение.
(5) Редът за издаване на разрешението по
ал. 1 – 4 се определя с правилника за прилагане на закона.
Чл. 24ж. (1) В случаите по чл. 40, ал. 1, т. 6,
9 и 11 може да бъде възстановено правото на
дългосрочно пребиваване в Република България по опростена процедура, регламентирана
с правилника за прилагане на закона.
(2) Процедурата по ал. 1 се прилага спрямо
лицата по чл. 40, ал. 1, т. 9, които са пребивавали във втората държава членка с цел
обучение.“
§ 19. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „българска народност“ се
заменят с „български произход“;
б) в т. 2 след думата „чужденец“ се добавя
„и пребивавали законно и непрекъснато за
срок 5 години на територията на страната“;
в) точка 5 се отменя;
г) създават се т. 12 и 13:
„12. които до 27 декември 1998 г. са влезли,
пребивават и не са напускали територията
на Република България или са родени на
територията на Република България и не са
признати за граждани на бившите съветски
републики; за тази категория лица не се прилага изискването на чл. 15, ал. 1;
13. извършват дейност и са сертифицирани
по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.“
2. В ал. 2 думите „от Министерството на
финансите“ се заличават.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Компетентният орган на Министерството на вътрешните работи взема решение по
заявлението за предоставяне на разрешение за
постоянно пребиваване в срок до три месеца
от депозирането му. При правна и фактическа
сложност и необходимост от представяне на
допълнителни документи този срок може да
бъде продължен с два месеца. Редът за издаване
на разрешението се определя с правилника
за прилагане на закона.“
§ 20. Член 25б се изменя така:
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„Чл. 25б. (1) Право на пребиваване в Репуб
лика България, когато не са налице изис
кв анията на този закон, могат да получат и
членовете на семейството на чужденец, на
когото при условията и по реда на Закона за
убежището и бежанците е:
1. предоставено убежище или статут на
бежанец;
2. предоставен хуманитарен статут;
3. предоставена временна закрила.
(2) На членовете на семейството по ал. 1
се издава разрешение за продъл ж ително
пребиваване след разрешение за събиране
на семейството, издадено при условията и по
реда на Закона за убежището и бежанците.
Разрешението за пребиваване е със срок
една година с възможност за подновяване,
без да се надвишава срокът на пребиваване
на титуляря.“
§ 21. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Отказва се издаване на разрешение за
пребиваване или продължаване срока на пребиваване в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 – 4,
6 – 11, 14, 16, 19 – 22.
(2) Отказва се издаване на разрешение
за пребиваване или продължаване на срока
за пребиваване в страната на чужденец, за
когото е установено, че не отговаря на условията по чл. 24, 24а – 24г, 24е, 25, 25б, 33а,
33г и 33к – 33м.
(3) Отказва се издаването на разрешение
за пребиваване или продължаване срока на
пребиваване на чужденец, който е сключил
брак с български гражданин или с чужденец
или който е осиновен от български гражданин или от чужденец, получил разрешение за
пребиваване, ако са налице данни, че бракът
е сключен или осиновяването е извършено
единствено с цел заобикаляне на нормите,
регламентиращи режима на чужденците в
Република България, и получаване на разрешение за пребиваване.“
2. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думите „или за отнемане“ се заличават, а след думите „бракът
е сключен“ се добавя „или осиновяването е
извършено“;
б) в т. 1 след думата „съпрузите“ се добавя
„или осиновеният и осиновителят“;
в) в т. 4 след думата „съпруг“ се добавя
„или осиновения“;
г) в т. 5 след думата „съпрузите“ се добавя
„или осиновеният и осиновителят“;
д) в т. 7 след думата „бракове“ се добавя
„или осиновявания“;
е) създава се т. 8:
„8. обстоятелството, че бракът е сключен
или осиновяването е извършено, след като
чужденецът е получил разрешение за пребиваване.“
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3. Създават се ал. 6 – 9:
„(6) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 разрешение за пребиваване може да бъде издадено
по причини от хуманитарен характер или
свързани с изпълнението на международни
задължения след консултиране с държавата
членка, подала сигнала за отказ за влизане.
(7) Появата на заболявания след първоначалното издаване на разрешение за пребиваване съгласно глава трета „а“ на чужденец и
на членовете на неговото семейство, както и
след издаване на разрешение за пребиваване
на членовете на семейството на чужденец на
основание събиране на семейството, не може
да бъде основание за отказ за продължаване
срока на пребиваване.
(8) Отказът за предоставяне на стату т
на дългосрочно пребиваване не може да се
основава на обстоятелствата по чл. 10, ал. 1,
т. 8. При преценка на отказ за предоставяне
на статут на дългосрочно пребиваване се отчитат продължителността на пребиваване на
чужденеца в Република България, възрастта,
здравословното състояние, семейното положение, социалната интеграция, съществуващи
връзки в страната или липсата на връзки с
държавата по произход.
(9) Отказът за издаване на разрешение
за пребиваване или продължаване срока на
пребиваване се мотивира, съобщава се на
заинтересованите лица и може да се оспорва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 22. В чл. 27б, ал. 2 след думата „постоянно“ се добавя „или дългосрочно“.
§ 23. В чл. 28а, ал. 3 след думата „връщат“
се добавя „на член на техните семейства,
на определен настойник или на подходящи
приемни центрове“.
§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думата „дългосрочно“ се
заменя с „продължително, дългосрочно и
постоянно“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За издаване на разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване националният документ за задгранично
пътуване на чужденеца следва да е валиден
не по-малко от 6 месеца считано от датата
на подаване на заявлението за издаване на
разрешение за пребиваване.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 25. В чл. 33, ал. 1 след думата „разрешено“
се добавя „дългосрочно или“, а след думите
„Република България“ се добавя „и членовете
на семейството на чужденец, получил разрешение за дългосрочно пребиваване“.
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§ 26. Наименованието на глава трета „а“
се изменя така: „Пребиваване на чужденец,
получил разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава – членка на Европейския съюз“.
§ 27. В чл. 33а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Чужденец, получил разрешение за дългосрочно
пребиваване в друга държава – членка на Европейския съюз, може да получи разрешение
за продължително пребиваване в Република
България:“;
б) създава се т. 3:
„3. с друга цел.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думата „дългосрочно“
се заменя с „продължително“;
б) създава се т. 4:
„4. документи относно обстоятелствата по
чл. 24, ал. 2.“
§ 28. В чл. 33б, ал. 1 думите „до един месец“ се заменят с „до три месеца“, а думата
„дългосрочно“ се заменя с „продължително“.
§ 29. В чл. 33в, ал. 1 думата „дългосрочно“
се заменя с „продължително“, а думите „от
пет години“ се заменят с „от една година“.
§ 30. В чл. 33г се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато чужденецът по чл. 33а, ал. 1
има разрешение за пребиваване в Република
България и има семейство, създадено в държавата – членка на Европейския съюз, която
е издала разрешението му за дългосрочно
пребиваване, членовете на неговото семейство имат право да го придружават или да
се присъединяват към него.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 след думите „разрешение за“ се добавя „продължително“;
б) в т. 2 след думите „чл. 24, ал. 2“ се добавя
„с изключение на документите за осигурено
жилище“.
§ 31. В чл. 33д думата „дългосрочно“ се
заменя с „продължително“.
§ 32. Член 33е се отменя.
§ 33. В чл. 33ж, ал. 1 думите „основанията за отказ на разрешение за дългосрочно
пребиваване“ се заменят с „основанията за
отказ или отнемане на разрешение за продължително пребиваване“.
§ 34. В глава трета „а“ се създава чл. 33и:
„Чл. 33и. (1) На чужденеца, получил разрешение за продължително пребиваване в
Република Българи я като втора държава
членка, който придобие право на дългосрочно
пребиваване при условията на чл. 24г, може да
бъде издадено разрешение за дългосрочно пребиваване въз основа на постъпило заявление.
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(2) Службите за административен контрол
на чужденците уведомяват първата държава
членка за предоставеното право на дългосрочно пребиваване на чужденеца.“
§ 35 . С ъ з д а в а с е г л а в а т р е т а „б“ с
чл. 33к – 33м:
„ Г л а в а

т р е т а

„ б “

ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ
СТРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНАТА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
Чл. 33к. (1) Разрешение за пребиваване
тип „синя карта на ЕС“ могат да получат
чужденци, които притежават виза по чл. 15,
ал. 1 и са висококвалифицирани работници.
(2) Разрешението за пребиваване тип „синя
карта на ЕС“ се издава след разрешение от
органите на Министерството на труда и социалната политика за срок една година, като
се подновява при наличие на основания за
преиздаването му. В случай че срокът на трудовия договор е по-малък от една година, се
издава разрешение за пребиваване за срока
на продължителността на договора, удължен
с три месеца.
(3) Членовете на семейството на притежателя на синя карта могат да получат разрешение
за продължително пребиваване със срок на
валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на синя карта на ЕС.
За издаване на разрешение за пребиваване
на членовете на семейството следва да бъдат
изпълнени изискванията на чл. 24, ал. 2.
(4) Разрешението по ал. 1 – 3 се издава по
ред, определен с правилника за прилагане
на закона.
Чл. 33л. (1) Притежател на синя карта на
ЕС, издадена от друга държава – членка на
Европейския съюз, и пребивавал на територията на тази държава членка 18 месеца
може заедно с членовете на семейството си
да пребивава в Република България за целите
на висококвалифицираната трудова заетост.
Заявлението за издаване на синя карта на ЕС
в Република България се подава не по-късно
от един месец след влизане на чужденеца на
територията на страната.
(2) Ако срокът на валидност на синята карта,
издадена в първата държава членка, изтече по
време на производството по издаване на синя
карта на ЕС в Република България, службите
за административен контрол на чужденците
издават разрешение за временно пребиваване на чужденеца, което му дава възможност
да продължи законното си пребиваване на
територията на Република България, докато
се вземе решение по заявлението му от компетентния орган.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и когато
чужденецът вече е упражнил правото си на
преместване в друга държава членка.
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(4) Когато притежателят на синя карта
на ЕС, издадена в друга държава членка, се
премести в Република България съгласно ал. 1
и когато семейството му вече се е събрало в
тази държава членка, на членовете на неговото
семейство се разрешава да го придружат или
да се присъединят към него.
Чл. 33м. (1) Притежател на синя карта на
ЕС може да получи статут на дългосрочно
пребиваване в Република България, ако е
пребивавал 5 години законно и непрекъснато на територията на държави – членки на
Европейския съюз, като притежател на синя
карта на ЕС, от които последните две години
на територията на Република България.
(2) Петгодишният период по ал. 1 не се
прекъсва от периоди на отсъствие на притежателя на синята карта от територията на
държави – членки на Европейския съюз, с цел
упражняване на икономическа дейност като
заето или самостоятелно заето лице заради
извършването на доброволческа дейност или
заради обучение в страната му на произход,
ако тези периоди са по-къси от 12 последователни месеца и общата им продължителност не надхвърля 18 месеца в рамките на
5-годишния срок.
(3) На притежателя на синя карта на ЕС,
който е придобил стату т на дългосрочно
пребиваващ в Република България, се издава
разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на
Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния
формат на разрешенията за пребиваване за
гражданите на трети страни, като в полето
„забележка“ се отбелязва „бивш притежател
на синя карта на ЕС“.“
§ 36. В чл. 35, ал. 3 след думите „разрешение за“ се добавя „дългосрочно или“.
§ 37. В чл. 39б, ал. 2 след думата „престоя“
се добавя „здравословно състояние, потребнос
ти на уязвимите групи“ и се създава изречение трето: „Срокът за доброволно напускане
може да бъде продължен за не повече от една
година.“
§ 38. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. са отпаднали основанията по чл. 24,
24а, 24б, 24в, 24е, чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8 и 13,
чл. 25б, 33а, 33г, 33к и 33л;“
б) в т. 2 след числото „10“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1, т. 1 – 4, 6 – 11, 14, 16,
20 – 22, както и в случаите по чл. 26, ал. 3“;
в) в т. 4 думите „5 години“ се заменят със
„7 години“;
г) точка 6 се изменя така:
„6. се установи, че чужденецът, получил
разрешение за дългосрочно или постоянно
пребиваване, е отсъствал от територията на
държавите – членки на Европейския съюз, за
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период от 12 последователни месеца, освен в
случаите на разрешено постоянно пребиваване
по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 8;“
д) в т. 7 след думата „статут“ се добавя
„или предоставена временна закрила“, а думите „бъде отнет или прекратен“ се заменят
с „бъдат отнети или прекратени“;
е) създават се т. 9 – 12:
„9. чужденецът, получил разрешение за
дългосрочно пребиваване, е придобил статут
на дългосрочно пребиваващ в друга държава – членка на Европейския съюз;
10. се установи, че бракът с български
гражданин е прекратен преди изтичането на
5 години от сключването му;
11. притежател на синя карта на ЕС, получил разрешение за дългосрочно пребиваване
в Република България, или членовете на
неговото семейство, получили разрешение
за дългосрочно пребиваване, са отсъствали
24 последователни месеца от територията на
държавите – членки на Европейския съюз;
12. се установи, че притежателят на синя
карта на ЕС пребивава с цел, различна от
тази, за която е получил разрешение за пребиваване, както и когато притежателят є е
нарушил условията за достъп до пазара на
труда съгласно законодателството на Репуб
лика България.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 може
да бъде отнето правото на пребиваване след
провеж дане на консултации с държавата
членка, подала сигнала за отказ за влизане.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Правото на дългосрочно пребиваване
се отнема в случаите по ал. 1, т. 3, 6, 9 и 11 и
чл. 42, ал. 1, когато чужденецът представлява
реална и сериозна заплаха за националната
сигурност и обществения ред.“
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Във всички случаи след 6-годишно
о т с ъс т вие о т т ери т ори я та на Реп у бл и к а
България се отнема предоставеното право
на дългосрочно или постоянно пребиваване.
(5) Правото на пребиваване на чужденец,
получил разрешение за пребиваване в Репуб
лика България по реда на глава трета „а“, и
на членовете на неговото семейство се отнема
в случаите по ал. 1, т. 1 и 2 с изключение на
случаите по чл. 10, ал. 1, т. 8 и когато лицата не пребивават законно на територията на
страната.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея
след думите „правото на“ се добавя „дългосрочно или“.
§ 39. В чл. 42 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Експулсира се и чу ж денец, който
притежава разрешение за пребиваване или
друго разрешение, даващо право на пребиваване, издадено от друга държава членка,
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ако не се завърне в тази държава членка в
7-дневен срок от установяване на незаконното
му пребиваване.
(4) Преди налагането на експулсиране на
чужденец, получил разрешение за дългосрочно
пребиваване, се отчитат продължителността на
пребиваване на чужденеца в Република България, възрастта, здравословното състояние,
семейното положение, социалната интеграция,
съществуващи връзки в страната или липсата
на връзки с държавата по произход.“
§ 40. В чл. 42з се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 10“ се поставя
запетая и се добавя „ал. 1“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 4 думите „по чл. 40, ал. 2“ и думите „или 11“ се заличават, а след думите „по
чл. 10“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 41. В чл. 43 ал. 2 се отменя.
§ 42. В чл. 44, ал. 2 след думите „Република България“ се поставя запетая и се добавя
„категориите уязвими лица, наличието на
производства по Закона за убежището и бежанците или производства за подновяване на
разрешение за пребиваване или друго разрешение, предоставящо право на пребиваване“.
§ 43. Създава се чл. 44в:
„Чл. 44в. Сигнал за отказ за влизане в Шенгенската информационна система се въвежда
на основание влезли в сила:
1. откази, издадени на основание чл. 10,
ал. 1, т. 1 – 4, 6 – 8, 10, 11, 14, 16, 20 – 22 и
чл. 26;
2. заповеди за налагане на принудителни
административни мерки по чл. 39а, т. 1 – 4.“
§ 44. В чл. 46а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
„Заповедта за принудително настаняване в
специален дом може да се обжалва в 7-дневен
срок от фактическото настаняване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
2. В ал. 2 изречение трето се изменя така:
„Решението на първоинстанционния съд може
да се обжалва пред Върховния административен съд, който се произнася в срок до два
месеца.“
3. В ал. 4:
а) в изречение първо след думата „служебно“
се добавя „или по молба на заинтересования
чужденец“;
б) изречение второ се изменя така: „Определението подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 45. В чл. 50, ал. 1, т. 1 думите „чл. 44,
ал. 3“ се заменят с „чл. 44, ал. 5“.
§ 46. В чл. 54, ал. 1 думата „дългосрочно“
се заменя с „продължително, дългосрочно и
постоянно“.
§ 47. В чл. 60, ал. 1 и 2 след думите „обслужване на“ се добавя „дългосрочно или“.
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§ 48. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Създават се т. 1а – 1г:
„1а. „Събиране на семейство“ е влизане и
пребиваване в държава членка на членове на
семейството на чужденец, пребиваващ законно
в тази държава членка, с цел да се съхрани
единството на семейството, независимо дали
семейните връзки са възникнали преди или
след влизането на това лице.
1б. „Първа държава членка“ е държавата
членка, която е предоставила за първи път
статут на дългосрочно пребиваващ, или държава членка, която първа предоставя „синя
карта на ЕС“ на чужденеца.
1в. „Втора държава членка“ е всяка държава
членка, различна от първата държава членка.
1г. „Синя карта на ЕС“ е разрешение с
обозначението „синя карта на ЕС“, което
дава право на притежателя да пребивава и да
работи на територията на държава – членка
на Европейския съюз, за целите на висококвалифицираната трудова заетост.“
3. В т. 2 думите „2 години“ се заменят с
„една година“.
4. Създават се т. 4б и 4в:
„4б. „Уязвими лица“ са малолетни или непълнолетни лица, непридружени малолетни
или непълнолетни лица, лица с увреждания,
възрастни хора, бременни жени, самотни родители с малолетни или непълнолетни деца и
лица, които са били подложени на мъчения,
изнасилване или други сериозни форми на
психическо, физическо или сексуално насилие.
4в. „Опасност да се укрие чужденец, спрямо
когото е наложена принудителна административна мярка по чл. 39а, т. 2 и 3“ е налице,
когато с оглед на фактическите данни може
да се направи обосновано предположение, че
същото лице ще се опита да се отклони от
изпълнението на наложената мярка.“
5. В т. 9 думите „дейностите по чл. 24,
ал. 1, т. 2 и 11“ се заменят с „дейността по
чл. 24, ал. 1, т. 2“.
6. Създава се т. 12:
„12. „Търговски посредник“ е частна административна агенция, транспортно дружество
или туристическа агенция (туроператор или
краен продавач).“
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 49. (1) Висящите производства по издаване
на разрешение за пребиваване се довършват
по досегашния ред.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон се прекратява действието на
принудителните административни мерк и,
приложени със заповеди на основание отменената ал. 2 на чл. 43.
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(3) Висящите производства по чл. 46а се
довършват по досегашния ред.
§ 50. В Закона за бъ лгарск и те ли чни
документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм.
и доп., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108
от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от
2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111
от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от
2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47,
82 и 102 от 2009 г. и бр. 26 и 100 от 2010 г.) в
чл. 59, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 1а:
„1а. разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец – издава се
от органите на Министерството на вътрешните
работи със срок на валидност 5 години; в
разрешението за пребиваване на дългосрочно
пребиваващ в ЕС чужденец, пребивавал като
притежател на синя карта на ЕС, в полето
„забележка“ се отбелязва „бивш притежател
на синя карта на ЕС;“.
2. Създават се т. 7 – 11:
„7. разрешение за пребиваване тип „синя
карта на ЕС“ – издава се от органите на
Министерството на вътрешните работи със
срок на валидност една година съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002,
като полето „тип разрешение“ се заменя със
„синя карта на ЕС“, а в полето „забележка“
се отбелязва условието за достъп до пазара
на труда;
8. временно разрешение за пребиваване на
притежател на синя карта на ЕС, издадена от
друга държава – членка на ЕС, и на членовете
на неговото семейство – издава се от органите
на Министерството на вътрешните работи със
срок на валидност до 90 дни;
9. разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на бежанец или на
чужденец с предоставено убежище – издава се
от органите на Министерството на вътрешните
работи със срок на валидност една година;
10. разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на чужденец
с хуманитарен статут – издава се от органите
на Министерството на вътрешните работи със
срок на валидност една година;
11. разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на чужденец с
предоставена временна закрила – издава се от
органите на Министерството на вътрешните
работи със срок на валидност една година.“
§ 51. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (обн., ДВ, бр. 80
от 2006 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 36, 93 и 102 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 8, ал. 1, т. 2 думите „размерът на
финансовите средства се определя с акт на
Министерския съвет“ се заличават.
2. В чл. 16, ал. 1 в текста преди т. 1 съюзът
„и“ се заменя с „или“.
3. В чл. 19, ал. 1 накрая се добавя „или ако
е пребивавал непрекъснато за срок 5 години
в Република България в случаите по чл. 15“.
4. В чл. 24:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Правото на пребиваване в Република
България може да бъде отнето на член на
семейството на гражданин на Европейския
съюз, на член на семейството на гражданин
на Конфедерация Швейцария, на член на семейството на гражданин на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, който не е гражданин на Европейския съюз, на Конфедерация
Швейцария или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, в случаите, когато за лицето
има подаден сигнал в Шенгенската информационна система за отказ за влизане и след
консултиране с държавата членка, подала
сигнала, когато бъде потвърдено, че лицето
създава реална заплаха за националната сигурност или за него има данни, че извършва
действия против националната сигурност или
обществения ред.“
5. В чл. 26:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Влизане в Република България може
да бъде отказано на член на семейството на
гражданин на Европейския съюз, на член
на семейството на гражданин на Конфедерация Швейцария, на член на семейството
на гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, който не е гражданин на Европейския съюз, на Конфедерация Швейцария
или на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
в случаите, когато за лицето има подаден
сигнал в Шенгенската информационна система за отказ за влизане и след консултиране
с държавата членка, подала сигнала, когато
бъде потвърдено, че лицето създава реална
заплаха за националната сигурност или за него
има данни, че извършва действия против националната сигурност или обществения ред.“;
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 52. В Закона за гражданската регистрация
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37
от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48
и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47,
74 и 82 от 2009 г. и бр. 33 от 2010 г.) се правят
следните допълнения:
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1. В чл. 3, ал. 2, т. 2, буква „а“ след думите
„получили разрешение за“ се добавя „дългосрочно или“.
2. В чл. 26, ал. 2, т. 1 след думите „разрешение за“ се добавя „дългосрочно или“.
§ 53. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от
2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22,
35, 42, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 16, 80 и 97 от
2010 г.) в чл. 41, ал. 1, т. 2 след думата „продължително“ се поставя запетая и се добавя
„дългосрочно“.
§ 54. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102
от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г.,
бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82,
93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98
и 100 от 2010 г.) в чл. 83, ал. 1 след думата
„разрешено“ се добавя „дългосрочно или“.
§ 55. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107, 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 95 и 105 от
2006 г., бр. 11, 26, 31, 46, 59, 97, 100 и 113 от
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41,
42, 93, 99 и 101 от 2009 г. и бр. 19, 26, 49, 58,
59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 33, ал. 1, т. 3 след думата „разрешено“ се добавя „дългосрочно или“.
2. В чл. 34, ал. 1, т. 2 след думите „разрешение за“ се добавя „дългосрочно или“.
§ 56. В Закона за насърчаване на заетостта
(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120
от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и
81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30,
33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89
и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г.
и бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г.) в чл. 18, ал. 3
се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите „разрешение за“ се
добавя „дългосрочно или“.
2. Създава се т. 6:
„6. членовете на семейството на чужден
ци, получили разрешение за дългосрочно
пребиваване.“
§ 57. В Закона за народната просвета (обн.,
ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г.,
бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от
1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86
и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94,
103 и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г.,
бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35, 36
и 74 от 2009 г. и бр. 50 и 78 от 2010 г.) в § 4,
ал. 2, т. 1 от допълнителните разпоредби
след думата „страната“ се поставя запетая и
се добавя „както и ученици в задължителна
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училищна възраст – деца, членове на семейството на чужденец с разрешено дългосрочно
пребиваване в страната“.
§ 58. В Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от
2007 г.; изм., бр. 19, 65 и 71 от 2008 г., бр. 10,
23, 41, 88 и 102 от 2009 г. и бр. 59 и 98 от
2010 г.) в чл. 221 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Български граждани и чужденци, на
които е разрешено пребиваване в страната,
при пътуването им извън Република България
могат да носят или да изнасят лекарствени
продукти, предназначени за лечението им,
при условия и по ред, определени в наредбата
по ал. 1.
(3) Чужденци, на които е издадена виза за
краткосрочно пребиваване на територията
на Република България, могат да притежават
лекарствени продукти, предназначени само
за лечението им, в количества, определени в
наредбата по ал. 1.“
§ 59. В Закона за медиацията (обн., ДВ,
бр. 110 от 2004 г.; изм., бр. 86 от 2006 г.) в
чл. 8, ал. 1, т. 4 след думите „разрешение за“
се добавя „дългосрочно или“.
§ 60. В Закона за правната помощ (обн.,
ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г. и
бр. 32, 97 и 99 от 2010 г.) в чл. 45, ал. 1 думата
„дългосрочно“ се заменя с „продължително,
дългосрочно или постоянно“.
§ 61. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от
2008 г.; изм., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 98 от
2010 г.) в чл. 8, ал. 1, т. 3 след думите „разрешение за“ се добавя „дългосрочно или“.
§ 62. В Закона за социално подпомагане
(обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120
от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52
и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и
74 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) в чл. 2, ал. 1
и 4 след думите „разрешение за“ се добавя
„дългосрочно или“.
§ 63. В Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.;
изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 36 и
41 от 2009 г. и бр. 98 от 2010 г.) в чл. 20, ал. 1
думите „дългосрочно пребиваващ“ се заменят
с „пребиваващ продължително, дългосрочно
или постоянно“.
§ 64. В Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България
през 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2009 г.; изм.,
бр. 100 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1:
а) в т. 4 думите „чл. 23, ал. 3, т. 2 от“ се
заличават;
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б) в т. 7 думите „краткосрочно или продължително пребиваване съгласно чл. 23, ал. 2
и ал. 3, т. 1 от“ се заменят с „краткосрочно,
продължително, дългосрочно или постоянно
пребиваване съгласно“.
2. В чл. 6, ал. 1, т. 2 след думата „постоянно“ се добавя „или дългосрочно“, а думите „съгласно чл. 23, ал. 3, т. 2 от Закона за
чужденците в Република България“ и думите
„съгласно чл. 23, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Закона
за чужденците в Република България“ се
заличават.
§ 65. Параграф 8, т. 1, буква „д“ (относно
чл. 10, ал. 1, т. 19) и т. 3, § 21, т. 3 (относно
чл. 26, ал. 6), § 38, т. 2, § 43 и § 51, т. 4 и 5 се
прилагат след влизането в сила на решение
на Съвета на Европейския съюз за пълното
прилагане от Република България на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген.
§ 66. Параграф 18 относно чл. 24е, ал. 3,
изречение второ, § 35, § 38, т. 1, буква „е“
относно чл. 40, ал. 1, т. 11 и 12 и § 50, т. 1
(относно т. 1а, изречение второ) и т. 2 (относно
т. 7 и 8) влизат в сила от 1 юни 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно съб
рание на 13 януари 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
874
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ИЗБОРЕН КОДЕКС
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел І
Предмет
Обхват
Чл. 1. (1) Този кодекс определя организацията
и реда за произвеждане на избори за народни
представители, президент и вицепрезидент на
републиката, членове на Европейския парламент
от Република България, общински съветници,
кметове на общини и кметства, както и усло-
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вията за избиране на народни представители,
президент и вицепрезидент на републиката,
членове на Европейския парламент от Репуб
лика България, общински съветници, кметове
на общини и кметства.
(2) С кодекса се определят и условията и
редът за попълване на мандати при предсрочно прекратяване на пълномощията на народен
представител, член на Европейския парламент
от Република България, общински съветник,
кмет на община и кметство.
Раздел ІІ
Избирателно право
Основни принципи
Чл. 2. (1) Изборите се произвеждат въз основа
на всеобщо, равно и пряко избирателно право
с тайно гласуване.
(2) Всеки избирател има право на един глас.
Активно избирателно право
Чл. 3. (1) Право да избират народни представители, президент и вицепрезидент на републиката имат българските граждани, които
са навършили 18 години към изборния ден
включително, не са поставени под запрещение
и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
(2) Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат
българските граждани, които са навършили 18
години към изборния ден включително, живели
са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка
на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване
от свобода.
(3) Всеки гражданин на държава – членка
на Европейския съюз, който не е български
гражданин, има право да избира членове на
Европейския парламент от Република България,
ако е навършил 18 години към изборния ден
включително, не е поставен под запрещение,
не изтърпява наказание лишаване от свобода,
има статут на продължително или постоянно
пребиваващ в Република България, живял е
най-малко през последните три месеца в Репуб
лика България или в друга държава – членка
на Европейския съюз, не е лишен от правото
да избира в държавата членка, на която е гражданин, и предварително с писмена декларация
е заявил желанието си да упражни правото си
на глас на територията на Република България.
(4) Право да избират общински съветници и
кметове имат българските граждани, които са
навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не
изтърпяват наказание лишаване от свобода и са
живели най-малко през последните 12 месеца
в съответното населено място.
(5) Всеки гражданин на държава – членка на
Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и
кметове, ако е навършил 18 години към изборния
ден включително, не е поставен под запрещение,
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не изтърпява наказание лишаване от свобода,
има статут на продължително или постоянно
пребиваващ в Република България, живял е наймалко през последните 12 месеца в съответното
населено място, не е лишен от правото да избира
в държавата членка, на която е гражданин, и
предварително с писмена декларация е заявил
желанието си да упражни правото си на глас в
съответното населено място.
Пасивно избирателно право
Чл. 4. (1) Право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани,
които са навършили 21 години към изборния
ден включително, нямат друго гражданство, не
са поставени под запрещение и не изтърпяват
наказание лишаване от свобода.
(2) За президент и вицепрезидент на републиката може да бъде избиран български гражданин
по рождение, навършил 40 години, който няма
друго гражданство, не е поставен под запрещение,
не изтърпява наказание лишаване от свобода
и е живял последните пет години в страната.
(3) Право да бъде избиран за член на Европейския парламент от Република България има
всеки български гражданин, който е навършил
21 години към изборния ден включително, няма
гражданство в държава извън Европейския съюз,
не е поставен под запрещение, не изтърпява
наказание лишаване от свобода, има постоянен
адрес в Република България и е живял наймалко през последните две години в Република България или в друга държава – членка на
Европейския съюз.
(4) Право да бъде избиран за член на Европейския парламент от Република България
има и всеки гражданин на държава – членка
на Европейския съюз, който не е български
гражданин, навършил е 21 години към изборния
ден включително, няма гражданство в държава
извън Европейския съюз, не е поставен под
запрещение, не изтърпява наказание лишаване
от свобода, не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин,
има статут на продължително или постоянно
пребиваващ в Република България, живял е
най-малко през последните две години в Репуб
лика България или в друга държава – членка
на Европейския съюз, и с писмена декларация
е заявил желанието си да бъде избран.
(5) Право да бъдат избирани за общински
съветници и кметове имат българските граждани,
които нямат друго гражданство в държава извън
Европейския съюз, навършили са 18 години към
изборния ден включително, не са поставени под
запрещение, не изтърпяват наказание лишаване
от свобода и са живели най-малко през последните 12 месеца в съответното населено място.
(6) Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава – членка
на Европейския съюз, който не е български
гражданин, няма гражданство в държава извън
Европейския съюз, навършил е 18 години към
изборния ден включително, не е поставен под
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запрещение, не изтърпява наказание лишаване
от свобода, има статут на продължително или
постоянно пребиваващ в Република България,
живял е най-малко през последните 12 месеца
в съответното населено място, не е лишен от
правото да бъде избиран в държавата членка,
на която е гражданин, и с писмена декларация
е заявил желанието си да бъде избран.

(3) В разпределението на мандатите участват
партиите, коалициите от партии и независимите
кандидати, получили действителни гласове не
по-малко от общинската избирателна квота.

Раздел ІІІ
Изборни системи
Система при избор на народни представители
Чл. 5. (1) Изборите за народни представители се произвеждат по пропорционална изборна
система с кандидатски листи на регистрирани
в многомандатни изборни райони:
1. партии и коалиции от партии – чрез преференциално гласуване;
2. независими кандидати.
(2) В разпределението на мандатите на национално ниво участват партиите и коалициите
от партии, получили не по-малко от четири на
сто от действителните гласове в страната и извън страната, както и независимите кандидати,
получили действителни гласове не по-малко от
районната избирателна квота.

Раздел ІV
Насрочване и произвеждане на изборите.
Изборни книжа
Насрочване на изборите
Чл. 10. (1) Изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от
Република България се насрочват от президента
на републиката не по-късно от 75 дни преди
изборния ден.
(2) Изборите за президент и вицепрезидент на
републиката се насрочват от Народното събрание не по-късно от 75 дни преди изборния ден.
(3) Изборите за общински съветници и кметове се насрочват от президента на републиката
не по-късно от 90 дни преди изборния ден.

Система при избор на президент и вицепрезидент на републиката
Чл. 6. (1) Изборите за президент и вицепрезидент на републиката се произвеждат едновременно по мажоритарна изборна система
с национални кандидатски листи на партии и
коалиции от партии и независими кандидати.
(2) Президентът и вицепрезидентът се избират
от една кандидатска листа.
Система при избор на членове на Европейския
парламент
Чл. 7. (1) Изборите за членове на Европейския парламент от Република България се произвеждат по пропорционална изборна система
с национални кандидатски листи на:
1. партии и коалиции от партии – чрез преференциално гласуване;
2. независими кандидати.
(2) В разпределението на мандатите участват
партиите, коалициите от партии и независимите
кандидати, получили действителни гласове не
по-малко от националната избирателна квота.
Системи при избори за общински съветници и
кметове
Чл. 8. (1) Изборите за общински съветници
се произвеждат по пропорционална изборна
система с кандидатски листи на регистрирани
в многомандатни изборни райони партии и
коалиции от партии и независими кандидати.
(2) Изборите за кметове се произвеждат по
мажоритарната изборна система с кандидатски
листи на регистрирани в едномандатни изборни
райони партии и коалиции от партии и независими кандидати.

Методика за разпределение на мандатите
Чл. 9. Разпределението на мандатите по
кандидатски листи се извършва съгласно методиката по чл. 26, ал. 1, т. 27.

Произвеждане на изборите
Чл. 11. (1) Изборите се произвеждат в един
неделен ден.
(2) Изборите за членове на Европейския парламент от Република България се произвеждат
в съответствие с изборния период, определен от
Съвета на Европейския съюз и при условията
на ал. 1.
Изборни книжа
Чл. 12. (1) Централната избирателна комисия
утвърждава образците на изборните книжа за
всички видове избори и ги обнародва в „Държавен вестник“.
(2) Централната избирателна комисия утвър
ждава образците на изборните книжа не по-късно от три дни след насрочване на съответния
вид избори.
(3) В случай че се установи непълнота или
техническа грешка в изборните книжа, Централната избирателна комисия извършва поправка
не по-късно от 55 дни преди изборния ден и я
обнародва в „Държавен вестник“.
Раздел V
Организационно-техническа подготовка на
изборите
Подготовка на изборите
Чл. 13. (1) Организационно-техническата
подготовка на изборите се осъществява от Министерския съвет и от областните и общинските
администрации във взаимодействие с избирателните комисии.
(2) Разходите по подготовката и произвеждането на изборите са за сметка на държавния
бюджет по приета от Министерския съвет
план-сметка, съгласувана с Централната избирателна комисия. В срок до 7 дни от датата на
насрочване на изборите Министерският съвет
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може да възложи координацията и изпълнението
на дейностите по организационно-техническата
подготовка на изборите на определен министър.
(3) Заявленията, жалбите, удостоверенията и
другите книжа по този кодекс се освобождават
от държавни такси.
(4) Документите по този кодекс, които са
издадени на чужд език, се представят заедно с
легализиран превод на български език.
Г л а в а

в т о р а

ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
Раздел І
Видове избирателни комисии. Общи разпоредби
Видове комисии
Чл. 14. За произвеждане на изборите се
назначават:
1. Централна избирателна комисия – за цялата страна при произвеждане на всички видове
избори, включително и за гласуването извън
страната при избори за народни представители,
президент и вицепрезидент на републиката и за
членове на Европейския парламент от Република
България;
2. районни избирателни комисии – за всеки
многомандатен изборен район при произвеждане
на избори за народни представители, както и за
всеки район според районирането на територията
на страната при последните избори за народни
представители при произвеждане на избори за
президент и вицепрезидент на републиката и
за членове на Европейския парламент от Република България;
3. общински избирателни комисии – за всяка
община при произвеждане на избори за общински съветници и кметове;
4. секционни избирателни комисии – за
всяка избирателна секция при всички видове
избори, включително подвижни секционни избирателни комисии при гласуване с подвижни
избирателни урни.
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(2) За членове на районните и общинските
избирателни комисии се назначават лица с висше
образование, които отговарят на условията по
чл. 3, ал. 1 и владеят български език.
(3) За членове на секционните избирателни
комисии се назначават лица, които отговарят на
условията по чл. 3, ал. 1 и владеят български език.
(4) Членовете на Централната избирателна
комисия, на районните и общинските избирателни комисии е препоръчително да са юристи.
Несъвместимост
Чл. 17. (1) Член на избирателна комисия,
докато заема длъжността си, не може да бъде
кандидат за съответния вид избор, народен
представител, член на Европейския парламент,
министър или заместник-министър, главен сек
ретар на президента на републиката, Народното
събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община или кметство, съдия в
Конституционния съд, съдия в административен
съд или прокурор в административна прокуратура, съдия във Върховния административен съд
или прокурор във Върховната административна
прокуратура, областен управител или заместник
областен управител, кмет или заместник-кмет,
военнослужещ във въоръжените сили, служител
в Министерството на вътрешните работи.
(2) Членовете на една и съща избирателна
комисия не могат да бъдат помежду си съпрузи,
роднини по права линия, братя и сестри.

Състав
Чл. 15. (1) Избирателните комисии се състоят от председател, заместник-председатели,
секретар и членове.
(2) Избирателните комисии се представляват
от своя председател, а в отделни случаи – от
определен с решение на съответната комисия
заместник-председател, секретар или член.
(3) Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в
една и съща избирателна комисия. Председателят
и секретарят не могат да бъдат от една и съща
партия или коалиция от партии.

Възнаграждение, осигуряване и отпуск на
членовете
Чл. 18. (1) Членовете на избирателните комисии получават възнаграждение за работата
си в съответната комисия.
(2) Възнагражденията на членовете на районните, общинските и секционните избирателни
комисии не се облагат с данъци по Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Членовете на избирателните комисии за
времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност.
Осигурителните вноски по Кодекса за социално
осигуряване и Закона за здравното осигуряване
на членовете на районните, общинските и сек
ционните избирателни комисии са за сметка на
републиканския бюджет.
(4) Лицата, включени в състава на избирателните комисии, се освобождават от служебните им задължения за времето, необходимо
за работата им в съответната комисия. За това
време те ползват неплатен служебен отпуск,
който се зачита за стаж по специалността, или
по тяхно искане – полагащия им се платен
годишен отпуск.

Изисквания за членовете
Чл. 16. (1) За членове на Централната избирателна комисия се назначават лица с висше
образование, които отговарят на условията по
чл. 4, ал. 1 и владеят български език.

Статут на членовете
Чл. 19. (1) При изпълнение на своите функции
членовете на избирателните комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.
(2) Членовете на избирателните комисии не
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могат да носят отличителни знаци на партии,
коалиции от партии и инициативни комитети,
както и да провеждат предизборна агитация.
Провеждане на заседания и кворум
Чл. 20. (1) Заседанията на избирателните
комисии са законни, когато на тях присъстват
повече от половината от членовете им.
(2) Избирателните комисии се произнасят с
решения, които се приемат с мнозинство две
трети от присъстващите членове и се подписват
от председателя и секретаря. Когато за приемане
на решение липсва необходимото мнозинство,
се смята, че е налице отказ.
(3) За заседанията на избирателните комисии се съставя протокол, който се подписва от
председателя и секретаря.
(4) Членовете на избирателните комисии могат да подписват протоколи и гласуват решения
с особено мнение, като изрично отбелязват дали
гласуват „за“ или „против“ конкретното решение
и в какво се изразява особеното мнение.
(5) Удостоверенията, издавани от Централната
избирателна комисия, районните и общинските
избирателни комисии, и тяхната текуща кореспонденция се подписват от председателя и секретаря.
(6) Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно
от председателя, и от заместник-председател.
Когато председателят, съответно секретарят, и
заместник-председателят са предложени от една
и съща партия или коалиция от партии, решенията се подписват от председателя, съответно
секретаря, и определен с решение на комисията
член, предложени от различни партии и коалиции от партии. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от
заместник-председател и определен с решение
на комисията член, предложени от различни
партии и коалиции от партии.
(7) На заседанията на районните и общинските избирателни комисии може да присъства
по един застъпник от всяка партия, коалиция от
партии или инициативен комитет. Изказаните
от него становища, мнения и възражения се
записват в протокола.
Печат на комисиите
Чл. 21. (1) Централната избирателна комисия
и районните и общинските избирателни комисии
при всички видове избори, както и секционните
избирателни комисии при избори за президент
и вицепрезидент на републиката и за общински
съветници и кметове имат печат.
(2) Печатът на секционните избирателни комисии и на подвижните секционни избирателни
комисии е с различна форма.
Подпомагане на комисиите
Чл. 22. (1) Към Централната избирателна
комисия и към районните и общинските избирателни комисии могат да се създават работни
групи от специалисти. Възнагражденията на
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специалистите се определят от Централната
избирателна комисия в рамките на средствата,
определени за произвеждане на изборите.
(2) Централната избирателна комисия може
да сключва договори със специалисти, техничес
ки, помощен и обслужващ персонал в рамките
на средствата, определени за произвеждане на
изборите.
Раздел ІІ
Централна избирателна комисия
Назначаване и състав
Чл. 23. (1) Централната избирателна комисия
се назначава с указ на президента на републиката за срок 5 години след консултации и по
предложение на парламентарно представените
партии и коалиции от партии и на партиите и
коалициите от партии, които имат членове на
Европейския парламент, но не са парламентарно
представени.
(2) Председателят на Централната избирателна комисия се назначава по предложение на
най-голямата парламентарно представена партия
или коалиция от партии. Всяка парламентарно
представена партия или коалиция от партии има
по един заместник-председател в Централната
избирателна комисия.
(3) При провеждане на консултациите по
ал. 1 парламентарно представените партии и
коалиции от партии и партиите и коалициите
от партии, които имат членове на Европейския
парламент, но не са парламентарно представени,
представят пред президента на републиката:
1. писмено предложение за състав на Централната избирателна комисия, което съдържа
имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията
от партии, която ги предлага;
2. удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на провеждане на
консултациите или решение за образуване на
коалицията от партии, с което се удостоверяват
пълномощията на представляващия съответната
партия или на представляващите коалицията от
партии лица;
3. пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в
консултациите участват упълномощени лица.
(4) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от
участниците в тях. При отказ да се подпише
протоколът, както и когато протоколът е под
писан с особено мнение, се прилагат мотивите
на участниците.
(5) В случаите, когато не е постигнато съгласие между представителите на парламентарно
представените партии и коалиции от партии
и на партиите и коалициите от партии, които
имат членове на Европейския парламент, но
не са парламентарно представени, президентът
на републиката назначава членовете на Централната избирателна комисия въз основа на

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

предложенията, направени от парламентарно
представените партии и коалиции от партии
и от партиите и коалициите от партии, които
имат членове на Европейския парламент, но не
са парламентарно представени.
(6) Общият брой на членовете на Централната избирателна комисия се определя по реда
на ал. 7 – 10.
(7) Парламентарно представените партии
и коалиции от партии правят предложение за
общо 19 членове на Централната избирателна комисия, включително тези по ал. 2. При
назначаването на състава на Централната избирателна комисия се запазва съотношението
между парламентарно представените партии и
коалиции от партии, като се използва методът
на най-големия остатък.
(8) Партиите и коалициите от партии, които
имат членове на Европейския парламент, но не
са парламентарно представени, имат право на
по един свой член в Централната избирателна
комисия, извън броя на членовете по ал. 7.
(9) В случай че общият брой на членовете на
Централната избирателна комисия, определен по
реда на ал. 7 и 8, е четно число, парламентарно
представената партия или коалиция от партии
с най-голям неоползотворен остатък предлага
още един член на Централната избирателна
комисия. При равни остатъци се тегли жребий
между партиите и коалициите от партии с равни
остатъци.
(10) В случай че партията или коалицията
от партии, която следва да посочи член при
условията на ал. 9, формира мнозинство в
Централната избирателна комисия, това право
се предоставя на партията или коалицията от
партии със следващия най-голям неоползотворен
остатък. При равни остатъци се тегли жребий
между партиите и коалициите от партии с равни
остатъци.
(11) Секретарят на Централната избирателна
комисия се избира от състава на комисията,
назначена по реда на ал. 1 – 10, при спазване
изискването на чл. 15, ал. 3, изречение второ.
(12) Не по-късно от 60 дни преди изтичането
на мандата на Централната избирателна комисия
президентът на републиката назначава с указ
новите членове на комисията при спазване
изискванията на ал. 1 – 10.
(13) Членовете на Централната избирателна
комисия продължават да изпълняват своите
правомощия до встъпване в длъжност на новите членове.
Възнаграждение
Чл. 24. (1) При произвеждане на избори
за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на
Европейския парламент от Република България
членовете на Централната избирателна комисия
получават месечно възнаграждение за периода
от 75 дни преди изборния ден до 45 дни след
датата на изборите.
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(2) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове членовете на
Централната избирателна комисия получават
месечно възнаграждение за периода от 90 дни
преди изборния ден до 45 дни след датата на
изборите.
(3) Възнаграждението на председателя на
Централната избирателна комисия е в размер,
равен на основната месечна работна заплата
за длъжността „министър“, възнаграждението
на заместник-председателите и секретаря е в
размер 90 на сто, а на членовете – 85 на сто,
от възнаграждението на председателя на Централната избирателна комисия.
(4) В случаите по ал. 1 за периода от 45 дни
след датата на изборите до 75 дни преди датата
на следващите избори членовете на Централната
избирателна комисия получават възнаграждения
за заседания, в които са участвали, и дежурства
в размер 70 на сто от ставката за един работен
ден от възнаграждението по ал. 3.
(5) В случаите по ал. 2 за периода от 45 дни
след датата на изборите до 90 дни преди датата
на следващите избори членовете на Централната
избирателна комисия получават възнаграждения
за заседания, в които са участвали, и дежурства
в размер 70 на сто от ставката за един работен
ден от възнаграждението по ал. 3.
(6) При отсъствие от заседание по неуважителни причини на член на комисията не се
заплаща възнаграждение за това заседание.
Предсрочно прекратяване на пълномощията
Чл. 25. (1) Пълномощията на член на Централната избирателна комисия се прекратяват
предсрочно:
1. по собствено желание;
2. при влизане в сила на присъда, с която
е наложено наказание лишаване от свобода;
3. при поставяне под запрещение;
4. при трайна фактическа невъзможност да
изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
5. при несъвместимост;
6. по искане на предложилата го партия или
коалиция от партии;
7. ако не участва по неуважителни причини
в три поредни или в общо пет заседания през
годината;
8. при смърт.
(2) Централната избирателна комисия с решение прекратява предсрочно пълномощията
след запознаване и обсъждане на документите
и другите доказателства, установяващи настъпването на обстоятелство по ал. 1. Решението
по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 може да се обжалва пред
Върховния административен съд в срок до три
дни от съобщаването му.
(3) Върховният административен съд се
произнася в срок до три дни от постъпване
на жалбата с решение, което не подлежи на
обжалване.
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(4) Председателят на Централната избирателна комисия в срок до три дни от влизането в
сила на решението по ал. 2 уведомява президента
на републиката и предложилата го партия или
коалиция от партии.
(5) Член на комисията, който не участва
в заседанията повече от 30 дни, за периода, в
който той не изпълнява правомощията си, може
да бъде заместен временно от член, предложен
от съответната партия или коалиция от партии.
(6) В случаите по ал. 4 и 5 президентът на
републиката в срок до три дни назначава член
на Централната избирателна комисия по предложение на съответната партия или коалиция
от партии.
Правомощия и обжалване
Чл. 26. (1) Централната избирателна комисия:
1. следи за прилагането на този кодекс на
територията на страната и в избирателните
секции извън страната;
2. осъществява методическо ръководство и
упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии;
3. издава методически указания за работата
на избирателните комисии по прилагане на този
кодекс и провежда обучение на членовете на
районните и общинските избирателни комисии
и на секционните избирателни комисии извън
страната;
4. при произвеждане на избори за народни
представители, за президент и вицепрезидент на
републиката и за членове на Европейския парламент от Република България определя условията,
реда и организацията за гласуване на българските
граждани извън страната не по-късно от 70 дни
преди изборния ден; решението се изпраща на
Министерството на външните работи не по-късно
от 69 дни преди изборния ден;
5. назначава районните избирателни комисии,
общинските избирателни комисии и секционните
избирателни комисии извън страната и утвър
ждава списъци на резервните членове; назначава
и секционните избирателни комисии в страната,
в случаите когато районната или общинската
избирателна комисия не ги е назначила в определения срок;
6. освобождава членове на районните и общинските избирателни комисии и на секционните
избирателни комисии извън страната в случаите
на нарушения на този кодекс и на решенията
на Централната избирателна комисия, както и
при наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1;
7. определя възнагражденията на членовете
на избирателните комисии;
8. разглежда жалби срещу решения и действия
на районните избирателни комисии, общинските
избирателни комисии и секционните избирателни
комисии извън страната, произнася се по тях в
срок до 24 часа от постъпването им, а в изборния
ден – незабавно, с решение, което не подлежи
на обжалване; решението се обявява незабавно;
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9. води регистри на партиите и коалициите
от партии за всички видове избори, регистри на
инициативните комитети при избори за президент
и вицепрезидент на републиката и за членове на
Европейския парламент от Република България,
както и регистри на кандидатите за президент и
вицепрезидент на републиката и за членове на
Европейския парламент от Република България;
10. регистрира и обявява партии и коалиции
от партии за участие във всички видове избори,
както и регистрира инициативни комитети за
участие в изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за членове на Европейския
парламент от Република България и им издава
удостоверения;
11. заличава регистрацията на партии, които
не отговарят на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7;
12. отказва регистрацията на партия, когато
установи, че не е провеждала предвидените в
устава заседания на върховния є орган повече
от два последователни пъти, но не по-малко от
веднъж на 5 години, и не е представила в съда
за вписване състава на новото ръководство;
13. регистрира и обявява кандидатските листи
на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети при избори за президент и
вицепрезидент на републиката и за членове на
Европейския парламент от Република България;
14. определя структурата и съдържанието на
единната номерация на избирателните секции;
15. формира и утвърждава единните номера
на избирателните секции извън страната;
16. утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините, определя съвместно
с Министерския съвет условията и реда за
отпечатването им не по-късно от 33 дни преди
изборния ден; утвърждава образец на кочан с
бюлетините при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници
и кметове; осъществява контрол за изпълнението
на утвърдените изисквания;
17. определя чрез жребий номерата на бюлетините на партиите и коалициите от партии при
избори за народни представители и ги обявява
не по-късно от 31 дни преди изборния ден;
18. определя чрез жребий номерата на бюлетините при избори за членове на Европейския
парламент от Република България и поредността
на вписване на кандидатските листи в бюлетината при избори за президент и вицепрезидент
на републиката и ги обявява не по-късно от 31
дни преди изборния ден;
19. определя условията и реда за провеждане
на предизборната кампания в съответствие с
този кодекс;
20. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни
услуги с национален обхват;
21. определя условията и реда за извършване
на социологически проучвания в изборния ден
не по-късно от 20 дни преди изборния ден;
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22. поддържа интернет страница, в която публикува решенията си, методическите указания,
предварителните и окончателните резултати от
изборите и други документи и данни;
23. определя реда за проверка за гласуване в
нарушение на правилата на кодекса и възлага
извършването є на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“ в
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството;
24. предоставя резултатите от проверката по
т. 23 на заинтересованите лица и при установяване на гласуване в нарушение на правилата
на кодекса сезира прокуратурата;
25. организира и провежда чрез средствата
за масова информация разяснителна кампания
относно правата и задълженията на гражданите
в подготовката и произвеждането на изборите;
26. определя условията и реда за участие
на наблюдатели не по-късно от 50 дни преди
изборния ден и им издава удостоверения;
27. приема и обнародва в „Държавен вестник“ методика за определяне на резултатите от
гласуването не по-късно от 65 дни преди изборния ден при избори за народни представители,
за президент и вицепрезидент на републиката
и за членове на Европейския парламент от
Република България и не по-късно от 80 дни
преди изборния ден при избори за общински
съветници и кметове;
28. определя условията и сроковете за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка
на данните от гласуването не по-късно от 54
дни преди изборния ден;
29. възлага чрез конкурс компютърната обработка на данните от гласуването и издаването
на бюлетин с резултатите от изборите;
30. определя реда за проверка на подписките
за участие на независими кандидати и възлага
изпълнението на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“ в
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството;
31. определя реда за проверка на списъците
с имената, единните граждански номера и подписите на избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите, както и реда за проверка на
кандидатските листи, и възлага изпълнението
на Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ в Министерството
на регионалното развитие и благоустройството;
32. определя единната номерация и начина
на защита на удостоверенията за гласуване на
друго място преди всеки избор;
33. публикува на интернет страницата си
резултатите от гласуването по избирателни секции и при поискване предоставя на технически
носител тези резултати на партии, коалиции от
партии и инициативни комитети;
34. публикува резултатите от изборите по
избирателни секции в бюлетина по т. 29, съдържащ и технически носител, не по-късно от
40 дни след изборния ден;
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35. утвърждава образец на печат на районните
и общинските избирателни комисии, както и на
секционните избирателни комисии и на подвижните секционни избирателни комисии – при
избори за президент и вицепрезидент на репуб
ликата и за общински съветници и кметове;
36. обявява края на изборния ден след прик
лючване на гласуването на територията на
страната не по-късно от 20,00 часа;
37. предава в Националния архивен фонд
екземпляра от протоколите на секционните,
районните и общинските избирателни комисии;
38. утвърждава образците на указателните
табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците не по-късно от
55 дни преди изборния ден;
39. взема решение за премахване или изземване на агитационни материали, поставени или
разпространени в нарушение на този кодекс на
територията на повече от един изборен район
или които се отнасят за повече от един изборен
район;
40. определя населените места, в които ще се
образуват избирателни секции извън страната;
41. възлага на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
в Министерството на регионалното развитие
и благоустройството да извърши проверка по
избирателния списък и списъка за допълнително
вписване на придружителите дали едно лице е
било придружител на повече от двама избиратели в една и съща или в различни избирателни
секции и определя реда и срока за извършване
на проверката;
42. утвърждава образците на декларации по
този кодекс.
(2) Централната избирателна комисия при
произвеждане на избори за народни представители:
1. определя броя на мандатите в многомандатните изборни райони въз основа на единна
норма на представителство за цялата страна
в зависимост от броя на населението по актуализирани прогнозни данни, предоставени от
Националния статистически институт на база
резултатите от последното преброяване на населението;
2. обявява резултатите от изборите и издава
удостоверения на избраните народни представители;
3. обнародва в „Държавен вестник“ резултатите от изборите незабавно след обявяването им;
4. при предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител обявява за
народен представител следващия в съответната
листа кандидат;
5. констатира и обявява за недействителна
регистрацията на кандидатите, които не отговарят
на изискванията на чл. 107, ал. 1 и 4;
6. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията
по чл. 4, ал. 1, както и когато подписката в
подкрепа на независимия кандидат не отговаря
на изискванията на чл. 109, ал. 1.

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

(3) Централната избирателна комисия при
произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката:
1. обявява резултатите от изборите и датата
за произвеждане на нов избор, ако няма избран
кандидат съгласно чл. 93, ал. 3 от Конституцията
на Република България;
2. обявява имената на кандидатите, между
които ще се произведе новият избор, в срок не
по-късно от 48 часа от обявяване на изборния
ден за приключен;
3. обявява резултатите от изборите и имената на избраните президент и вицепрезидент
на републиката, обнародва ги в „Държавен
вестник“ незабавно след обявяването им и издава удостоверения на избраните президент и
вицепрезидент на републиката;
4. заличава регистрацията, когато се установи,
че кандидатът не отговаря на условията по чл. 4,
ал. 2, както и когато подписката в подкрепа на
независимите кандидати не отговаря на изискванията на чл. 112, ал. 2, т. 2;
5. констатира и обявява за недействителна
регистрацията на кандидатите, които не отговарят
на изискванията на чл. 112, ал. 1.
(4) Централната избирателна комисия при
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България:
1. изпраща до компетентните органи на
държавите – членки на Европейския съюз,
списък на гражданите на тези държави, които
са вписани в част ІІ на избирателния списък,
както и извлечение от регистъра по чл. 118,
ал. 3 за гражданите, които са регистрирани
като кандидати;
2. организира и провежда чрез средствата за
масова информация или по друг подходящ начин
разяснителна кампания относно условията, при
които гражданите на друга държава – членка на
Европейския съюз, могат да избират и да бъдат
избирани за членове на Европейския парламент
от Република България;
3. обявява резултатите от изборите и издава
удостоверения на избраните членове на Европейския парламент от Република България;
4. обнародва в „Държавен вестник“ резултатите от изборите незабавно след обявяването им;
5. предоставя информация за резултатите
от изборите на президента на републиката, на
председателя на Народното събрание и на министър-председателя;
6. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по
чл. 4, ал. 3 или 4, както и когато подписката в
подкрепа на независимия кандидат не отговаря
на изискванията на чл. 119, ал. 1;
7. констатира и обявява за недействителна
регистрацията на кандидатите, които не отговарят
на изискванията на чл. 116, ал. 1 и чл. 117, ал. 1.
(5) Централната избирателна комисия при
произвеждане на избори за общински съветници
и кметове:
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1. упражнява контрол върху регистрацията
на партиите, коалициите от партии, инициативните комитети и кандидатите в общинската
избирателна комисия;
2. констатира и обявява за недействителна
регистрацията на кандидатите, които не отговарят
на изискванията на чл. 122, ал. 1 – 4;
3. организира и провежда чрез средствата за
масова информация или по друг подходящ начин
разяснителна кампания относно условията, при
които гражданите на друга държава – членка на
Европейския съюз, могат да избират общински
съветници и кметове и да бъдат избирани за
общински съветници;
4. предлага на президента на републиката
да насрочи в 14-дневен срок от получаване на
предложението избори за общински съветници
или кметове:
а) в случаите по чл. 281, т. 1, 2, 4, 5 и 6;
б) при предсрочно прекратяване пълномощията на кмет.
(6) Решенията на Централната избирателна
комисия се обявяват чрез публикуване на интернет страницата на комисията и в бюлетина
на Българската телеграфна агенция.
(7) Решенията по ал. 1, т. 5, 6, 21, 26 и 29
могат да се обжалват пред Върховния админис
тративен съд чрез Централната избирателна
комисия в срок до три дни от съобщаването
им. Централната избирателна комисия изпраща
жалбата на съда незабавно. Върховният админис
тративен съд разглежда жалбата и се произнася
с решение в срок до три дни от получаването
є в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, Централната избирателна комисия и
заинтересованите лица. Решението на съда се
обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
(8) Решенията по ал. 1, т. 10, 11, 12 и 13, ал. 2,
т. 5 и 6, ал. 3, т. 4 и 5, ал. 4, т. 6 и 7 и ал. 5, т. 2,
включително отказите за регистрация, могат да се
обжалват пред Върховния административен съд
чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването им. Централната
избирателна комисия изпраща жалбата на съда
незабавно. Върховният административен съд
разглежда жалбата и се произнася с решение
в срок до 24 часа от получаването є в открито
заседание с призоваване на жалбоподателя,
Централната избирателна комисия и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява
незабавно и не подлежи на обжалване.
(9) При обжалване на решенията на Централната избирателна комисия сроковете по
Административнопроцесуалния кодекс не се
прилагат.
(10) В жалбата се посочва решението, което
се обжалва, основанието, имената и адресът на
жалбоподателя и телефон, факс или електронен
адрес за призоваване.
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Раздел ІІІ
Районни избирателни комисии
Назначаване
Чл. 27. (1) Централната избирателна комисия
назначава районни избирателни комисии не
по-късно от 60 дни преди изборния ден, както
следва:
1. при избори за народни представители – за
всеки многомандатен изборен район;
2. при избори за членове на Европейския
парламент от Република България, за президент
и вицепрезидент на републиката – за всеки
район според районирането на територията на
страната при последните избори за народни
представители.
(2) При областния управител се провеждат
консултации, като парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и
коалициите от партии, които имат членове на
Европейския парламент, но не са парламентарно
представени, представят:
1. писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа
имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията
от партии, която ги предлага;
2. удостоверение за актуално правно състояние
на партията към датата на насрочване на изборите
или решение за образуване на коалицията от
партии, с което се удостоверяват пълномощията
на представляващия съответната партия или на
представляващите коалицията от партии лица;
3. пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите съответната
коалиция от партии лица, в случаите когато в
консултациите участват упълномощени лица.
(3) Към предложението си по ал. 2 партиите
и коалициите от партии представят списък на
резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 25, ал. 1
или 5. Заместването се извършва с решение на
Централната избирателна комисия.
(4) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от
участниците в тях. При отказ да се подпише
протоколът, както и когато протоколът е под
писан с особено мнение, се прилагат мотивите
на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите от партии,
ако има такива.
(5) В случаите, когато не е постигнато съгласие между представителите на парламентарно
представените партии и коалиции от партии и
на партиите и коалициите от партии, които имат
членове на Европейския парламент, но не са
парламентарно представени, областният управител не по-късно от 65 дни преди изборния ден
изпраща на Централната избирателна комисия
предложенията, направени от парламентарно
представените партии и коалиции от партии
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и от партиите и коалициите от партии, които
имат членове на Европейския парламент, но не
са парламентарно представени.
(6) В случаите, когато е постигнато съгласие,
областният управител представя в Централната
избирателна комисия:
1. писмено предложение за състав на районната избирателна комисия заедно със списък на
резервните членове, което съдържа имената на
предложените лица, единен граждански номер,
длъжност в комисията, образование, специалност
и партията или коалицията от партии, която ги
предлага;
2. документите по ал. 2 и 3, представени от
партиите и коалициите от партии;
3. протоколите от проведените консултации
с представителите на партиите и коалициите
от партии, включително и писмените им възражения;
4. копие от съобщението за провеждане на
консултациите и начина на оповестяването му.
(7) Предложението на областния управител
по ал. 6 се прави не по-късно от 65 дни преди
изборния ден.
(8) Когато областният управител не е направил предложение в срока по ал. 7, той изпраща
незабавно документите по ал. 2, 3 и 4 в Централната избирателна комисия.
(9) В случаите, когато е постигнато съгласие,
Централната избирателна комисия назначава
районната избирателна комисия по предложението на областния управител, направено по
реда на ал. 6.
(10) В случаите, когато не е постигнато съг
ласие или областният управител не е направил
предложение в срока по ал. 7, Централната
избирателна комисия назначава районната избирателна комисия по направените предложения
на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите
от партии, които имат членове на Европейския
парламент, но не са парламентарно представени.
Състав
Чл. 28. (1) Общият брой на членовете на
районната избирателна комисия се определя
по реда на ал. 2 – 6.
(2) Парламентарно представените партии
и коалиции от партии предлагат членове на
районната избирателна комисия, включително
председател, заместник-председател и секретар,
както следва:
1. за изборни райони до 9 мандата – 11
членове;
2. за изборни райони с 10 и повече мандата – 15 членове.
(3) При назначаването на членовете по ал. 2
се запазва съотношението между парламентарно
представените партии и коалиции от партии, като
се използва методът на най-големия остатък.
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(4) Партиите и коалициите от партии, които
имат членове на Европейския парламент, но
не са парламентарно представени, имат право
на по един свой член в районната избирателна
комисия, извън броя на членовете по ал. 2.
(5) В случай че общият брой на членовете
на районната избирателна комисия, определен
по реда на ал. 2, 3 и 4, е четно число, парламентарно представената партия или коалиция
от партии с най-голям неоползотворен остатък
предлага още един член на районната избирателна комисия. При равни остатъци се тегли
жребий между партиите и коалициите от партии
с равни остатъци.
(6) В случай че партията или коалицията от
партии, която следва да посочи член при условията на ал. 5, формира мнозинство в районната
избирателна комисия, това право се предоставя
на партията или коалицията от партии със следващия най-голям неоползотворен остатък. При
равни остатъци се тегли жребий между партиите
и коалициите от партии с равни остатъци.
Правомощия
Чл. 29. (1) Районната избирателна комисия:
1. следи за прилагането на този кодекс, упражнява контрол върху дейността на секционните
избирателни комисии на територията на изборния
район или на района според районирането на
страната на последните избори за народни представители и провежда обучение на членовете на
секционните избирателни комисии в страната;
2. назначава секционните избирателни комисии в съответния изборен район (район) в
страната и утвърждава списъците на резервните
членове;
3. освобождава членове на секционните избирателни комисии в съответния изборен район
(район) в страната в случаите на нарушения на
този кодекс, на решенията на Централната избирателна комисия и на районната избирателна
комисия, както и при наличие на обстоятелство
по чл. 25, ал. 1;
4. следи за своевременното и правилно образуване на избирателните секции и формира
единните им номера;
5. упражнява контрол за своевременното изготвяне и обявяване на избирателните списъци,
за отпечатването на бюлетините и за издаването
на удостоверения за гласуване на друго място;
6. следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния
апарат или на зрението;
7. регистрира и обявява инициативни комитети за участие в изборите за народни представители и им издава удостоверения;
8. регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети при избори за народни
представители;
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9. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията
по чл. 4, ал. 1, както и когато подписката в
подкрепа на независимия кандидат не отговаря
на изискванията на чл. 109, ал. 1;
10. регистрира застъпници на кандидатите и
им издава удостоверения;
11. обявява номерата на бюлетините на независимите кандидати при избори за народни
представители;
12. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги
с регионален и местен обхват, произнася се по
жалби и нарушения на предизборната кампания
в срок до 24 часа от постъпването им;
13. съвместно с общинската администрация
снабдява секционните избирателни комисии с
избирателни урни, модулни кутии за бюлетините
при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република
България, бюлетини за гласуване, избирателни
списъци, печати – при избори за президент и
вицепрезидент на републиката, формуляри на
протоколи, списъци, извлечения и чернови и
контролира тяхното съхранение, разпределение
по секции и транспортиране;
14. упражнява контрол за изпълнение на
задължението по чл. 54, ал. 3;
15. разглежда жалби срещу решения и действия на секционните избирателни комисии и се
произнася с решение до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден;
решението се обявява незабавно и не подлежи
на обжалване;
16. установява и обявява резултатите от
гласуването в района в срок до 48 часа след
приключването му и съставя протокол;
17. издава на участниците в изборите или
на техните представители и застъпници и на
наблюдателите извлечение от протокола с резултатите от гласуването в района;
18. предава на Централната избирателна комисия екземпляра на протокола на районната
избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии,
предназначени за Централната избирателна комисия, разписките от компютърната обработка
на протоколите на секционните избирателни
комисии, копие от компютърната разпечатка на
данните за протокола и решението на районната
избирателна комисия, предоставени от изчислителния пункт, и два броя технически носители с
числовите данни от обработката на протоколите
на секционните избирателни комисии;
19. предава на областната администрация
останалите книжа и материали с изключение
на предназначените за Централната избирателна
комисия в срок не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от изборите.
(2) Районната избирателна комисия обявява
решенията си в деня на приемането им чрез
поставяне на общодостъпно място в сградата,
в която се помещава. Мястото за обявяване на
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решенията се определя с решение на комисията
незабавно след назначаването є и се оформя
по начин, показващ предназначението му. На
екземплярите от решенията, които се обявяват,
се отбелязват датата и часът на поставянето
им на общодостъпното място. Екземплярите
от обявените решения се свалят не по-рано от
три дни от поставянето им на общодостъпното
място и се съхраняват в архива на комисията.
(3) Решенията на районната избирателна
комисия по ал. 1, т. 2, 3, 7, 8, 9 и 10 могат да
се обжалват в срок до три дни от обявяването
им пред Централната избирателна комисия,
която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява незабавно и не подлежи
на обжалване.
Раздел ІV
Общински избирателни комисии
Назначаване
Чл. 30. (1) При произвеждане на избори за
общински съветници и кметове Централната
избирателна комисия назначава общински избирателни комисии за всяка община не по-късно
от 65 дни преди изборния ден. Общинските
избирателни комисии се назначават за срока
на пълномощията на общинския съвет.
(2) При кмета на съответната община се
провеждат консултации, като парламентарно
представените партии и коалиции от партии и
партиите и коалициите от партии, които имат
членове на Европейския парламент, но не са
парламентарно представени, представят:
1. писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия, което съдържа
имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията
от партии, която ги предлага;
2. удостоверение за актуално правно състояние
на партията към датата на насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията от
партии, с което се удостоверяват пълномощията
на представляващия съответната партия или
представляващите коалицията от партии лица;
3. пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от
партии лица, в случаите когато в консултациите
участват упълномощени лица.
(3) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от
участниците в тях. При отказ да се подпише
протоколът, както и когато протоколът е под
писан с особено мнение, се прилагат мотивите
на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите от партии,
ако има такива.
(4) В случаите, когато не е постигнато съгласие между представителите на парламентарно
представените партии и коалиции от партии и
на партиите и коалициите от партии, които имат
членове на Европейския парламент, но не са
парламентарно представени, кметът на общи-
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ната не по-късно от 70 дни преди изборния ден
изпраща на Централната избирателна комисия
предложенията, направени от парламентарно
представените партии и коалиции от партии
и от партиите и коалициите от партии, които
имат членове на Европейския парламент, но не
са парламентарно представени.
(5) В случаите, когато е постигнато съгласие,
кметът представя в Централната избирателна
комисия:
1. писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия, което съдържа
имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията
от партии, която ги предлага;
2. документите по ал. 2, представени от партиите и коалициите от партии;
3. протоколите от проведените консултации
с представителите на партиите и коалициите
от партии, включително и писмените им възражения;
4. копие от съобщението за провеждане на
консултациите и начина на оповестяването му.
(6) Предложението на кмета по ал. 5 се прави не по-късно от 70 дни преди изборния ден.
При създаване на нова община предложението
се прави от назначения временен кмет при
същите условия.
(7) Когато кметът на общината или временният кмет на новосъздадена община не е направил предложение в срока по ал. 6, областният
управител прави предложение въз основа на
предложенията по ал. 2 не по-късно от 67 дни
преди изборния ден.
(8) В случаите, когато е постигнато съгласие,
Централната избирателна комисия назначава
общинската избирателна комисия по предложението на кмета на общината, направено по реда
на ал. 5, или на областния управител, направено
по реда на ал. 7.
(9) В случаите, когато не е постигнато
съгласие, Централната избирателна комисия
назначава общинската избирателна комисия по
направените предложения на парламентарно
представените партии и коалиции от партии
и на партиите и коалициите от партии, които
имат членове на Европейския парламент, но не
са парламентарно представени.
(10) Председателят на Централната избирателна комисия в срок до три дни от влизането в сила
на решението за прекратяване на пълномощията
на член на общинската избирателна комисия
поради наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1
уведомява предложилата го партия или коалиция
от партии. Централната избирателна комисия в
срок до три дни назначава член на общинската
избирателна комисия по предложение на съответната партия или коалиция от партии.
(11) Член на общинската избирателна комисия, който не участва в заседанията повече
от 30 дни, за периода, в който той не изпълнява правомощията си, може да бъде заместен
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временно от член, предложен от съответната
партия или коалиция от партии. Централната
избирателна комисия в срок до три дни назначава член на общинската избирателна комисия
по предложение на съответната партия или
коалиция от партии.
Състав
Чл. 31. (1) Общият брой на членовете на
общинската избирателна комисия се определя
по реда на ал. 2 – 6.
(2) Парламентарно представените партии и
коалиции от партии предлагат членове на общинската избирателна комисия, включително
председател, заместник-председател и секретар,
според броя на избирателните секции на територията на общината, както следва:
1. с до 150 избирателни секции – до 9 членове;
2. с над 150 избирателни секции – 11 членове;
3. за районите в градовете с районно деление – 15 членове;
4. за Столичната община – 19 членове.
(3) При назначаването на членовете по ал. 2
се запазва съотношението между парламентарно
представените партии и коалиции от партии, като
се използва методът на най-големия остатък.
(4) Партиите и коалициите от партии, които
имат членове на Европейския парламент, но не
са парламентарно представени, имат право на
по един свой член в общинската избирателна
комисия, извън броя на членовете по ал. 2.
(5) В случай че общият брой на членовете
на общинската избирателна комисия, определен
по реда на ал. 2, 3 и 4, е четно число, парламентарно представената партия или коалиция
от партии с най-голям неоползотворен остатък
предлага още един член на общинската избирателна комисия. При равни остатъци се тегли
жребий между партиите и коалициите от партии
с равни остатъци.
(6) В случай че партията или коалицията от
партии, която следва да посочи член при условията на ал. 5, формира мнозинство в общинската
избирателна комисия, това право се предоставя
на партията или коалицията от партии със следващия най-голям неоползотворен остатък. При
равни остатъци се тегли жребий между партиите
и коалициите от партии с равни остатъци.
Възнаграждение
Чл. 32. (1) Членовете на общинската избирателна комисия получават месечно възнаграждение за периода от назначаването им до 7 дни
след обявяване на резултатите от изборите.
(2) За периода от 7 дни след обявяване на
резултатите от изборите до следващите избори
за общински съветници и кметове членовете
на общинската избирателна комисия получават възнаграждения за заседания, в които са
участвали, и дежурства по ред, определен от
Централната избирателна комисия.
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Правомощия
Чл. 33. (1) Общинската избирателна комисия:
1. следи за прилагането на този кодекс, упражнява контрол върху дейността на секционните
избирателни комисии на територията на изборния район и провежда обучение на членовете
на секционните избирателни комисии;
2. определя и обявява номерата на изборните
райони в общината; при номерирането им общинската избирателна комисия се съобразява
с Единния класификатор на административнотериториалните и териториалните единици в
страната;
3. назначава секционните избирателни комисии и утвърждава списъците на резервните
членове;
4. освобождава членовете на секционните
избирателни комисии в случаите на нарушения
на този кодекс, на решенията на Централната
избирателна комисия и на общинската избирателна комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1;
5. следи за своевременното и правилно образуване на избирателните секции и формира
единните им номера;
6. упражнява контрол за своевременното изготвяне и обявяване на избирателните списъци;
7. следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния
апарат или на зрението;
8. утвърждава образците на бюлетините за
общински съветници и кметове за отпечатване
в съответната община;
9. определя чрез жребий поредните номера
на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати в бюлетината и ги обявява не
по-късно от 31 дни преди изборния ден;
10. съхранява бюлетините, списъците, печатите и протоколите в предоставеното є помещение
в сградата на общината;
11. съвместно с общинската администрация
снабдява секционните избирателни комисии
с избирателни урни, бюлетини за гласуване,
избирателни списъци, печати, формуляри на
протоколи, списъци, извлечения и чернови, като
контролира тяхното съхранение, разпределение
по секции и транспортиране;
12. упражнява контрол за изпълнение на
задължението по чл. 54, ал. 3;
13. разглежда жалби срещу решения и действия на секционните избирателни комисии и
се произнася по тях незабавно, до един час от
постъпване на жалбата и преди края на изборния ден; решението се обявява незабавно и не
подлежи на обжалване;
14. регистрира и обявява партии, коалиции
от партии и инициативни комитети, които ще
участват в изборите за общински съветници и
кметове в съответната община;
15. регистрира и обявява кандидатските
листи за избиране на общински съветници и
кандидатите за кметове;

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

16. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по
чл. 4, ал. 5 или 6, както и когато подписката в
подкрепа на независимия кандидат не отговаря
на изискванията на чл. 125, ал. 1;
17. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги
с регионален и местен обхват, произнася се по
жалби и нарушения на предизборната кампания
в срок до 24 часа от постъпването им;
18. при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник обявява за
избран следващия в съответната листа кандидат;
19. регистрира застъпниците на кандидатите
за общински съветници и кметове и им издава
удостоверения;
20. обявява края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на общината не по-късно
от 20,00 ч.;
21. установява и обявява резултатите от гласуването в срок до 48 часа след приключването му
и издава удостоверения на избраните общински
съветници и кметове;
22. издава на участниците в изборите или на
техните представители и застъпници и на наблюдателите извлечение от протокола с резултатите
от гласуването в изборния район;
23. насрочва втори тур за кмет, когато няма
избран кандидат;
24. в случаите, когато няма избран кмет на
втория тур или когато изборът за общински
съветници или кмет е обявен за недействителен, или при предсрочно прекратяване пълномощията на кмет, в срок до 7 дни уведомява
Централната избирателна комисия да предложи
насрочване на нов избор;
25. обявява на видно място в общината
(кметството) и чрез местните средства за
масова информация датата на насрочения от
президента избор;
26. предава на Централната избирателна
комисия протоколите и решенията на общинската избирателна комисия за всеки вид избор,
екземплярите от протоколите на секционните
избирателни комисии, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните
избирателни комисии, копие от компютърната
разпечатка на данните за протокола и решението
на общинската избирателна комисия за всеки
вид избор, предоставени от изчислителния пункт,
два броя технически носители с числовите данни
от обработката на протоколите на секционните
избирателни комисии;
27. предава на общинската администрация
останалите книжа и материали с изключение
на предназначените за Централната избирателна
комисия в срок не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от изборите.
(2) Общинската избирателна комисия обявява
решенията си в деня на приемането им чрез
поставяне на общодостъпно място в сградата,
в която се помещава. Мястото за обявяване на
решенията се определя с решение на комисията
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незабавно след назначаването є и се оформя
по начин, показващ предназначението му. На
екземплярите от решенията, които се обявяват,
се отбелязват датата и часът на поставянето
им на общодостъпното място. Екземплярите
от обявените решения се свалят не по-рано от
три дни от поставянето им на общодостъпното
място и се съхраняват в архива на комисията.
(3) Решенията на общинската избирателна
комисия могат да се обжалват в срок до три дни
от обявяването им пред Централната избирателна
комисия, която разглежда жалбата в срок до три
дни и се произнася с решение, което се обявява
незабавно и не подлежи на обжалване.
Раздел V
Секционни избирателни комисии в страната
Назначаване
Чл. 34. (1) Районната или общинската избирателна комисия назначава секционните
избирателни комисии за всяка избирателна
секция, включително подвижните секционни
избирателни комисии при гласуване с подвижни
избирателни урни, не по-късно от 25 дни преди
изборния ден.
(2) При кмета на съответната община се
провеждат консултации, като парламентарно
представените партии и коалиции от партии и
партиите и коалициите от партии, които имат
членове на Европейския парламент, но не са
парламентарно представени, представят:
1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа
имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията
от партии, която ги предлага;
2. удостоверение за актуално правно състояние
на партията към датата на насрочване на изборите
или решение за образуване на коалицията от
партии, с което се удостоверяват пълномощията
на представляващия съответната партия или на
представляващите коалицията от партии лица;
3. пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в
консултациите участват упълномощени лица.
(3) Към предложението си по ал. 2 партиите
и коалициите от партии представят и списък на
резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25,
ал. 1. Заместването се извършва с решение на
районната или общинската избирателна комисия.
(4) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от
участниците в тях. При отказ да се подпише
протоколът, както и когато протоколът е под
писан с особено мнение, се прилагат мотивите
на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите от партии,
ако има такива.
(5) В случаите, когато не е постигнато съгласие между представителите на парламентарно
представените партии и коалиции от партии
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и на партиите и коалициите от партии, които
имат членове на Европейския парламент, но
не са парламентарно представени, кметът на
общината не по-късно от 30 дни преди изборния ден изпраща на районната или общинската
избирателна комисия предложенията, направени
от парламентарно представените партии и коалиции от партии и от партиите и коалициите
от партии, които имат членове на Европейския
парламент, но не са парламентарно представени.
(6) В случаите, когато е постигнато съгласие,
кметът представя в районната или в общинската
избирателна комисия:
1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии заедно със списък
на резервните членове, което съдържа имената
на предложените лица, единен граждански номер,
длъжност в комисията, образование, специалност
и партията или коалицията от партии, която ги
предлага;
2. документите по ал. 2 и 3, представени от
партиите и коалициите от партии;
3. протоколите от проведените консултации
с представителите на партиите и коалициите
от партии, включително и писмените им възражения;
4. копие от съобщението за провеждане на
консултациите и начина на оповестяването му.
(7) Предложението на кмета по ал. 6 се прави не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
(8) Когато кметът на общината не е направил предложение в срока по ал. 7, той изпраща
незабавно всички документи от проведените
консултации в районната или общинската избирателна комисия.
(9) В случаите, когато е постигнато съгласие,
районната или общинската избирателна комисия
назначава секционните избирателни комисии по
предложението на кмета на общината, направено
по реда на ал. 6.
(10) В случаите, когато не е постигнато съгласие или кметът на общината не е направил
предложение в срока по ал. 7, районната или
общинската избирателна комисия назначава сек
ционните избирателни комисии по направените
предложения на парламентарно представените
партии и коалиции от партии и на партиите и
коалициите от партии, които имат членове на
Европейския парламент, но не са парламентарно
представени.
(11) Когато районната или общинската избирателна комисия не назначи в срока по ал. 1
секционните избирателни комисии, тя изпраща
незабавно цялата документация в Централната
избирателна комисия, която назначава секционните избирателни комисии.
Състав
Чл. 35. (1) Броят на членовете на секционните
избирателни комисии, включително председател,
заместник-председател и секретар, е:
1. за секции с до 500 избиратели включително – до 7 членове, но не по-малко от 5;
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2. за секции с над 500 избиратели – до 9
членове, но не по-малко от 5.
(2) Броят на членовете на подвижните сек
ционни избирателни комисии, включително
председател, заместник-председател и секретар,
е до 7 членове, но не по-малко от 5.
(3) При определяне състава и ръководствата
на секционните избирателни комисии в рамките
на изборния район по чл. 67, ал. 1, на района
по чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 2 и на изборния
район по чл. 70 се запазва съотношението между
партиите и коалициите от партии, представени
в Централната избирателна комисия.
(4) При избори за народни представители,
президент и вицепрезидент на републиката и за
членове на Европейския парламент от Република България партиите и коалициите от партии,
които имат членове на Европейския парламент,
но не са парламентарно представени, имат право на не повече от две на сто от членовете на
секционните избирателни комисии в рамките на
изборния район по чл. 67, ал. 1 или на района
по чл. 68, ал. 2 или по чл. 69, ал. 2.
(5) При избори за общински съветници и
кметове партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент,
но не са парламентарно представени, имат
право на не повече от две на сто от членовете
на секционните избирателни комисии, но не
по-малко от един член в рамките на изборния
район по чл. 70.
Правомощия
Чл. 36. (1) Секционната избирателна комисия
в страната:
1. следи за спазване на този кодекс в изборното помещение и в района на секцията;
2. съдейства за подреждане на изборното
помещение според изискванията на този кодекс
и с оглед осигуряване на достъп до гласуване
на лица с увреждане на опорно-двигателния
апарат или на зрението;
3. осигурява свободното и спокойно протичане
на гласуването в избирателната секция;
4. преброява гласовете за кандидатските листи
при всички видове избори; преброява предпочитанията (преференциите) за кандидатите на
партии и коалиции от партии при избори за
народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България;
изготвя протокол за резултата от гласуването в
избирателната секция и го предава на районната, съответно на общинската избирателна
комисия в срок до 24 часа след приключване
на гласуването;
5. предава останалите книжа и материали на
общинската, съответно на областната администрация в срока по т. 4;
6. разглежда жалби, по които се произнася
незабавно, като решението се съобщава веднага
на жалбоподателя;
7. обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването;
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8. издава на участниците в изборите или на
техните представители и застъпници и на наблюдателите извлечение от протокола с резултатите
от гласуването в избирателната секция.
(2) Разпределението на дейностите между
членовете на секционната избирателна комисия се извършва с решение при откриване на
изборния ден.
(3) Указанията на председателя на секционната избирателна комисия са задължителни за
всички граждани в изборното помещение. Тези
указания могат да бъдат отменени с решение
на секционната избирателна комисия.
(4) Решението на секционната избирателна
комисия, свързано с недопускане на избирател до
гласуване, може да се обжалва пред районната
или общинската избирателна комисия, която се
произнася незабавно.
Раздел VІ
Секционни избирателни комисии извън
страната
Назначаване
Чл. 37. (1) При произвеждане на избори
за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на
Европейския парламент от Република България
Централната избирателна комисия назначава
секционни избирателни комисии извън страната
за всяка избирателна секция не по-късно от 12
дни преди изборния ден, освен в случаите по
ал. 13.
(2) При министъра на външните работи или
оправомощен от него заместник-министър се
провеждат консултации, като парламентарно
представените партии и коалиции от партии и
партиите и коалициите от партии, които имат
членове на Европейския парламент, но не са
парламентарно представени, представят не покъсно от 16 дни преди изборния ден:
1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии извън страната,
което съдържа имената на предложените лица,
единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или
коалицията от партии, която ги предлага;
2. удостоверение за актуално правно състояние
на партията към датата на насрочване на изборите
или решение за образуване на коалицията от
партии, с което се удостоверяват пълномощията
на представляващия съответната партия или на
представляващите коалицията от партии лица;
3. пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в
консултациите участват упълномощени лица.
(3) Към предложението си по ал. 2 партиите
и коалициите от партии представят и списък на
резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25,
ал. 1. Заместването се извършва с решение на
Централната избирателна комисия.
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(4) Министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър предлага
по един член във всяка секционна избирателна
комисия извън страната не по-късно от 16 дни
преди изборния ден. Към предложението се
представя и списък на резервни членове, които ще заместят предложените лица в случаите
по чл. 25, ал. 1. Заместването се извършва с
решение на Централната избирателна комисия.
(5) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от
участниците в тях. При отказ да се подпише
протоколът, както и когато протоколът е под
писан с особено мнение, се прилагат мотивите
на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите от партии,
ако има такива.
(6) В случаите, когато не е постигнато съгласие между представителите на парламентарно
представените партии и коалиции от партии
и на партиите и коалициите от партии, които
имат членове на Европейския парламент, но
не са парламентарно представени, министърът
на външните работи или оправомощеният от
него заместник-министър не по-късно от 15 дни
преди изборния ден изпраща на Централната
избирателна комисия предложенията, направени
от парламентарно представените партии и коалиции от партии и от партиите и коалициите
от партии, които имат членове на Европейския
парламент, но не са парламентарно представени.
(7) В случаите, когато е постигнато съгласие,
министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър представя
в Централната избирателна комисия:
1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии извън страната,
в който е включен и един представител, предложен от министъра на външните работи или
оправомощения от него заместник-министър;
предложението съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност
в комисията, образование, специалност и кой
ги предлага;
2. документите по ал. 2, 3 и 4;
3. протоколите от проведените консултации
с представителите на партиите и коалициите
от партии, включително и писмените им възражения;
4. копие от съобщението за провеждане на
консултациите и начина на оповестяването му.
(8) Предложението на министъра на външните
работи или оправомощен от него заместникминистър по ал. 7 се прави не по-късно от 15
дни преди изборния ден.
(9) В случаите, когато е постигнато съгласие,
Централната избирателна комисия назначава сек
ционните избирателни комисии извън страната
по предложението на министъра на външните
работи или оправомощения от него заместникминистър, направено по реда на ал. 7.
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(10) В случаите, когато не е постигнато
съгласие, Централната избирателна комисия
назначава секционните избирателни комисии
извън страната по направените предложения
на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите
от партии, които имат членове на Европейския
парламент, но не са парламентарно представени.
(11) Централната избирателна комисия назначава във всяка секционна избирателна комисия
извън страната по един член, предложен от
министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър.
(12) Партиите и коалициите от партии могат да правят промени в предложените от тях
състави на секционните избирателни комисии
извън страната. Предложението се представя в
Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Централната
избирателна комисия извършва промените не
по-късно от 5 дни преди изборния ден.
(13) Когато партия или коалиция от партии не
е направила предложение по ал. 2, Централната
избирателна комисия не по-късно от 5 дни преди
изборния ден назначава за членове на секционните избирателни комисии извън страната лица,
предложени от ръководителите на съответните
дипломатически или консулски представителства
или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.
(14) Разходите по изпращане на включените
в секционните избирателни комисии извън страната лица, предложени от партии и коалиции
от партии, са за сметка на съответната партия
и коалиция от партии.
(15) Членовете, предложени от министъра
на външните работи или оправомощения от
него заместник-министър, които са включени в
съставите на секционните избирателни комисии
извън страната, се командироват от министъра
на външните работи.
(16) Ако в изборния ден не се яви член на
секционна избирателна комисия, на негово
място се назначава резервен член, предложен
от съответната партия или коалиция от партии
или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.
Състав
Чл. 38. (1) Броят на членовете на секционните
избирателни комисии извън страната, включително председател, заместник-председател и
секретар, е:
1. за секции с до 500 избиратели включително – до 7 членове, но не по-малко от 5;
2. за секции с над 500 избиратели – до 9
членове, но не по-малко от 5.
(2) При определяне състава и ръководствата
на секционните избирателни комисии извън страната се запазва съотношението между партиите
и коалициите от партии, представени в Централната избирателна комисия. Съотношението се
определя, след като от броя на членовете по
ал. 1 се изключи членът, предложен от министъра на външните работи или оправомощения
от него заместник-министър.
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Правомощия
Чл. 39. (1) Секционната избирателна комисия
извън страната:
1. следи за спазване на този кодекс в изборното помещение и в района на секцията;
2. съдейства за подреждане на изборното
помещение според изискванията на този кодекс
и с оглед осигуряване на достъп до гласуване
на лица с увреждане на опорно-двигателния
апарат или на зрението;
3. осигурява свободното и спокойно протичане
на гласуването в избирателната секция;
4. преброява гласовете, подадени за кандидатските листи при всички видове избори,
както и предпочитанията (преференциите) за
кандидатите на партии и коалиции от партии
при избори за членове на Европейския парламент от Република България и изготвя протокол;
5. незабавно, но не по-късно от 24 часа
местно време на изборния ден, изпраща на
Централната избирателна комисия протоколграма с резултатите от изборите по утвърден
от Централната избирателна комисия образец
и сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия и от списъка за
гласуване извън страната;
6. предава чрез дипломатическото или консулското представителство изборните книжа и
материали, както и протокола на секционната
избирателна комисия по първата дипломатическа
поща до Министерството на външните работи за
предаване в Централната избирателна комисия;
в срок до 7 дни от получаването на протокола
и останалите изборни книжа и материали Министерството на външните работи ги предава
на Централната избирателна комисия;
7. разглежда жалби, по които се произнася
незабавно, като решението се съобщава веднага
на жалбоподателя;
8. обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването;
9. издава на участниците в изборите или на
техните представители и застъпници и на наблюдателите извлечение от протокола с резултатите
от гласуването в избирателната секция.
(2) Разпределението на дейностите между
членовете на секционната избирателна комисия се извършва с решение при откриване на
изборния ден.
(3) Указанията на председателя на секционната избирателна комисия са задължителни за
всички граждани в изборното помещение. Тези
указания могат да бъдат отменени с решение
на секционната избирателна комисия.
(4) Действията на секционните избирателни
комисии извън страната могат да се обжалват
пред Централната избирателна комисия. Жалбата
може да се подаде в Централната избирателна комисия директно по електронен път или
чрез ръководителя на дипломатическото или
консулско представителство, който я изпраща
незабавно в Централната избирателна комисия.
Централната избирателна комисия се произнася
незабавно, до един час от постъпване на жалбата
и преди края на изборния ден. Решението се
обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
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Г л а в а
т р е т а
ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
Раздел І
Общи положения
Компетентен орган за съставяне на списъците
Чл. 40. (1) Избирателните списъци се съставят
от общинските администрации по населените
места, в които се води регистър на населението,
и 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 избирателните списъци се
подписват от кмета и секретаря на района.
(2) Всеки избирател се вписва само в един
избирателен списък.
Начин на съставяне на списъците
Чл. 41. (1) Избирателните списъци се съставят
поотделно за всяка избирателна секция.
(2) Избирателните списъци се съставят по
постоянен адрес.
(3) Когато в предходните шест месеца до
изборния ден бъде променено наименованието
на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда,
общината изготвя списък на промените, който
се предоставя на секционните комисии.
Избирателни списъци в лечебни и здравни
заведения и социални заведения
Чл. 42. (1) Избирателни списъци в лечебни
и здравни заведения, почивни домове, домове
за стари хора и други социални заведения се
съставят и подписват от ръководителя на заведението или дома.
(2) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове гражданите,
намиращи се в лечебни и здравни заведения,
почивни домове, домове за стари хора и други
социални заведения, се вписват в списъка, ако
местонахождението на съответното заведение
съвпада с населеното място, където са живели
най-малко през последните 12 месеца, съгласно
чл. 3, ал. 4 или 5.
(3) Ръководителят на заведението или дома
не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден уведомява органите по чл. 40, ал. 1
за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния
им адрес преди предаване на избирателните
списъци на секционните избирателни комисии.
Избирателни списъци на плавателни съдове
Чл. 43. (1) При произвеждане на избори
за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на
Европейския парламент от Република България
избирателните списъци на плавателните съдове
под българско знаме се съставят и подписват
от капитана на плавателния съд.
(2) Капитанът на плавателния съд уведомява органите по чл. 40, ал. 1 за включените
в списъка лица, за да бъдат заличени от из-
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бирателните списъци по постоянния им адрес
преди предаване на избирателните списъци на
секционните избирателни комисии.
Списъци при гласуване извън страната
Чл. 44. (1) При произвеждане на избори
за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на
Европейския парламент от Република България
списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се съставят и подписват
от ръководителите на дипломатическите и
консулските представителства на Република
България.
(2) Български гражданин, който желае да
гласува, заявява това не по-късно от 25 дни
преди изборния ден в писмена форма чрез
заявление по образец, подписано саморъчно и
подадено лично, чрез писмо или в електронна
форма до дипломатическото или консулското
представителство на Република България в съответната държава. В заявлението избирателят
посочва имената си по паспорт, лична карта или
военна карта, единния си граждански номер,
адреса на пребиваване в съответната държава,
постоянния си адрес в Република България и
населеното място, в което желае да гласува. В
едно заявление може да е вписано само едно
лице. При произвеждане на избори за членове на
Европейския парламент от Република България
избирателят представя декларация по образец,
че отговаря на условията по чл. 3, ал. 2.
(3) Избирател, който не е включен в списъка
по ал. 1, се вписва в списъка от секционната
избирателна комисия след представяне на
документ за самоличност и на декларация по
образец, че отговаря на условията по чл. 3, ал. 1
или 2. При произвеждане на избори за членове
на Европейския парламент от Република България избирателят представя и декларация по
образец, че не е гласувал и няма да гласува
на друго място в същите избори за членове на
Европейския парламент. В списъка се вписват
всички данни на избирателя от документа му
за самоличност.
(4) Ръководителите по ал. 1 изпращат информация до Министерството на външните работи,
съдържаща имената, единния граждански номер
и постоянния адрес в Република България на заявилите желание да гласуват български граждани.
Министерството на външните работи изпраща
обобщените данни от всички държави до Главна
дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството не
по-късно от 15 дни преди изборния ден, за да
бъдат заявителите заличени от избирателните
списъци за гласуване в Република България.
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(5) Министърът на външните работи и ръководителите на дипломатическите и консулските
представителства на Република България публикуват на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото
и консулското представителство условията и
реда за гласуване извън страната не по-късно
от 67 дни преди изборния ден.
(6) Списъците на лицата, заявили желание
да гласуват извън страната, се публикуват от
министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските
представителства на Република България не покъсно от 18 дни преди изборния ден на интернет
страницата на Министерството на външните
работи и на дипломатическото и консулското
представителство и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната
секция. Ръководителите на дипломатическите
и консулските представителства на Република
България осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка
по единен граждански номер. Допълнително
постъпилите заявления и настъпилите промени
в списъците се публикуват незабавно.
(7) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства оказват
организационно-техническо съдействие на
представителите на партиите, коалициите от
партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при провеждането на срещи
с избирателите.
Избирателни списъци в местата за лишаване
от свобода
Чл. 45. (1) При произвеждане на избори
за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на
Европейския парламент от Република България
ръководителите на местата за изтърпяване на
наказанието лишаване от свобода и за задържане съставят и подписват избирателни списъци
на задържаните лица, по отношение на които
няма влязла в сила присъда.
(2) При произвеждане на избори за общински
съветници и кметове ръководителите на местата
за изтърпяване на наказанието лишаване от
свобода и за задържане съставят избирателни
списъци на задържаните лица, по отношение
на които няма влязла в сила присъда, ако местонахождението на съответното място съвпада
с населеното място, където лицата са живели
най-малко през последните 12 месеца, съгласно
чл. 3, ал. 4 или 5.
(3) Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и
за задържане уведомяват органите по чл. 40,
ал. 1 за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по
постоянния им адрес (адреса на пребиваване)
преди предаване на избирателните списъци на
секционните избирателни комисии.
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Заличаване, вписване и дописване
Чл. 46. (1) От избирателните списъци се
заличават имената на гражданите, които до
изборния ден са загубили правото си да избират
или са починали.
(2) Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието
предоставя на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството данни за лицата, изтърпяващи
наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци.
Информацията се предоставя съответно 55 и
15 дни преди изборния ден.
(3) В избирателните списъци се дописват
имената на гражданите, които имат право да
гласуват в съответната секция, но са пропуснати.
(4) Дописването по ал. 3 се извършва по
искане на избирателя от органите по чл. 40,
ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или в изборния
ден – от секционната избирателна комисия, след
представяне на документ за самоличност и на
удостоверение за пребиваване – за гражданин
на друга държава – членка на Европейския
съюз, подал декларация по чл. 59, ал. 1 или
по чл. 63, ал. 1.
(5) Лицата, които са изтърпели наказание
лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, поради
което са били лишени от правото да избират
в държава – членка на Европейския съюз, се
вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или
района, или кметството.
Компетентен орган за вписване в изборния
ден
Чл. 47. Избирател, който не е включен в
избирателния списък до изборния ден, но има
право да гласува, се вписва в списъка от председателя на секционната избирателна комисия
по постоянния му адрес, а гражданин на друга
държава – членка на Европейския съюз, който
в срок е подал декларацията по чл. 59, ал. 1
или по чл. 63, ал. 1 – по заявения от него адрес
на пребиваване.
Отказ и обжалване
Чл. 48. (1) Отказът за заличаване, вписване
или дописване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може да се
обжалва пред районния съд в срок до два дни
от съобщението. Съдът разглежда жалбата в
открито заседание в срок до два дни от постъпването є с призоваване на жалбоподателя
и на органите по чл. 40, ал. 1 и постановява
решение, което се обявява незабавно и не
подлежи на обжалване.
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(2) Отказът на секционната избирателна
комисия да извърши дописване може да се
обжалва пред районната избирателна комисия,
съответно общинската избирателна комисия,
която се произнася по жалбата незабавно.
Решението не подлежи на обжалване.
(3) Отказът на секционната избирателна комисия извън страната да допусне до гласуване и
извърши вписване на избирател в изборния ден
може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по електронен път. Централната
избирателна комисия се произнася незабавно с
решение, което се обявява веднага на интернет
страницата на комисията.
Удостоверения за гласуване на друго място
Чл. 49. (1) При произвеждане на избори за
общински съветници и кметове удостоверения
за гласуване на друго място не се издават.
(2) При произвеждане на избори за народни
представители, за президент и вицепрезидент
на републиката и за членове на Европейския
парламент от Република България удостоверения за гласуване на друго място се издават
само на лицата, служебно заети в произвеждането на изборите, след подаване на заявление
по образец. Към заявлението лицата прилагат
декларация по образец, че:
1. няма да гласуват в секцията по постоянния си адрес или по адреса на пребиваване
в Република България – за граждани на друга
държава – членка на Европейския съюз;
2. ще гласуват само веднъж.
(3) Удостоверенията за гласуване на друго
място се издават от органите по чл. 40, ал. 1
в един екземпляр.
(4) Удостоверенията за гласуване на друго
място се издават не по-късно от 14 дни преди
изборния ден.
(5) Органът по чл. 40, ал. 1 по постоянен
адрес предава информация за издадените
удостоверения по ал. 4 на Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“ в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството не по-късно от 12
дни преди изборния ден за автоматизираното
заличаване на лицето от избирателните списъци
по постоянен адрес.
(6) Удостоверенията имат единна номерация за цялата страна, включваща номера на
изборния район (района), на чиято територия
се издават, номера на съответната избирателна секция, в която трябва да гласува лицето
според постоянния си адрес, и поредния номер
в регистъра за издаване на удостоверения за
гласуване на друго място на съответната общинска администрация.
(7) Общинската администрация води публичен регистър за издадените удостоверения за
гласуване на друго място, в който се вписват
номерът на издаденото удостоверение, име-
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ната и единният граждански номер (личният
номер) на лицето, на което е издадено, датата
на издаване и подписът на лицето, получило удостоверението, като се отбелязва дали
удостоверението се получава лично или чрез
пълномощник. Достъпът до личните данни в
регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
(8) Удостоверенията за гласуване на друго
място се получават лично срещу подпис или
чрез пълномощник с нотариално заверено
пълномощно.
(9) Не се издават удостоверения за гласуване
на друго място на лица, пребиваващи извън
страната.
(10) Общинските администрации и кметствата представят на районните избирателни
комисии копие от регистъра за издадените
удостоверения за гласуване на друго място не
по-късно от 12 дни преди изборния ден.
(11) Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската
администрация по постоянния адрес на избирателя получи съобщение за вписването
му в избирателния списък по настоящ адрес,
тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия адрес за издаденото
удостоверение за гласуване на друго място. В
този случай избирателят се заличава от избирателния списък по настоящ адрес от общинската администрация по настоящ адрес, като
в графа „Забележки“ се отбелязва основанието
за заличаването – „издадено удостоверение за
гласуване на друго място“.
Отстраняване на непълноти и грешки
Чл. 50. (1) Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в
избирателния списък с писмено заявление до
кмета на общината или района или кметството. Гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово
писмено заявление до кмета на общината.
(2) Заявленията се приемат от съответната
администрация не по-късно от 7 дни преди
изборния ден.
(3) Кметът на общината или района или кметството разглежда заявлението в срок до два дни
и се произнася по него с мотивирано решение,
което обявява незабавно на публично място.
(4) Решението по ал. 3 може да се обжалва пред районния съд в срок до два дни от
обявяването му. Съдът разглежда жалбата и
се произнася с решение в срок до два дни от
получаването є в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета. Решението
на съда се обявява незабавно и не подлежи
на обжалване.
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Поправки и начин на заличаване
Чл. 51. (1) Поправките в избирателните
списъци се обявяват незабавно.
(2) Заличаването от избирателните списъци
става преди отпечатването им автоматизирано,
а след отпечатването им – с хоризонтална черта
така, че заличеното име да се чете.
Начин на съставяне и отпечатване
Чл. 52. (1) В избирателните списъци, включително в част І на избирателните списъци, се
вписват по азбучен ред имената на избирателя,
постоянният адрес или настоящият адрес, когато
избирателят е направил искане по чл. 53, ал. 1,
като графите за вписване на единния граждански номер и на вида и номера на документа за
самоличност остават празни и не се попълват
и се обособява графа „Забележки“.
(2) При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република
България и за общински съветници и кметове
част II на избирателните списъци се съставя
въз основа на подадените по чл. 59, ал. 1 или
по чл. 63, ал. 1 декларации от гражданите на
друга държава – членка на Европейския съюз.
(3) Избирателите, ползващи се от разпоредбата на § 9а от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за българските лични
документи, които нямат заявен постоянен
адрес, се включват в избирателния списък по
отразения в зеления им паспорт адрес.
(4) Избирателните списъци, включително
част І на избирателните списъци, се отпечатват въз основа на Националния регистър на
населението от Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“ в
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
(5) При произвеждане на избори за членове
на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и кметове част
II на избирателните списъци се отпечатва от
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
Данните за автоматизираното отпечатване на
избирателните списъци – част II, се предават
от кмета на общината не по-късно от 35 дни
преди изборния ден.
Вписване в списък по настоящ адрес
Чл. 53. (1) Избирател, чийто постоянен и
настоящ адрес са в различни населени места,
може да поиска да бъде вписан в избирателния
списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни
преди изборния ден. Искането се прави писмено
пред органите по чл. 40, ал. 1 по настоящия
адрес на лицето и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на
документа му за самоличност и подпис.
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(2) При произвеждане на избори за общински
съветници и кметове искането по ал. 1 се прави,
при условие че избирателят има настоящ адрес
през последните 12 месеца преди изборния ден
в съответното населено място. В искането по
ал. 1 се посочва и датата на адресната регистрация по настоящ адрес.
(3) Органът по чл. 40, ал. 1 по настоящ
адрес предава информация за подадените искания по ал. 1 на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“ в
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството не по-късно от 12 дни преди
изборния ден за автоматизирано включване на
избирателя в избирателните списъци по настоящ
адрес и заличаването му от избирателния списък
по постоянен адрес.
(4) След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може
да му се издава удостоверение за гласуване на
друго място.
Обявяване и публикуване на избирателните
списъци
Чл. 54. (1) Избирателните списъци, включително част І на избирателните списъци, се
обявяват от органите по чл. 40, ал. 1 не покъсно от 40 дни преди изборния ден на видно
място в района на съответната избирателна
секция.
(2) При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република
България и за общински съветници и кметове
част II на избирателните списъци се обявява
по реда на ал. 1 не по-късно от 25 дни преди
изборния ден и в нея не се отбелязват номерата
на удостоверенията за пребиваване и датата на
регистрация, посочена в тях.
(3) Кметът на съответната община определя не по-късно от 55 дни преди изборния ден
местата по ал. 1 и уведомява за това районната
или общинската избирателна комисия.
(4) Избирателните списъци, включително
част І и част ІІ на избирателните списъци, се
публикуват на интернет страницата на съответната община и съдържат имената на избирателя
и номера и адреса на избирателната секция.
Избирателните списъци се публикуват не покъсно от 40 дни преди изборния ден в случаите
по ал. 1 и не по-късно от 25 дни преди изборния ден в случаите по ал. 2. Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“ в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и кметът на съответната община осигуряват възможност всеки
избирател – български гражданин, да може
да прави справка в избирателния списък по
единен граждански номер. При произвеждане
на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински
съветници и кметове кметът на съответната
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община осигурява възможност всеки избирател – гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, да може да прави справка
в избирателния списък по личен номер.
Раздел ІІ
Избирателни списъци при избори за народни
представители и за президент и вицепрезидент
на републиката
Съставяне
Чл. 55. (1) Избирателните списъци се съставят по реда на чл. 52, ал. 1 и 3.
(2) В списъците се включват всички български граждани, които отговарят на условията
по чл. 3, ал. 1.
Заличаване
Чл. 56. (1) От избирателните списъци се
заличават имената на гражданите, които са
заминали извън Република България не помалко от два месеца преди изборния ден и не
са се завърнали до предаването на списъците
на секционните избирателни комисии. Заличаването става по заявление на напусналите
страната или служебно по данни, предоставени от Министерството на вътрешните работи. Министерството на вътрешните работи
предоставя на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството данни за автоматизираното
заличаване на лицата от избирателните списъци
55 дни и 15 дни преди изборния ден.
(2) Когато лицата по ал. 1 се завърнат в
страната след изготвяне на избирателния списък, те се вписват отново в него по реда на
чл. 46, ал. 3 и 4.
Вписване
Чл. 57. Българските граждани, живеещи
извън Република България, които се намират
в страната в изборния ден, могат да гласуват
по постоянния си адрес. Когато тези лица са
били заличени от избирателните списъци, те се
вписват в списъците по тяхно искане от органите
по чл. 40, ал. 1 до предаването на списъците
на секционните избирателни комисии или в
изборния ден – от секционната избирателна
комисия, след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не
са гласували и няма да гласуват на друго място.
Раздел ІІІ
Избирателни списъци при избори за членове на
Европейския парламент от Република България
Части на списъка
Чл. 58. (1) Избирателният списък се състои
от две части: част I и част II. Част I на избирателния списък се съставя по постоянния
адрес на гражданите на Република България, а
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част II – по заявените от гражданите на друга
държава – членка на Европейския съюз, адреси
на пребиваване в Република България.
(2) Част I на списъка се съставя по реда на
чл. 52, ал. 1 и 3.
(3) В част I на списъка се включват всички
български граждани, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 2.
(4) В част II на списъка въз основа на подадените по чл. 59, ал. 1 декларации се вписват
по азбучен ред имената на избирателя, данните
за гражданството му на друга държава – членка
на Европейския съюз, номерът на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация,
посочена в него, и адресът на пребиваване в
Република България, като графите за вписване
на личния номер и на номера на личната карта
или паспорта остават празни и не се попълват
и се обособява графа „Забележки“.
(5) Органите по чл. 40, ал. 1 не по-късно
от 30 дни преди изборния ден изпращат копие от част II на избирателните списъци на
Централната избирателна комисия, която уведомява компетентните органи на съответните
държави членки за включени в избирателните
списъци техни граждани. Прилага се и списък
с имената на избирателите на съответния език,
така както са изписани в личната карта или
паспорта.
(6) Проверка на обстоятелствата по чл. 3,
ал. 2 и 3 се извършва от Министерството на
вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на органите по чл. 40, ал. 1.
За гражданите на друга държава – членка на
Европейския съюз, искането се придружава с
копие от декларациите по чл. 59, ал. 1.
Вписване на граждани от други държави
членки
Чл. 59. (1) Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 3 и желае да
бъде вписан в избирателен списък, представя
декларация по образец в общинската админис
трация по адреса на пребиваване в Република
България не по-късно от 40 дни преди изборния
ден, в която декларира:
1. гражданство и адрес на пребиваване в
Република България;
2. населеното място или изборния район, в
който името му е било записано за последен
път в държава – членка на Европейския съюз;
3. че ще упражни правото си на глас единствено в Република България;
4. че не е лишен от право да избира в държавата членка, на която е гражданин;
5. номера на удостоверението за пребиваване
и датата на регистрация, посочена в него;
6. данните от личната карта или паспорта
и личен номер.
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(2) Гражданин на друга държава – членка
на Европейския съюз, който веднъж е подал
декларация по ал. 1 и е бил включен в избирателния списък част II, при следващи избори за членове на Европейския парламент от
Република България се вписва автоматично в
част II на избирателния списък, без да подава
нова декларация. Нова декларация по ал. 1 се
подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.
(3) Декларациите по ал. 1 се съхраняват за
следващите избори за членове на Европейския
парламент от Република България от съответната общинска администрация.
Заличаване и вписване на граждани, които
имат адрес в държава, която не е членка на
Европейския съюз
Чл. 60. (1) От избирателните списъци се
заличават имената на гражданите, които имат
настоящ адрес (адрес на пребиваване) към
датата на съставяне на избирателните списъци
в държава, която не е членка на Европейския
съюз.
(2) Лицата по ал. 1 се вписват отново в избирателния списък по тяхно искане от органите
по чл. 40, ал. 1 до предаването на списъците
на секционните избирателни комисии или в
изборния ден – от секционната избирателна
комисия, след представяне на документ за
самоличност и на декларация по образец, че:
1. са живели най-малко през последните
три месеца в Република България или в друга
държава – членка на Европейския съюз;
2. не са гласували в същите избори за членове на Европейския парламент – в случаите,
когато искането се прави, след като изборният
период, определен от Съвета на Европейския
съюз, е започнал;
3. няма да гласуват на друго място в същите
избори за членове на Европейския парламент.
Вписване на заличени от списъка граждани, живеещи в друга държава – членка на Европейския съюз
Чл. 61. Българските граждани, живеещи
в друга държава – членка на Европейския
съюз, които се намират в страната в изборния ден, могат да гласуват по постоянния си
адрес. Когато тези лица са били заличени от
избирателните списъци, те се вписват отново
в списъците по тяхно искане от органите по
чл. 40, ал. 1 до предаването на списъците на
секционните избирателни комисии или в изборния ден – от секционната избирателна комисия,
след представяне на документ за самоличност
и на декларация по образец, че:
1. са живели постоянно най-малко през пос
ледните три месеца в друга държава – членка
на Европейския съюз;
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2. не са гласували в същите избори за членове на Европейския парламент – в случаите,
когато искането се прави, след като изборният
период, определен от Съвета на Европейския
съюз, е започнал;
3. няма да гласуват на друго място в същите
избори за членове на Европейския парламент.
Раздел ІV
Избирателни списъци при избори за общински
съветници и кметове
Части на списъка
Чл. 62. (1) Избирателният списък се състои
от две части: част I и част II. Част I на избирателния списък се съставя по постоянния
адрес на гражданите на Република България, а
част II – по заявените от гражданите на друга
държава – членка на Европейския съюз, адреси
на пребиваване на територията на съответното
населено място.
(2) Част I на списъка се съставя по реда на
чл. 52, ал. 1 и 3, като в избирателния списък
се вписва и датата на адресната регистрация
по настоящ адрес към дата 12 месеца преди
изборния ден.
(3) В част I на списъка се включват всички
български граждани, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 4 и са живели най-малко
през последните 12 месеца в съответното населено място.
(4) В част II на списъка въз основа на подадените по чл. 63, ал. 1 декларации се вписват
по азбучен ред имената на избирателя, данните
за гражданството му на друга държава – членка
на Европейския съюз, номерът на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация,
посочена в него, и адресът на пребиваване на
територията на съответното населено място,
като графите за вписване на личния номер и
на номера на личната карта или паспорта остават празни и не се попълват и се обособява
графа „Забележки“.
(5) Органите по чл. 40, ал. 1 извършват
проверка на заявените от гражданите на друга
държава – членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване чрез Министерството на
вътрешните работи.
(6) Проверка на обстоятелствата по чл. 3,
ал. 4 и 5 се извършва от Министерството на
вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на органите по чл. 40, ал. 1.
За гражданите на друга държава – членка на
Европейския съюз, искането се придружава с
копие от декларациите по чл. 63, ал. 1.
(7) Органите по чл. 40, ал. 1 изпращат незабавно в Централната избирателна комисия
копие от част II на избирателните списъци.
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Вписване на граждани от други държави
членки
Чл. 63. (1) Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 5 и желае да
бъде вписан в избирателен списък, представя
декларация по образец в общинската админис
трация по адреса на пребиваване на територията
на съответното населено място не по-късно от
40 дни преди изборния ден, в която декларира:
1. гражданство;
2. адрес на пребиваване през последните 12
месеца преди изборния ден на територията на
съответната община или кметство;
3. номера на удостоверението за пребиваване
и датата на регистрация, посочена в него;
4. данните от личната карта или паспорта
и личен номер.
(2) Гражданин на друга държава – членка
на Европейския съюз, който веднъж е подал
декларация по ал. 1 и е бил включен в избирателния списък част II, при следващи избори
за общински съветници и кметове се вписва
автоматично в част II на избирателния списък,
без да подава нова декларация. Нова декларация
по ал. 1 се подава само при промяна на някое
от декларираните обстоятелства.
(3) Декларациите по ал. 1 се съхраняват за
следващите избори за общински съветници и
кметове от съответната общинска админис
трация.
Заличаване
Чл. 64. От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които имат настоящ
адрес (адрес на пребиваване) през последните
12 месеца преди датата на произвеждане на
изборите извън Република България.
Вписване в списък при втори тур
Чл. 65. При произвеждане на втори тур на
изборите за кметове в избирателните списъци
се вписват и имената на гражданите, които в
периода между двата тура са придобили избирателно право.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗБОРНИ РАЙОНИ
Раздел І
Общи положения
Видове изборни райони
Чл. 66. (1) За произвеждане на изборите
територията на страната се разделя на изборни
райони.
(2) Изборният район е съвкупността от
избирателните секции на дадена територия и
може да бъде едномандатен или многомандатен.
(3) Изборният район е едномандатен, когато
в него се избира един кандидат или една кандидатска двойка от една и съща кандидатска
листа.
(4) Изборният район е многомандатен, когато
в него се избират двама или повече кандидати.
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Раздел ІІ
Изборни райони при избори за народни представители
Определяне на изборните райони и броя на
мандатите
Чл. 67. (1) За произвеждане на избори за
народни представители територията на страната се разделя на 31 многомандатни изборни
района, в това число три в област София-град
и два в област Пловдив. Останалите изборни
райони съвпадат с границите на областите.
(2) Наименованията, границите и номерацията на изборните райони се определят от
президента на републиката не по-късно от 71
дни преди изборния ден.
(3) Централната избирателна комисия определя броя на мандатите за всеки многомандатен
изборен район въз основа на единна норма на
представителство за цялата страна в зависимост
от броя на населението по актуализирани прог
нозни данни, предоставени от Националния
статистически институт на база резултатите
от последното преброяване на населението, не
по-късно от 70 дни преди изборния ден, като
използва метода на най-големия остатък. Броят
на мандатите в многомандатен изборен район
не може да бъде по-малък от 4.
Раздел ІІІ
Изборен район и райони при избори за президент и вицепрезидент на републиката
Определяне на районите
Чл. 68. (1) За произвеждане на избори за
президент и вицепрезидент на републиката територията на страната, включително секциите
извън страната, представлява един едномандатен
изборен район.
(2) За организационно-техническата подготовка на изборите територията на страната се
разделя на 31 района, които съвпадат с изборните райони по чл. 67, ал. 1 при последните
парламентарни избори.
Раздел ІV
Изборен район и райони при избори за членове на Европейския парламент от Република
България
Определяне на районите
Чл. 69. (1) За произвеждане на избори за
членове на Европейския парламент от Република България територията на страната, включително секциите извън страната, представлява
един многомандатен изборен район.
(2) За организационно-техническата подготовка на изборите територията на страната се
разделя на 31 района, които съвпадат с изборните райони по чл. 67, ал. 1 при последните
парламентарни избори.
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Раздел V
Изборни райони при избори за общински
съветници и кметове
Определяне на изборните райони
Чл. 70. (1) За произвеждане на избори за
общински съветници територията на общината представлява един многомандатен изборен
район.
(2) За произвеждане на избори за кмет на
община или кметство територията на общината
или кметството представлява един едномандатен
изборен район.
Г л а в а

п е т а

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ
Раздел І
Избирателни секции в страната
Компетентен орган за образуване на избирателни секции
Чл. 71. (1) Гласуването и преброяването се
извършва по избирателни секции.
(2) Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на
общината не по-късно от 55 дни преди изборния
ден и утвърждава тяхната номерация и адрес.
Кметът на общината е длъжен да предостави
подходящи помещения за избирателните секции.
Помещенията трябва да осигурят нормалното
протичане на гласуването в изборния ден.
(3) Заповедта на кмета по ал. 2 се обявява
публично. Тя може да бъде обжалвана в срок
до 7 дни пред областния управител, който се
произнася в срок до три дни с решение, което
не подлежи на обжалване.
(4) В срок не по-късно от 53 дни преди изборния ден кметовете на общини изпращат на
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
списък с адресите на избирателните секции и
уведомяват районната или общинската избирателна комисия.
(5) При създаване на нова община избирателните секции се образуват от назначения от
областния управител временен кмет съгласно
чл. 4, ал. 2 от Закона за местното само
управление и местната администрация след
консултации с упълномощени от централните
ръководства, компетентни съгласно устава
на партията или решението за образуване на
коалицията от партии, представители на партиите и коалициите от партии, представени в
Централната избирателна комисия. Заповедта
се обявява публично и може да бъде обжалвана
в срока по ал. 3.
(6) Районната или общинската избирателна комисия формира единните номера на
избирателните секции в района или общината
съобразно единната номерация на секциите,
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определена с решение на Централната избирателна комисия, не по-късно от 30 дни преди
изборния ден.
Критерии за образуване на секциите
Чл. 72. (1) В една избирателна секция се
включват до 1000 избиратели.
(2) В населените места се образуват толкова
секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа
в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.
(3) При териториално обособени населени
места кметът на общината може да образува
секции с не по-малко от 20 избиратели.
(4) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове в населените места се
образуват толкова секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите.
При остатък, по-голям или равен на 500, се
образува отделна секция, а при остатък под 500
избирателите се разпределят между съседните
секции, като по изключение по предложение
на избирателната комисия може да се образува и отделна избирателна секция, но с не
по-малко от 30 избиратели. В населени места
с по-малко от 500 избиратели се образува една
избирателна секция.
(5) Избирателните секции в градовете с
районно деление се съобразяват с границите
на района.
(6) При произвеждане на избори за народни
представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за президент
и вицепрезидент на републиката се образуват
избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора
и други социални заведения и в намиращи се
извън страната плавателни съдове под българско знаме при наличие на не по-малко от 20
избиратели.
(7) При произвеждане на избори за общински
съветници и кметове се образуват избирателни
секции в лечебни и здравни заведения, почивни
домове, домове за стари хора и други социални
заведения при наличие на не по-малко от 20
избиратели, които са живели през последните
12 месеца преди изборния ден в съответното
населено място, на територията на което е
съответното заведение.
(8) Избирателните секции по ал. 6 и 7 се
образуват от ръководителите на заведенията
и домовете и от капитаните на плавателните
съдове, за което уведомяват кмета на общината,
на чиято територия се намират заведенията и
домовете, както и съответната районна или
общинска избирателна комисия.
(9) Задържаните лица, спрямо които няма
влязла в сила присъда, могат да гласуват в
местата за задържане, когато там е възможно
да се образува избирателна секция по реда на
ал. 6 или 7.
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Секции за избиратели с увреждания
Чл. 73. (1) Когато в сграда с повече от един
етаж има секции и на горни етажи, районните
или общинските избирателни комисии с решение определят секция на първия етаж (партер),
която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с
увреждане на опорно-двигателния апарат или
на зрението.
(2) Пред избирателната секция по ал. 1 се
поставят табела и други обозначителни знаци,
на които се отбелязва и допълнителното є
предназначение.
Раздел ІІ
Избирателни секции извън страната
Образуване на секциите
Чл. 74. (1) При произвеждане на избори
за народни представители, за президент и
вицепрезидент на републиката и за членове
на Европейския парламент от Република България ръководителите на дипломатическите и
консулските представителства на Република
България образуват избирателни секции извън
страната при спазване на законодателството на
съответната държава.
(2) Ръководителите на дипломатическите
и консулските представителства на Република
България незабавно, но не по-късно от 70 дни
преди изборния ден, трябва да поискат съгласието на приемащата държава за:
1. произвеждането на изборите;
2. разкриването на избирателни секции в
дипломатическите и консулските представителства;
3. разкриването на избирателни секции
извън дипломатическите и консулските представителства – само когато законодателството
на приемащата държава изрично допуска това;
4. разкриване на избирателни секции в
държава, където Република България няма
дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е
назначила акредитиран посланик – само когато
законодателството на приемащата държава
изрично допуска това.
(3) Ръководителите на дипломатическите и
консулските представителства уведомяват незабавно Министерството на външните работи за
получените отговори от приемащата държава.
Министерството на външните работи незабавно
уведомява Централната избирателна комисия.
(4) Избирателните секции по ал. 1 се образуват:
1. в населените места, където има дипломатическо или консулско представителство – при
наличие на не по-малко от 20 избиратели,
заявили желание да гласуват не по-късно от
25 дни преди изборния ден;
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2. извън т. 1 – при наличие на съгласие от
приемащата държава и за не по-малко от 100
избиратели, заявили желание да гласуват не
по-късно от 25 дни преди изборния ден; при
произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България такива
секции се образуват само в държави – членки
на Европейския съюз.
(5) Ръководителите на дипломатическите
и консулските представителства на Република
България не по-късно от 23 дни преди изборния
ден предоставят на Централната избирателна
комисия информация за постъпилите заявления по ал. 4, т. 2. Централната избирателна
комисия не по-късно от 21 дни преди изборния
ден определя населените места, в които ще се
образуват избирателни секции.
Образуване на нови секции
Чл. 75. Когато броят на избирателите, заявили желанието си да гласуват по чл. 74, ал. 4,
е повече от 1000, се образува нова избирателна
секция.
Г л а в а

ш е с т а

ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И
ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ
Раздел І
Участие в изборите
Общи изисквания
Чл. 76. (1) Всяка партия може да участва
във всеки отделен вид избори самостоятелно
или в коалиция от партии с други партии.
(2) Всяка партия може да участва във всеки
отделен вид избори само в една коалиция от
партии.
(3) Всяка партия или коалиция от партии,
регистрирана в Централната избирателна комисия, може да участва в изборите за общински
съветници, кметове на общини и кметове на
кметства в състава на различни за всеки отделен вид избори местни коалиции от партии
или самостоятелно.
(4) Инициативни комитети за издигане на
независими кандидати могат да се създават и
участват във всеки отделен вид избори.
Правила за наименованията
Чл. 77. (1) Наименованието или абревиатурата на коалиция от партии не може да
повтаря наименованието или абревиатурата
на партия, регистрирана по Закона за политическите партии преди датата на обнародване
в „Държавен вестник“ на указа на президента
за насрочване на изборите, включително чрез
прибавянето към тях на думи, букви, цифри
или други знаци.
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(2) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато
наименованието или абревиатурата на коалицията от партии повтаря наименованието
или абревиатурата на някоя от участващите в
състава є партии.
(3) Наименованието или абревиатурата на
участващите партии в състава на коалиция от
партии може да се добавя в скоби към на
именованието или абревиатурата на коалицията
от партии.
(4) Централната избирателна комисия при
всички видове избори и съответната общинска
избирателна комисия при избори за общински
съветници и кметове извършва проверка за
изпълнението на изискванията на ал. 1 и 2.
При установяване на непълноти се дават незабавно указания за отстраняването им в срок
до три дни, но не по-късно от крайния срок
за регистрация.
(5) В случай че указанията по ал. 4 не са
изпълнени в срок, се отказва регистрация.
(6) Отказът за регистрация на Централната
избирателна комисия може да се обжалва пред
Върховния административен съд по реда на
чл. 26, ал. 8.
(7) Отказът за регистрация на общинската
избирателна комисия може да се обжалва пред
Централната избирателна комисия по реда на
чл. 33, ал. 3.
Раздел ІІ
Депозит за участие в изборите
Внасяне на депозит
Чл. 78. За участие във всеки един от изборите за народни представители, за президент и
вицепрезидент на републиката и за членове на
Европейския парламент от Република България
партиите и инициативните комитети внасят
безлихвен депозит по сметка в Българската
народна банка.
Размер на депозита и възстановяване
Чл. 79. (1) За изборите за народни представители, за президент и вицепрезидент на
републиката и за членове на Европейския
парламент от Република България депозитът по
чл. 78 за партиите и инициативните комитети
е 10 000 лв.
(2) В срок 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите с решение на
Централната избирателна комисия депозитът
се възстановява на:
1. партиите:
а) които самостоятелно са получили не помалко от две на сто от действителните гласове
на национално ниво;
б) ако коалициите от партии, в които са
участвали, са получили не по-малко от две
на сто от действителните гласове на национално ниво;
2. инициативните комитети, чиито кандидати
са получили:
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а) гласове не по-малко от една четвърт от
районната избирателна квота в изборите за
народни представители;
б) не по-малко от две на сто от действителните гласове в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за членове на
Европейския парламент от Република България.
Невъзстановени суми. Отчитане на сумите
Чл. 80. (1) Невъзстановените суми от депозити по чл. 79, ал. 2 постъпват в Център
„Фонд за лечение на деца“ към министъра на
здравеопазването.
(2) Сумите от депозити по чл. 79 не се
смятат за разходи на партиите и инициативните комитети, свързани с финансирането на
предизборната кампания.
Раздел ІІІ
Регистрация на партиите и коалициите от
партии при избори за народни представители,
за президент и вицепрезидент на републиката
и за членове на Европейския парламент от
Република България
Участие в изборите
Чл. 81. В изборите участват партиите и коалициите от партии, регистрирани в Централната
избирателна комисия.
Регистрация на партии
Чл. 82. (1) Не по-късно от 60 дни преди
изборния ден по решение на централните ръководства на партиите, компетентни съгласно
устава, се представя в Централната избирателна
комисия заявление за регистрация. Заявлението
се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната є съдебна регистрация.
Заявлението може да бъде подписано и от
лица, изрично упълномощени от представляващия партията.
(2) В заявлението по ал. 1 се посочват:
1. пълното или съкратено наименование
на партията според съдебната є регистрация;
2. пълното или съкратено наименование на
партията, заявено за отпечатване върху бюлетините (бюлетината);
3. искане за регистрация за участие в изборите;
4. адрес и телефон за връзка.
(3) Към заявлението за регистрация партията представя:
1. заверен препис от решението на Софийския градски съд за вписване на партията в
регистъра на политическите партии;
2. удостоверение за актуално правно състояние към датата на насрочване на изборите;
3. заверено от партията копие от броя на
„Държавен вестник“, в който е обнародвано
решението за регистрацията на партията,
или други документи според изискванията на
действащото към момента на регистрацията є
законодателство;
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4. образец от подписа на представляващия
партията;
5. образец от печата на партията;
6. банков документ за внесен депозит по
чл. 79, ал. 1;
7. списък, съдържащ имената, единния
граждански номер и саморъчен подпис на
не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи
регистрацията; при избори за членове на Европейския парламент от Република България
регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели – граждани на друга
държава – членка на Европейския съюз, като
в списъците се посочват имената, номерът на
удостоверението за пребиваване и датата на
регистрация, посочена в него, и подпис;
8. 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;
9. заверен от Софийския градски съд препис
от устава;
10. удостоверение от съда за подадени заявления за спазване на изискванията на чл. 19а
от Закона за политическите партии;
11. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната
кампания;
12. пълномощно от представляващото съответната партия лице, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.
(4) Личните данни по ал. 3, т. 7 се обработват
и предоставят при спазване изискванията на
Закона за защита на личните данни.
Проверка на документите и отказ за
регистрация
Чл. 83. (1) Централната избирателна комисия
извършва проверка на документите по чл. 82,
а списъците по чл. 82, ал. 3, т. 7 се предават
незабавно на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
в Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за проверка. При установяване на непълноти Централната избирателна
комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно
от крайния срок за регистрация.
(2) В случай че указанията по ал. 1 не са
изпълнени в срок, Централната избирателна
комисия отказва регистрация.
(3) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд
по реда на чл. 26, ал. 8. Когато съдът отмени
обжалваното решение, Централната избирателна комисия незабавно регистрира партията за
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участие в изборите, независимо дали срокът
по чл. 82, ал. 1 е изтекъл, но не по-късно от
50 дни преди изборния ден.
(4) Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благо
устройството извършва проверката по ал. 1 не
по-късно от 57 дни преди изборния ден.
(5) Когато след изтичане на крайния срок
за регистрация се установи, че партията не
отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7,
регистрацията є се заличава с решение, което
се съобщава веднага на партията и подлежи
на обжалване по реда на чл. 26, ал. 8.
Регистрация на коалиции от партии
Чл. 84. (1) Коалиции от партии за участие
в изборите могат да образуват само партиите,
регистрирани в Централната избирателна комисия по реда на чл. 82.
(2) Коалициите от партии по ал. 1 се регистрират въз основа на заявление за регистрация,
представено в Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден.
Заявлението се подписва от лицата, представляващи коалицията от партии според решението
за образуването є. Заявлението може да бъде
подписано и от лица, изрично упълномощени
от представляващите коалицията.
(3) В заявлението по ал. 2 се посочват:
1. пълното или съкратено наименование
на коалицията от партии според решението за
образуването є;
2. пълното или съкратено наименование на
коалицията от партии, заявено за отпечатване
върху бюлетините (бюлетината);
3. искане за регистрация за участие в изборите;
4. адрес и телефон за връзка.
(4) Към заявлението за регистрация коалицията от партии представя:
1. удостоверение за регистрация по чл. 26,
ал. 1, т. 10 за всяка от участващите в нея партии;
2. решение за образуване на коалицията от
партии, подписано от лицата, представляващи
партиите;
3. образец от подписите на лицата, представ
ляващи коалицията от партии;
4. образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;
5. удостоверение за новооткрита банкова
сметка на името на една от включените в
състава є партии, която ще обслужва само
предизборната кампания;
6. пълномощно от лицата, представляващи
коалицията от партии, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.
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(5) Централната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на
непълноти Централната избирателна комисия
дава незабавно указания за отстраняването им
в срок до три дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация.
(6) В случай че указанията по ал. 5 не са
изпълнени в срок, Централната избирателна
комисия отказва регистрация.
(7) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд
по реда на чл. 26, ал. 8.
Промени в състава на коалиция от партии
Чл. 85. (1) Промени в състава на коалиция
от партии, настъпили след регистрацията є в
Централната избирателна комисия, се извър
шват след подаване на заявление и представяне на решение за промени, което трябва
да отговаря на условията за образуване на
коалицията от партии не по-късно от 50 дни
преди изборния ден.
(2) В случай че в коалицията от партии се
включват нови партии, те представят не по-късно
от 50 дни преди изборния ден документите по
чл. 84, ал. 4, т. 1.
(3) В случай че една или повече партии
напуснат коалицията от партии, регистрацията
є се запазва, ако в нея са останали най-малко
две партии.
(4) Промените, настъпили в състава на коалиция от партии, се отбелязват в регистъра на
Централната избирателна комисия след подаване на заявление от лицето, представляващо
партията, или от представляващите коалицията
от партии лица не по-късно от 32 дни преди
изборния ден.
(5) Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията от
партии не по-късно от 32 дни преди изборния
ден партиите, които са напуснали състава є.
Условия за участие
Чл. 86. (1) Партия, включена в състава на
коалиция от партии, не може да участва самостоятелно на изборите.
(2) Партия, включена в състава на коалиция от партии, която след регистрацията на
коалицията от партии, но не по-късно от 32
дни преди изборния ден, напусне състава є,
може да участва на изборите самостоятелно с
регистрацията си по чл. 82.
Списъци след регистрацията
Чл. 87. Централната избирателна комисия
изпраща на районните избирателни комисии
списък на регистрираните партии и коалиции
от партии незабавно след приключване на регистрацията на коалициите от партии, както и
информация за извършените промени в състава
и наименованието на коалициите от партии по
реда на чл. 85, ал. 4 и 5.
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Раздел ІV
Регистрация на партиите и коалициите от
партии при избори за общински съветници
и кметове
Участие в изборите
Чл. 88. (1) В изборите участват партиите
и коалициите от партии, регистрирани в Централната избирателна комисия и в съответната
общинска избирателна комисия.
(2) В изборите участват и регистрирани в
съответната общинска избирателна комисия
местни коалиции от партии, в състава на които
участват само регистрирани в Централната
избирателна комисия партии или коалиции
от партии.
Регистрация на партии
Чл. 89. (1) Не по-късно от 75 дни преди изборния ден по решение на централните ръководства
на партиите, компетентни съгласно устава, се
представя в Централната избирателна комисия
заявление за регистрация. Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според
актуалната є съдебна регистрация. Заявлението
може да бъде подписано и от лица, изрично
упълномощени от представляващите партията.
(2) В заявлението по ал. 1 се посочват:
1. пълното или съкратено наименование
на партията според съдебната є регистрация;
2. искане за регистрация за участие в изборите;
3. адрес и телефон за връзка.
(3) Към заявлението за регистрация партията представя:
1. заверен препис от решението на Софийския градски съд за вписване на партията в
регистъра на политическите партии;
2. удостоверение за актуално правно състояние към датата на насрочване на изборите;
3. заверено от партията копие от броя на
„Държавен вестник“, в който е обнародвано
решението за регистрацията на партията,
или други документи според изискванията на
действащото към момента на регистрацията є
законодателство;
4. образец от подписа на представляващия
партията;
5. образец от печата на партията;
6. удостоверение от Сметната палата по
чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии
за внесени финансови отчети на партията за
всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната
им регистрация;
7. заверен от Софийския градски съд препис
от устава;
8. удостоверение от съда за подадени заявления за спазване на изискванията на чл. 19а
от Закона за политическите партии;

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

9. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната
кампания;
10. пълномощно от представляващото съответната партия лице, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица;
11. списък, съдържащ имената, единния
граждански номер и саморъчен подпис на не
по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията; регистрацията на партията може да
бъде подкрепена и от избиратели – граждани на
друга държава – членка на Европейския съюз,
като в списъците се посочват имената, номерът
на удостоверението за пребиваване и датата на
регистрация, посочена в него, и подпис.
Проверка на документите и отказ за регистрация
Чл. 90. (1) Централната избирателна комисия
извършва проверка на документите по чл. 89,
а списъците по чл. 89, ал. 3, т. 11 се предават
незабавно на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
в Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за проверка. При установяване на непълноти Централната избирателна
комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно
от крайния срок за регистрация.
(2) В случай че указанията по ал. 1 не са
изпълнени в срок, Централната избирателна
комисия отказва регистрация.
(3) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд
по реда на чл. 26, ал. 8. Когато съдът отмени
обжалваното решение, Централната избирателна комисия незабавно регистрира партията за
участие в изборите, независимо дали срокът
по чл. 89, ал. 1 е изтекъл, но не по-късно от
65 дни преди изборния ден.
(4) Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благо
устройството извършва проверката по ал. 1 не
по-късно от 72 дни преди изборния ден.
(5) Когато след изтичане на крайния срок
за регистрация се установи, че партията не
отговаря на изискванията на чл. 89, ал. 3, т. 11,
регистрацията є се заличава с решение, което
се съобщава веднага на партията и подлежи
на обжалване по реда на чл. 26, ал. 8.
Регистрация на коалиции от партии
Чл. 91. (1) В Централната избирателна
комисия се регистрират само коалиции от
партии, които са образувани от партиите, регис
трирани в Централната избирателна комисия
по реда на чл. 89.
(2) Коалициите от партии по ал. 1 се регистрират въз основа на заявление за регистрация,
представено в Централната избирателна комисия не по-късно от 65 дни преди изборния ден.
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Заявлението се подписва от лицата, представляващи коалицията от партии според решението
за образуването є. Заявлението може да бъде
подписано и от лица, изрично упълномощени
от представляващите коалицията от партии.
(3) В заявлението по ал. 2 се посочват:
1. пълното или съкратено наименование
на коалицията от партии според решението за
образуването є;
2. искане за регистрация за участие в изборите;
3. адрес и телефон за връзка.
(4) Към заявлението за регистрация коалицията от партии представя:
1. удостоверение за регистрация по чл. 26,
ал. 1, т. 10 за всяка от участващите в нея партии;
2. решение за образуване на коалицията от
партии, подписано от лицата, представляващи
партиите;
3. образец от подписите на лицата, представ
ляващи коалицията от партии;
4. образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;
5. удостоверение за новооткрита банкова
сметка на името на една от включените в
състава є партии, която ще обслужва само
предизборната кампания;
6. пълномощно от представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато
документите се подават от упълномощени лица.
(5) Централната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на
непълноти Централната избирателна комисия
дава незабавно указания за отстраняването им
в срок до три дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация.
(6) В случай че указанията по ал. 5 не са
изпълнени в срок, Централната избирателна
комисия отказва регистрация.
(7) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд
по реда на чл. 26, ал. 8.
Промени в състава на коалиция от партии
Чл. 92. (1) Промени в състава на коалиция
от партии, настъпили след регистрацията є в
Централната избирателна комисия, се извършват
след подаване на заявление и представяне на
решение за промени, което трябва да отговаря
на условията за образуване на коалицията от
партии не по-късно от 65 дни преди изборния ден.
(2) В случай че в коалицията от партии се
включват нови партии, те представят не по-късно
от 65 дни преди изборния ден документите по
чл. 91, ал. 4, т. 1.
(3) В случай че една или повече партии
напуснат коалицията от партии, регистрацията
є се запазва, ако в нея са останали най-малко
две партии.
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(4) Промените, настъпили в състава на коалиция от партии, се отбелязват в регистъра на
Централната избирателна комисия след подаване на заявление от лицето, представляващо
партията, или от представляващите коалицията
от партии лица не по-късно от 55 дни преди
изборния ден.
(5) Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията от
партии не по-късно от 55 дни преди изборния
ден партиите, които са напуснали състава є.
(6) Партия, включена в състава на коалиция
от партии, която след регистрацията на коалицията от партии, но не по-късно от 55 дни
преди изборния ден напусне състава є, може
да участва на изборите самостоятелно, ако се
регистрира в общинската избирателна комисия
в срока по чл. 94, ал. 1.
Изпращане на списък
Чл. 93. Централната избирателна комисия
изпраща на общинските избирателни комисии
списък на регистрираните партии и коалиции
от партии незабавно след приключване на
регистрацията, както и информация за извършените промени в състава и наименованията
на коалициите от партии по реда на чл. 92,
ал. 4 и 5.
Общи правила за регистрация в общинската
избирателна комисия
Чл. 94. (1) Партиите и коалициите от партии, регистрирани в Централната избирателна
комисия, както и образуваните местни коалиции
от партии, които ще участват в изборите за
общински съветници и кметове в съответната
община, се регистрират в съответната общинска
избирателна комисия не по-късно от 55 дни
преди изборния ден.
(2) Партиите от състава на една коалиция
от партии, регистрирана в Централната избирателна комисия, не могат да се регистрират самостоятелно в общинска избирателна комисия,
нито да влизат поотделно, извън коалицията от
партии, в която са регистрирани в Централната избирателна комисия, в други коалиции от
партии на територията на общината.
Регистрация в общинската избирателна
комисия
Чл. 95. (1) Партиите и коалициите от партии, регистрирани в Централната избирателна
комисия, както и образуваните местни коалиции
от партии, се регистрират за участие в изборите
за общински съветници и кметове въз основа
на заявление за регистрация, представено в
съответната общинска избирателна комисия
не по-късно от 55 дни преди изборния ден. В
заявлението се посочва за кой вид избори се
иска регистрация. За всеки отделен вид избори
се подава отделно заявление.
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(2) Заявлението по ал. 1 се представя по решение на централното ръководство на партията,
компетентно съгласно устава, или ръководството
на коалицията от партии, компетентно съгласно
решението за образуване на коалицията. Заявлението се подписва от лицето, представляващо
партията, или от представляващите коалицията
от партии лица, или от изрично упълномощени
от тях лица.
(3) В заявлението по ал. 1 се посочват:
1. пълното или съкратено наименование на
партията или коалицията от партии, което ще
бъде изписано в бюлетината;
2. искане за регистрация за участие в изборите с посочване за кой вид избори се иска
да бъде извършена регистрацията;
3. адрес и телефон за връзка.
(4) Към заявлението се прилагат:
1. копие от удостоверението за регистрация
на партията или коалицията от партии в Централната избирателна комисия;
2. решение за образуване на коалицията от
партии, подписано от лицата, представляващи
партиите;
3. пълномощно на лицата, упълномощени
да представляват партията или коалицията от
партии пред общинската избирателна комисия,
в случаите когато документите се подават от
упълномощени лица.
(5) Към заявлението на местна коалиция
от партии, различна от регистрираната в Централната избирателна комисия, се прилагат:
1. решение за образуване на коалицията от
партии, в което се посочва кой е упълномощен
да я представлява и за кои избори се създава;
решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставящите я партии
и коалиции от партии; когато решението е за
участие в повече от един вид избори в общинската избирателна комисия, се представя само
един оригинал за съответната община;
2. образец от подписите на лицата, представ
ляващи коалицията от партии;
3. образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;
4. пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на коалицията от партии;
5. удостоверение за регистрация по чл. 26,
ал. 1, т. 10 за всяка от участващите в коалицията
партии или коалиции от партии;
6. удостоверение за новооткрита банкова
сметка на името на една от включените в
състава є партии, която ще обслужва само
предизборната кампания.
(6) Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на
непълноти общинската избирателна комисия
дава незабавно указания за отстраняването им
в срок до три дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация.
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(7) В случай че указанията по ал. 6 не са
изпълнени в срок, общинската избирателна
комисия отказва регистрация.
(8) Отказът на общинската избирателна комисия може да се обжалва пред Централната
избирателна комисия по реда на чл. 33, ал. 3.
Раздел V
Регистрация на инициативните комитети
Участие в изборите
Чл. 96. В изборите участват инициативните
комитети, регистрирани във:
1. Централната избирателна комисия – при
избори за президент и вицепрезидент на репуб
ликата и за членове на Европейския парламент
от Република България;
2. районните избирателни комисии – при
избори за народни представители;
3. общинските избирателни комисии – при
избори за общински съветници и кметове.
Създаване, представителност и ред за
регистриране
Чл. 97. (1) За издигане на независим кандидат
се създава инициативен комитет от трима до
7 избиратели с постоянен адрес или адрес на
пребиваване – за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, на:
1. територията на изборния район – при избори за народни представители и за общински
съветници и кметове;
2. територията на страната – при избори за
членове на Европейския парламент от Репуб
лика България.
(2) За издигане на кандидати за президент
и вицепрезидент на републиката се създава
инициативен комитет с не по-малко от 21
избиратели с постоянен адрес на територията
на страната.
(3) Всеки избирател може да участва само
в един инициативен комитет.
(4) Членовете на инициативния комитет
определят с решение лицето, което да го
представлява.
(5) Инициативният комитет представя заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от:
1. 60 дни преди изборния ден при избори
за президент и вицепрезидент на републиката
и за членове на Европейския парламент от
Република България;
2. 50 дни преди изборния ден при избори
за народни представители;
3. 55 дни преди изборния ден при избори
за общински съветници и кметове.
(6) Заявлението по ал. 5 се подава от лицето,
представляващо инициативния комитет.
(7) В заявлението по ал. 5 се посочват:
1. имената и единният граждански номер
на избирателите по ал. 1, т. 1 – при избори за
народни представители и по ал. 2; имената и
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единният граждански номер (личен номер)
на избирателите по ал. 1, т. 1 – при избори за
общински съветници и кметове и по т. 2;
2. за издигане кандидатурата на кой гражданин за независим кандидат се създава инициативният комитет;
3. искане за регистрация на инициативния
комитет за участие в изборите;
4. адрес и телефон за връзка.
(8) Към заявлението по ал. 5 се прилагат:
1. решение за създаване на инициативния
комитет и решение за определяне на лицето,
което да го представлява;
2. нотариално заверени образци от подписите
на лицата, участващи в инициативния комитет;
3. декларация по образец, подписана от всеки
член на инициативния комитет, че отговаря на
условията по чл. 3;
4. декларация по образец, подписана от
всеки член на инициативния комитет, че няма
да обработва и предоставя личните данни на
включените в подписката за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен
предвидените в този кодекс;
5. удостоверение за новооткрита банкова
сметка на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания.
(9) Съответната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на
непълноти съответната избирателна комисия
дава незабавно указания за отстраняването им
в срок до три дни, но не по-късно от крайния
срок за регистрация.
(10) В случай че указанията по ал. 9 не са
изпълнени в срок, съответната избирателна
комисия отказва регистрация.
(11) Отказът на Централната избирателна
комисия може да се обжалва пред Върховния
административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.
(12) Отказът на районната или общинската
избирателна комисия може да се обжалва пред
Централната избирателна комисия по реда на
чл. 29, ал. 3, съответно по реда на чл. 33, ал. 3.
Г л а в а

с е д м а

КАНДИДАТИ
Раздел І
Общи положения
Издигане на кандидати
Чл. 98. (1) Кандидати за всеки вид избор
могат да издигат партии, коалиции от партии
и инициативни комитети на избирателите за
издигане на независими кандидати.
(2) Партиите и коалициите от партии,
коит о издигат кандидати, трябва да отговарят
на изискванията на Закона за политическите
партии и на изискванията на този кодекс.
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Кандидатски листи
Чл. 99. (1) Кандидатите, издигнати от партии и коалиции от партии, се подреждат в
кандидатски листи.
(2) Коалициите от партии участват в изборите с обща кандидатска листа. Участващите
в тях партии не могат да участват със самостоятелни листи.
(3) Всеки независим кандидат, както и кандидатите за кметове образуват самостоятелна
кандидатска листа.
(4) Независим кандидат не може да бъде
включван в кандидатска листа на партия или
коалиция от партии.
Лица, които не могат да бъдат регистрирани
Чл. 100. Не могат да бъдат посочвани и
регистрирани като кандидати от името на партии и коалиции от партии военнослужещите от
въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството
на вътрешните работи, държавните служители
от Държавна агенция „Национална сигурност“,
съдии, прокурори и следователи, както и други
лица, за които със закон е забранено членство
в политическа партия. Тези граждани могат да
участват в изборите като независими кандидати.
Застъпници
Чл. 101. (1) Всеки кандидат може да има
застъпници, които го подпомагат и представляват неговите интереси пред държавните органи,
обществените организации и избирателните
комисии.
(2) Кандидатите, включени в една кандидатска листа, могат да бъдат представлявани
най-много от двама застъпници в една избирателна секция в изборния ден.
(3) При произвеждане на избори за общински
съветници и кметове кандидатите, включени в
една кандидатска листа, включително кандидатите за кметове, издигнати от една и съща
партия или коалиция от партии, могат да бъдат
представлявани общо от двама застъпници в
една избирателна секция в изборния ден за
всички видове избори.
Статут на кандидатите
Чл. 102. (1) От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите
от изборите кандидатите и застъпниците имат
качество на длъжностни лица по смисъла на
Наказателния кодекс.
(2) Когато регистрацията на кандидат е
заличена, правата и задълженията по ал. 1 се
прекратяват от деня на заличаването. Прекратяването е в сила и за неговите застъпници.
Неприкосновеност
Чл. 103. (1) От датата на регистрацията
регистрираните кандидати не могат да бъдат
задържани или привличани като обвиняеми освен в случаите на заварено тежко престъпление.
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(2) Когато регистрацията на кандидат е
заличена, правата по ал. 1 се прекратяват от
деня на заличаването.
(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага,
когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди
датата на регистрация.
Отпуск
Чл. 104. (1) Кандидатите, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението є след
регистрацията си и ползват по избор неплатен
служебен или платен годишен отпуск за периода
от регистрацията до обявяване на резултатите
от изборите включително.
(2) Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.
(3) Когато регистрацията е заличена, отпус
кът по ал. 1 се прекъсва от деня на заличаването.
Когато заличаването е отменено, се смята, че
отпускът не е прекъсван.
(4) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат
за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, президента и
вицепрезидента на републиката. Техните пълномощия продължават и след регистрирането
им като кандидати.
(5) Разпоредбите на ал. 1 – 3 се прилагат
и за кандидатите за членове на Европейския
парламент от Република България, които заемат
една от длъжностите по чл. 121.
Заемане на предишна длъжност
Чл. 105. (1) Избраните кандидати за народни представители, президент на републиката,
вицепрезидент на републиката, членове на
Европейския парламент от Република България или кметове, работещи в държавни
или общински учреждения или предприятия,
търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала
или бюджетни организации, имат право след
прекратяване на пълномощията им да заемат
предишната си длъжност, а в случаите, когато
тя е закрита – друга равностойна длъжност в
същото или с тяхно съгласие в друго държавно
или общинско учреждение или предприятие,
търговско дружество с повече от 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала
или бюджетна организация.
(2) Когато предишната длъжност на избрания
кандидат е заета от друго лице, правоотношението с това лице се прекратява без предизвестие.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат,
когато избраните кандидати са заемали друга
изборна или мандатна длъжност.
(4) Мандатът на избраните кандидати за
членове на Европейския парламент от Репуб
лика България, които заемат друга изборна
длъжност, се прекратява 7 дни преди датата
на откриване на първото заседание на Европейския парламент.
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Раздел ІІ
Кандидати за народни представители
Подреждане и брой на кандидатите
Чл. 106. (1) Кандидатите за народни представители се подреждат от партиите и коалициите
от партии в кандидатски листи по многомандатни изборни райони.
(2) Коалициите от партии участват в изборите
с обща кандидатска листа във всеки отделен
многомандатен изборен район.
(3) Броят на кандидатите в една кандидатска
листа не може да надхвърля удвоения брой
мандати в многомандатния изборен район.
Действителност на регистрацията
Чл. 107. (1) Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране
само от една партия или коалиция от партии
най-много в два многомандатни изборни района.
(2) Когато кандидат бъде регистриран от
повече от една партия, коалиция от партии или
инициативен комитет, действителна е първата
по време регистрация.
(3) Когато кандидат по ал. 1 бъде регистриран
в повече от два изборни района, действителни
са първите две по време регистрации.
(4) Независим кандидат може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един многомандатен
изборен район.
(5) Когато независим кандидат бъде регистриран в повече от един изборен район,
действителна е първата по време регистрация.
(6) Районните избирателни комисии уведомяват Централната избирателна комисия за
регистрираните кандидати не по-късно от 24
часа след изтичане на срока за регистрация.
(7) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на ал. 1
и 4. Решението се обявява незабавно и се
уведомяват районната избирателна комисия и
съответните кандидати, партии, коалиции от
партии и инициативни комитети.
(8) Решението на Централната избирателна
комисия за обявяване недействителността на
регистрацията на кандидатите по ал. 7 може да
се обжалва пред Върховния административен
съд по реда на чл. 26, ал. 8.
Регистриране на листи
Чл. 108. (1) Регистрирането на кандидатските
листи се извършва от районните избирателни
комисии след представяне на:
1. предложение от централното ръководство
на съответната партия, компетентно съгласно
устава, или ръководството на съответната коалиция от партии, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията от партии,
с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението
се подписва от представляващия партията или
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представляващите коалицията от партии лица
или от изрично упълномощени от тях лица;
към предложението се прилага решението на
партията или коалицията от партии, взето от
компетентния съгласно устава на партията или
решението за образуване на коалицията от
партии орган, за издигането и подреждането
на кандидатите в кандидатската листа;
2. предложение от инициативния комитет с
имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата; предложението се
подписва от представляващото инициативния
комитет лице;
3. заявления от кандидатите, че са съгласни
да бъдат регистрирани от предложилите ги
партии, коалиции от партии или инициативни
комитети;
4. декларации по образец от кандидатите,
че отговарят на условията по чл. 4, ал. 1, в
които посочват своя постоянен адрес и единен
граждански номер;
5. декларация по образец от кандидатите, че
отговарят на условията по чл. 107, ал. 1 и 4;
6. решение за образуване на коалицията от
партии, подписано от лицата, представляващи
партиите;
7. пълномощно на лицата, упълномощени
да представляват партията или коалицията от
партии пред районната избирателна комисия,
в случаите, когато документите се подават от
упълномощени лица.
(2) Регистрирането на кандидатските листи
в районните избирателни комисии се извършва
не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
(3) Документите по ал. 1 се завеждат в
отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите
определя поредността на вписване в регистъра
на районната избирателна комисия.
Подписка за независим кандидат
Чл. 109. (1) Независим кандидат за народен представител може да се регистрира
само в един многомандатен изборен район.
За регистрацията на независимия кандидат в
подкрепа на кандидатурата му са необходими
не по-малко от 3 на сто, но не повече от 5000
избиратели с постоянен адрес на територията
на района.
(2) Избирател, който подкрепя участието в
изборите на независим кандидат, удостоверява
това с подписа си пред член на инициативния
комитет. Избирателят посочва също имената,
единния граждански номер и постоянния си
адрес. Всеки избирател може да участва само
в една подписка.
(3) Членът на инициативния комитет по
ал. 2 обработва и предоставя личните данни
при спазване изискванията на Закона за защи-
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та на личните данни и носи отговорност като
администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от
Закона за защита на личните данни.
(4) Подписката се предава на районната избирателна комисия, заедно с банков документ за
внесен депозит по чл. 79, ал. 1 и с документите
по чл. 108, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5, не по-късно от
32 дни преди изборния ден. Районната избирателна комисия предава незабавно подписката
на съответното териториално звено на Главна
дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
която извършва проверка не по-късно от 29
дни преди изборния ден.
Установяване на резултат от подписка
Чл. 110. (1) Районната избирателна комисия
в срок не по-късно от 29 дни преди изборния
ден установява резултата от подписките по
чл. 109 и незабавно уведомява Централната
избирателна комисия.
(2) Когато районната или Централната
избирателна комисия установи, че независим
кандидат не е подкрепен от необходимия брой
избиратели, регистрацията му се заличава
с решение, което незабавно се изпраща на
инициативния комитет. Когато решението е
взето от Централната избирателна комисия,
тя незабавно го изпраща на районната избирателна комисия, която незабавно го изпраща
на инициативния комитет.
(3) Решението на районната избирателна
комисия по ал. 2 може да се обжалва пред
Централната избирателна комисия в срок до
24 часа от съобщаването му. Централната
избирателна комисия се произнася в срок до
24 часа от постъпване на жалбата с решение,
което не подлежи на обжалване. Решението
на Централната избирателна комисия по ал. 2
може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.
Отказ за регистрация
Чл. 111. (1) Районната избирателна комисия
извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и при установяване
на непълноти дава указания и срок за отстраняването им.
(2) В случай че указанията по ал. 1 не са
изпълнени в срок, районната избирателна
комисия отказва да регистрира за участие в
изборите съответните кандидати.
(3) Отказът по ал. 2 може да се обжалва
пред Централната избирателна комисия по реда
на чл. 29, ал. 3.
(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията
на кандидат от листа на партия или коалиция
от партии партията или коалицията от партии
може не по-късно от 20 дни преди изборния
ден да предложи за регистриране друг кандидат.
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(5) Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция от партии почине или изпадне в трайна
невъзможност да участва в изборите, партията
или коалицията от партии може да предложи
нов кандидат по реда на ал. 4.
Раздел ІІІ
Кандидати за президент и вицепрезидент на
републиката
Регистриране на листи и действителност
Чл. 112. (1) Кандидатите за президент и
вицепрезидент на републиката могат да бъдат
предложени за регистриране само от една
партия, коалиция от партии или инициативен
комитет.
(2) Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката се регистрират с обща
кандидатска листа от Централната избирателна
комисия след представяне на:
1. предложение от централното ръководство
на съответната партия, компетентно съгласно
устава, или ръководството на съответната коалиция от партии, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията от партии,
с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението
се подписва от представляващия партията или
представляващите коалицията от партии лица
или от изрично упълномощени от тях лица;
към предложението се прилага решението на
партията или коалицията от партии, взето от
компетентния съгласно устава на партията или
решението за образуване на коалицията от
партии орган, за издигането и подреждането
на кандидатите в кандидатската листа;
2. предложение от инициативния комитет с
имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението се
подписва от представляващото инициативния
комитет лице; към предложението на инициативния комитет се прилага банков документ
за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 и списък с
имената, единните граждански номера и подписите най-малко на 7000 избиратели, подкрепящи
издигането на кандидатите, положени пред член
на инициативния комитет; всеки избирател
може да участва само в една подписка;
3. декларация по образец от всеки един от
кандидатите, че е живял през последните 5
години в страната и че отговаря на условията
по чл. 4, ал. 2 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията
на Република България;
4. декларация по образец от кандидатите,
че отговарят на условията по ал. 1;
5. заявление от кандидатите, че са съгласни
да бъдат регистрирани;
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6. пълномощно на лицата, упълномощени
да представляват партията или коалицията от
партии пред Централната избирателна комисия
в случаите, когато документите се подават от
упълномощени лица.
(3) Кандидатите за президент и вицепрезидент
на републиката се регистрират от Централната
избирателна комисия не по-късно от 35 дни
преди изборния ден.
(4) Документите по ал. 1 се завеждат в
отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите
определя поредността на вписване в регистъра
на Централната избирателна комисия.
(5) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на ал. 1.
Решението се обявява незабавно и се уведомяват
съответните кандидати, партии, коалиции от
партии и инициативни комитети.
(6) Решението на Централната избирателна
комисия за обявяване недействителността на
регистрацията на кандидатите по ал. 5 може да
се обжалва пред Върховния административен
съд по реда на чл. 26, ал. 8.
Обработване на подписка и проверка
Чл. 113. (1) Членът на инициативния комитет
по чл. 112, ал. 2, т. 2 обработва и предоставя
личните данни при спазване изискванията на
Закона за защита на личните данни и носи
отговорност като администратор по смисъла
на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните
данни.
(2) Централната избирателна комисия предава незабавно подписката по чл. 112, ал. 2, т. 2
на Главна дирекция „Гражданска регистрация
и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверка не по-късно
от 32 дни преди изборния ден.
(3) Централната избирателна комисия в
срок не по-късно от 32 дни преди изборния ден
установява резултата от подписката.
(4) Когато Централната избирателна комисия установи, че кандидатите, предложени
от инициативен комитет, не са подкрепени от
необходимия брой избиратели, регистрацията
им се заличава с решение, което незабавно се
изпраща на инициативния комитет.
(5) Решението по ал. 4 на Централната избирателна комисия може да се обжалва пред
Върховния административен съд по реда на
чл. 26, ал. 8.
Обнародване на листите
Чл. 114. Централната избирателна комисия
обнародва в „Държавен вестник“ не по-късно
от 30 дни преди изборния ден кандидатските
листи, като посочва техните имена, дата на
раждане, партиите, коалициите от партии или
инициативните комитети, които ги предлагат.
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Отказ за регистрация
Чл. 115. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени
изискванията на този раздел и при установяване на непълноти дава указания и срок за
отстраняването им.
(2) В случай че указанията по ал. 1 не са
изпълнени в срок, Централната избирателна
комисия отказва да регистрира за участие в
изборите съответните кандидати.
(3) Отказът по ал. 2 може да се обжалва
пред Върховния административен съд по реда
на чл. 26, ал. 8.
(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията
на кандидат от листа на партия или коалиция
от партии партията или коалицията от партии
може не по-късно от 20 дни преди изборния
ден да предложи за регистриране друг кандидат.
(5) Когато някой от кандидатите в регистрирана листа на партия или коалиция от партии
почине или изпадне в трайна невъзможност да
участва в изборите, партията или коалицията
от партии може да предложи нов кандидат по
реда на ал. 4.
Раздел ІV
Кандидати за членове на Европейския парламент от Република България
Общи изисквания
Чл. 116. (1) Всеки кандидат има право да
се кандидатира в изборите само в една държава – членка на Европейския съюз.
(2) Кандидатите за членове на Европейския
парламент от Република България, издигнати от
партия или коалиция от партии, се подреждат
в една обща национална кандидатска листа.
Всеки независим кандидат образува самостоятелна кандидатска листа.
(3) Броят на кандидатите в една кандидатска
листа не може да надхвърля броя на членовете на Европейския парламент от Република
България.
Действителност на регистрацията
Чл. 117. (1) Кандидат за член на Европейския парламент от Република България може
да бъде предложен за регистриране само от
една партия, коалиция от партии или инициативен комитет.
(2) Когато кандидат за член на Европейския
парламент от Република България бъде регистриран от повече от една партия, коалиция от
партии или инициативен комитет, действителна
е първата по време регистрация.
(3) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на ал. 1 и на
чл. 116, ал. 1. Решението се обявява незабавно
и се уведомяват съответните кандидати, партии,
коалиции от партии и инициативни комитети.
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(4) Решението на Централната избирателна
комисия за обявяване недействителността на
регистрацията на кандидатите по ал. 3 може да
се обжалва пред Върховния административен
съд по реда на чл. 26, ал. 8.
Регистриране на листи
Чл. 118. (1) Кандидатските листи се регистрират от Централната избирателна комисия
след представяне на:
1. предложение от централното ръководство
на съответната партия, компетентно съгласно
устава, или ръководството на съответната
коалиция от партии, компетентно съгласно
решението за образуване на коалицията от
партии, с имената, единния граждански номер
и постоянния адрес (адрес на пребиваване) на
кандидатите; предложението се подписва от
представляващия партията или представляващите коалицията от партии лица или от изрично
упълномощени от тях лица; към предложението се прилага решението на партията или
коалицията от партии, взето от компетентния
съгласно устава на партията или решението за
образуване на коалицията от партии орган, за
издигането и подреждането на кандидатите в
кандидатската листа;
2. предложение от инициативния комитет с
имената, единния граждански номер и постоянния адрес (адрес на пребиваване) на кандидата;
предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице;
3. заявление от кандидатите, че са съгласни
да бъдат регистрирани от предложилата ги
партия, коалиция от партии или инициативен
комитет;
4. декларация по образец от кандидатите, че
отговарят на условията по чл. 4, ал. 3 или 4;
5. декларация по образец от кандидатите,
че отговарят на условията по чл. 116, ал. 1 и
чл. 117, ал. 1;
6. кандидатът – гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не
е български гражданин, представя декларация
по образец, в която декларира:
а) гражданство и адрес на пребиваване в
Република България;
б) че не е поставен под запрещение;
в) че не се кандидатира в същите избори за
Европейски парламент в друга държава – членка на Европейския съюз;
г) изборния район в държавата членка, на
която е гражданин, в чийто избирателен списък
последно е било вписано името му;
д) номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него;
е) данните от личната карта или паспорта
и личен номер;
7. кандидатът по т. 6 представя удостоверение
от компетентните органи на държавата членка,
на която е гражданин, че не е лишен от пра-
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вото да бъде избиран и че на тези органи не
им е известно да съществува такова лишаване
от права; в случай че кандидатът не може да
представи удостоверението, в декларацията
по т. 6 декларира, че не е лишен от право да
бъде избиран в държавата членка, на която е
гражданин;
8. пълномощно на лицата, упълномощени
да представляват партията или коалицията от
партии пред Централната избирателна комисия
в случаите, когато документите се подават от
упълномощени лица.
(2) Регистрирането на кандидатските листи се извършва не по-късно от 32 дни преди
изборния ден.
(3) Документите по ал. 1 се завеждат в
отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите
определя поредността на вписване в регистъра
на Централната избирателна комисия.
(4) Централната избирателна комисия изпраща извлечение от регистъра по ал. 3 за
кандидати за членове на Европейския парламент
от Република България, които са граждани на
държава – членка на Европейския съюз, но не
са български граждани, на компетентните органи
на държавите – членки на Европейския съюз.
(5) Проверка на обстоятелствата по чл. 4,
ал. 4 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието
по искане на Централната избирателна комисия.
Подписка за независим кандидат
Чл. 119. (1) Независим кандидат за член на
Европейския парламент от Република България се регистрира, когато кандидатурата му е
подкрепена от не по-малко от 7000 избиратели.
(2) Избирател, който подкрепя участието в
изборите на независим кандидат, удостоверява
това с подписа си пред член на инициативния
комитет. Избирателите български граждани посочват имената и единния си граждански номер,
а гражданите на друга държава – членка на
Европейския съюз, имащи статут на постоянно
или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната карта
или паспорта, номера на удостоверението за
пребиваване и датата на регистрация, посочена
в него. Всеки избирател може да участва само
в една подписка.
(3) Членът на инициативния комитет по
ал. 2 обработва и предоставя личните данни
при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като
администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от
Закона за защита на личните данни.
(4) Подписката се предава на Централната
избирателна комисия заедно с банковия документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 и с
документите по чл. 118, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 6 и
7 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

(5) Централната избирателна комисия незабавно предава подписката по ал. 2 на Главна
дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
която извършва проверка не по-късно от 29
дни преди изборния ден.
(6) Централната избирателна комисия в
срок не по-късно от 29 дни преди изборния ден
установява резултата от подписката.
(7) Когато Централната избирателна комисия
установи, че независим кандидат не е подкрепен
от необходимия брой избиратели, регистрацията
му се заличава с решение, което незабавно се
изпраща на инициативния комитет.
(8) Решението по ал. 7 на Централната избирателна комисия може да се обжалва пред
Върховния административен съд по реда на
чл. 26, ал. 8.
Отказ за регистрация
Чл. 120. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени
изискванията на този раздел и при установяване на непълноти дава указания и срок за
отстраняването им.
(2) В случай че указанията по ал. 1 не са
изпълнени в срок, Централната избирателна
комисия отказва да регистрира за участие в
изборите съответните кандидати.
(3) Отказът по ал. 2 може да се обжалва
пред Върховния административен съд по реда
на чл. 26, ал. 8.
(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията
на кандидат от листа на партия или коалиция
от партии партията или коалицията от партии
може не по-късно от 20 дни преди изборния
ден да предложи за регистриране друг кандидат.
(5) Когато някой от кандидатите в регистрирана листа на партия или коалиция от партии
почине или изпадне в трайна невъзможност да
участва в изборите, партията или коалицията
от партии може да предложи нов кандидат по
реда на ал. 4.
Несъвместимост
Чл. 121. Статусът на член на Европейския
парламент е несъвместим със:
1. народен представител в национален парламент;
2. член на правителство на държава – членка
на Европейския съюз;
3. член на Европейската комисия;
4. съдия, генерален адвокат или секретар на
Съда на Европейския съюз;
5. член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка;
6. член на Сметната палата на Европейския
съюз;
7. Европейски омбудсман;
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8. член на Икономическия и социален комитет на Европейския съюз и на Европейската
общност за атомна енергия;
9. член на Комитета на регионите;
10. член на комитети или други органи,
учредени въз основа на Договорите за създаване на Европейския съюз и на Европейската
общност за атомна енергия, с цел да управляват
фондовете на Европейския съюз или с оглед
изпълнението на постоянни административни
задължения;
11. член на Съвета на директорите, на Управителния комитет или служител на Европейската
инвестиционна банка;
12. служител или работещ в институциите
на Европейския съюз или в специализираните
органи, прикрепени към тях, или в Европейската централна банка;
13. изпълняването на друга служба или извършването на дейност, която е несъвместима
с положението на народен представител.
Раздел V
Кандидати за общински съветници и кметове
Действителност на регистрацията
Чл. 122. (1) Всеки кандидат за общински
съветник може да бъде предложен за регистриране в кандидатска листа само на една партия,
коалиция от партии или инициативен комитет
и само в един изборен район.
(2) Всеки кандидат за кмет може бъде предложен за регистриране само от една партия,
коалиция от партии или инициативен комитет
и само в един изборен район. Кандидат за
кмет на община не може да бъде и кандидат
за кмет на кметство.
(3) Кандидат за кмет на инициативен комитет не може да бъде кандидат за общински
съветник на партия или коалиция от партии, а
кандидат за общински съветник на инициативен
комитет не може да бъде кандидат за кмет на
партия или коалиция от партии.
(4) Кандидат за кмет на партия или коалиция от партии може да бъде и кандидат за
общински съветник само на същата партия или
коалиция от партии. В случай че бъде избран
за кмет, той отпада от кандидатската листа за
общински съветници.
(5) Когато кандидат по ал. 1 или 2 бъде
регистриран от повече от една партия, коалиция от партии или инициативен комитет или в
повече от един изборен район или в нарушение
на изискванията на ал. 3 или 4, действителна
е първата по време регистрация.
(6) Народен представител може да бъде
кандидат за кмет. В случай че е избран, се
прекратяват пълномощията му на народен
представител.
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(7) Нарушаването на изискванията по
ал. 1 – 4 и 6 води до недействителност на
регистрацията, а когато то бъде открито след
произвеждането на изборите – до недействителност на избора, ако кандидатът е избран.
(8) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на ал. 1, 2, 3
или 4. Решението се обявява незабавно и се
уведомяват общинската избирателна комисия
и съответните кандидати, партии, коалиции от
партии и инициативни комитети.
(9) Решението на Централната избирателна
комисия за обявяване недействителността на
регистрацията на кандидатите по ал. 8 може да
се обжалва пред Върховния административен
съд по реда на чл. 26, ал. 8.
Регистриране на листи
Чл. 123. Участващите партии или коалиции
от партии в състава на местни коалиции от
партии за определен вид избори не могат да
регистрират самостоятелно свои кандидатски
листи или кандидати за същия вид избори.
Подреждане на кандидатите
Чл. 124. (1) Подреждането на кандидатите
за общински съветници в кандидатската листа
се прави от съответната партия или коалиция
от партии.
(2) Броят на кандидатите за общински съветници на партии или коалиции от партии
не може да надхвърля броя на членовете на
общинския съвет.
Подписка за независим кандидат
Чл. 125. (1) Право да посочват и регистрират независим кандидат за общински съветник
или кмет имат:
1. за общински съветник в общини с население:
а) до 10 000 жители – не по-малко от 100
избиратели от общината;
б) до 20 000 жители – не по-малко от 200
избиратели от общината;
в) до 50 000 жители – не по-малко от 250
избиратели от общината;
г) до 100 000 жители – не по-малко от 500
избиратели от общината;
д) над 100 000 жители – не по-малко от 1000
избиратели от общината;
2. за кмет на община с население:
а) до 10 000 жители – не по-малко от 200
избиратели от общината;
б) до 20 000 жители – не по-малко от 400
избиратели от общината;
в) до 50 000 жители – не по-малко от 500
избиратели от общината;
г) до 100 000 жители – не по-малко от 1000
избиратели от общината;
д) над 100 000 жители – не по-малко от 2000
избиратели от общината;
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3. за кмет на кметство – една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500.
(2) Избирател, който подкрепя участието в
изборите на независим кандидат за общински
съветник или кмет, удостоверява това с подписа
си пред член на инициативния комитет. Избирателите български граждани посочват имената,
постоянния си адрес в общината, съответно в
кметството, единния си граждански номер, а
гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или
продължително пребиваващи у нас – 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 или кметство. Всеки избирател може
да участва само в една подписка.
(3) Членът на инициативния комитет по
ал. 2 обработва и предоставя личните данни
при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като
администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от
Закона за защита на личните данни.
(4) Подписката се предава на общинската
избирателна комисия заедно с документите
по чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „б“, т. 2, 3, 4, 5 и
6 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
Общинската избирателна комисия незабавно
предава подписката на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“ в
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, която извършва проверка
не по-късно от 29 дни преди изборния ден.
(5) Общинската избирателна комисия в
срок не по-късно от 29 дни преди изборния ден
установява резултата от подписката.
(6) Когато общинската избирателна комисия
установи, че независим кандидат не е подкрепен
от изискуемия брой избиратели, регистрацията
му се заличава с решение, което незабавно се
изпраща на инициативния комитет.
(7) Решението по ал. 6 на общинската избирателна комисия може да се обжалва пред
Централната избирателна комисия по реда на
чл. 26, ал. 8.
Регистриране на листи
Чл. 126. (1) Регистрирането на кандидатските
листи за общински съветници и на кандидатите
за кметове се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:
1. предложение от:
а) централното ръководство на съответната
партия, компетентно съгласно устава, или ръководството на съответната коалиция от партии,
компетентно съгласно решението за образуване
на коалицията от партии, с имената, единния
граждански номер и постоянния адрес (настоящ
адрес или адрес на пребиваване) на кандидатите;

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

предложението се подписва от представляващия
партията или представляващите коалицията от
партии лица или от изрично упълномощени
от тях лица; към предложението се прилага
решението на партията или коалицията от
партии, взето от компетентния съгласно устава
на партията или решението за образуване на
коалицията от партии орган, за издигането и
подреждането на кандидатите в кандидатската
листа за общински съветници и за издигането
на кандидатите за кметове;
б) инициативния комитет с имената, единния
граждански номер и постоянния адрес (настоящ
адрес или адрес на пребиваване) на кандидата;
предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице;
2. заявление от всеки кандидат, че е съгласен
да бъде регистриран от посочилата го партия,
коалиция от партии или инициативен комитет;
3. декларация по образец от кандидата за
кмет или общински съветник, че отговаря на
условията по чл. 4, ал. 5 или 6;
4. декларация по образец от кандидата, че
отговаря на условията по чл. 122, ал. 1, 2, 3 и 4;
5. кандидатът за общински съветник – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин,
представя и декларация по образец, в която
декларира:
а) гражданство и адрес на пребиваване в
съответното населено място;
б) че не е поставен под запрещение;
в) номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него;
г) данните от личната карта или паспорта
и личен номер;
6. кандидатът по т. 5 представя удостоверение
от компетентните органи на държавата членка,
на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не
им е известно да съществува такова лишаване
от права; в случай че кандидатът не може да
представи удостоверението, в декларацията
по т. 5 декларира, че не е лишен от право да
бъде избиран в държавата членка, на която е
гражданин;
7. пълномощно на лицата, упълномощени
да представляват партията или коалицията от
партии пред общинската избирателна комисия,
в случаите, когато документите се подават от
упълномощени лица.
(2) Общинската избирателна комисия проверява служебно и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на
кандидата, единния граждански номер (личния
номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на
пребиваване) и датата на адресната регистрация.
(3) Регистрацията се извършва не по-късно
от 32 дни преди изборния ден.
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(4) Документите по ал. 1 се завеждат в
отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите
определя поредността на вписване в регистъра
на общинската избирателна комисия.
(5) Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявения от кандидата – гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез
Министерството на вътрешните работи.
(6) Проверка на обстоятелствата по чл. 4,
ал. 6 се извършва от Министерството на
вътрешните работи и Министерството на
правосъдието по искане на Централната избирателна комисия.
(7) Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на Централната избирателна
комисия извлечение от регистъра по ал. 4 за
кандидати за общински съветници, които са
граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, но не са български граждани.
Отказ за регистрация
Чл. 127. (1) Общинската избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени
изискванията на този раздел и при установяване на непълноти дава указания и срок за
отстраняването им.
(2) В случай че указанията по ал. 1 не са
изпълнени в срок, общинската избирателна
комисия отказва да регистрира за участие в
изборите съответните кандидати.
(3) Отказът по ал. 2 на общинската избирателна комисия може да се обжалва пред
Централната избирателна комисия по реда на
чл. 33, ал. 3.
(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на
кандидат партията или коалицията от партии
може не по-късно от 20 дни преди изборния
ден да предложи за регистриране друг кандидат.
(5) Когато някой от кандидатите почине или
изпадне в трайна невъзможност да участва в
изборите, партията или коалицията от партии
може да предложи нов кандидат по реда на ал. 4.
Г л а в а

о с м а

ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ
Раздел І
Откриване на предизборната кампания
Начало на предизборната кампания
Чл. 128. Предизборната кампания се открива
30 дни преди изборния ден.
Раздел ІІ
Достъп до информация
Достъп до източниците на информация
Чл. 129. Кандидатите и партиите, коалициите от партии и инициативните комитети,
регистрирали кандидати, имат право на еднакъв
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достъп до източниците на информация, която
им е необходима за целите на предизборната
кампания.
Забрана за анонимни материали
Чл. 130. Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани
с предизборната кампания.
Публикуване на отговор
Чл. 131. (1) Доставчик на медийна услуга, с изключение на електронните медии,
публикувал материал, накърняващ правата и
доброто име на кандидат или на лице, което
представлява партията, коалицията от партии
или инициативния комитет, е длъжен незабавно
след получаването на отговор да го публикува.
Публикуването на отговора става на същото
място, със същия размер, вид и формат шрифт
и без коментар.
(2) Отговорът се публикува безплатно до
обема на материала, на който отговаря.
Право на отговор
Чл. 132. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат
или на лице, което представлява партията,
коалицията от партии или инициативния комитет, то има право на отговор при условията
на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията.
Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24
часа след излъчване на предаването. Отговорът
се излъчва без коментар.
Раздел ІІІ
Предизборна агитация
Ред за провеждане на агитацията
Чл. 133. (1) Гражданите, партиите, коалициите от партии, инициативните комитети,
кандидатите и техните застъпници имат свобода
на изразяване и агитация в устна и писмена
форма на предизборни събрания, както и чрез
доставчиците на медийни услуги.
(2) Предизборната кампания се води на
български език.
(3) Предизборните събрания са публични.
За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на
вътрешните работи. Събранията се организират
съгласно Закона за събранията, митингите и
манифестациите.
(4) Лицата на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации не
могат да провеждат предизборна агитация на
работните си места.
(5) Не се допуска предизборна агитация 24
часа преди изборния ден и в изборния ден.
Агитационни материали
Чл. 134. (1) По време на предизборната
кампания кандидатите, партиите, коалициите
от партии и инициативните комитети могат да
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изготвят и разпространяват плакати, реклами,
обръщения и други агитационни материали. На
всеки агитационен материал задължително се
отбелязва от чие име се издава.
(2) Всеки агитационен материал съдържа
информация, че купуването и продаването на
гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ
на агитационния материал и е разположена в
обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните
материали тази информация се съдържа като
недвусмислено и разбираемо послание.
(3) Агитационните материали се поставят на
определени от кмета места, а на сгради, огради
и витрини – с разрешение на собственика или
управителя на имота.
(4) Забранява се използването на държавния
и общинския транспорт за предизборна агитация.
(5) Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и
здравето на гражданите, частната, общинската
и държавната собственост и безопасността на
движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име
на кандидатите.
(6) Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени
по определения в този кодекс ред, до края на
изборния ден.
(7) Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник по решение
на районната или общинската избирателна
комисия и при необходимост със съдействие
на органите на Министерството на вътрешните
работи премахва или изземва агитационните
материали, поставени или разпространени в
нарушение на този кодекс. Премахването и
изземването на такива материали в изборния
ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.
(8) Агитационните материали, поставени или
разпространени в нарушение на този кодекс на
територията на повече от един изборен район
(район) или които се отнасят за повече от
един изборен район (район), се премахват или
изземват от областния управител по решение
на Централната избирателна комисия.
(9) Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до три дни след
изборния ден премахват поставените от тях
материали по ал. 1.
Забрана за поставяне на агитационни материали
Чл. 135. (1) Забранява се поставянето на
агитационни материали на партии, коалиции
от партии и инициативни комитети в изборните
помещения, както и на разстояние, по-малко
от 50 метра от входа на сградата, в която е
изборното помещение, през изборния ден и до
края на гласуването.

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

(2) Когато секционната избирателна комисия
установи наличие на материали по ал. 1, тя
незабавно ги отстранява – при необходимост
със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на
вътрешните работи.
Раздел ІV
Резултати от допитвания. Социологически
проучвания
Резултати от допитвания
Чл. 136. Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не могат
да се огласяват под каквато и да е форма 24
часа преди изборния ден до обявяване края
на изборния ден на територията на страната.
Социологически проучвания
Чл. 137. (1) Разрешения за провеждане на
социологически проучвания в изборния ден се
издават от Централната избирателна комисия
най-малко 7 дни преди изборния ден.
(2) Социологически проучвания в изборния
ден се извършват извън избирателните секции
чрез интервю с гласували избиратели, когато
това не създава затруднения за изборния процес.
(3) Резултатите от социологическите проучвания могат да се оповестят след 19,00 часа
на изборния ден.
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си емисии. В споразумението може да бъде
предвидено предизборните прояви да се отразяват само в хрониките и клиповете.
(4) Екипите, формите и темите на диспутите
се определят по споразумение съвместно от генералните директори на Българската национална
телевизия и Българското национално радио и
упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.
Споразумението се одобрява от Централната
избирателна комисия не по-късно от 31 дни
преди изборния ден и се изпраща незабавно
на Сметната палата.
Забрана за търговска реклама
Чл. 140. В предизборната кампания, излъчвана в програмите на Българската национална
телевизия и Българското национално радио, се
забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участие на кандидати
и представители на партиите, коалициите от
партии и инициативните комитети в излъчваните
търговски реклами. Забранява се в търговска
реклама да се отправят политически внушения
в полза или във вреда на един или друг участник в изборите.

Раздел V
Предизборна кампания
Условия и цени за медийни услуги
Чл. 138. Доставчиците на медийни услуги,
с изключение на електронните медии, предоставят едни и същи условия и цени на всички
регистрирани за участие в изборите партии,
коалиции от партии и инициативни комитети,
които се обявяват на интернет страницата им
не по-късно от 40 дни преди изборния ден и
се изпращат незабавно на Сметната палата и
на Централната избирателна комисия. Заплащането се извършва предварително.

Ред на представяне на кандидатите
Чл. 141. (1) Редът на представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите
от партии и инициативните комитети, в различните форми на предизборната кампания се
определя от Централната избирателна комисия
чрез жребий за всяка форма поотделно, който
се провежда в присъствие на кандидатите или
упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети
и на представители на Българската национална
телевизия и Българското национално радио.
(2) Определеният от жребия ред се обявява
от Централната избирателна комисия по реда
за обявяване на решенията є не по-късно от
31 дни преди изборния ден.

Отразяване на предизборната кампания
Чл. 139. (1) Предизборната кампания се отразява в програмите на Българската национална
телевизия и Българското национално радио под
формата на клипове, хроники, диспути и други
форми, договорени при условията на ал. 4, в
определено за тази цел време.
(2) Не се разрешава използването на програмите на Българската национална телевизия
и Българското национално радио за целите на
предизборната кампания извън времето, определено за посочените в ал. 1 форми.
(3) Българската национална телевизия и
Българското национално радио са длъжни да
спазват принципите за равенство и обективност
при отразяване на проявите на кандидатите,
регистрирани от партиите, коалициите от партии
и инициативните комитети в информационните

Клипове и обръщения при начало и край на
кампанията
Чл. 142. (1) Предизборната кампания в програмите на Българската национална телевизия
и Българското национално радио започва и
завършва с клипове на партиите, коалициите
от партии и инициативните комитети с продължителност до една минута.
(2) При произвеждане на избори за президент
и вицепрезидент на републиката предизборната
кампания в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално
радио започва и завършва с обръщения на
кандидатските двойки с продължителност до
три минути за всяка от тях.
(3) При произвеждане на втори тур при
избори за президент и вицепрезидент на републиката кандидатите имат право да отпра-
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вят обръщения в програмите на Българската
национална телевизия и Българското национално радио в последния ден на предизборната кампания между двата тура в рамките
на 10 минути, като поредността се определя
чрез жребий по ред, определен от Централната
избирателна комисия.
(4) Времето на излъчване на клиповете се
определя по споразумение между генералните
директори на Българската национална телевизия
и Българското национално радио и упълномощени представители на партиите, коалициите
от партии и инициативните комитети.
Други клипове
Чл. 143. (1) Във времето на предизборната
кампания могат да бъдат излъчвани и други
клипове на партии, коалиции от партии и инициативни комитети с цел тяхната популяризация
и агитация към гласуване за техните кандидати.
(2) Времетраенето на клиповете, времето
и броят на тяхното излъчване се определят по
споразумение между генералните директори
на Българската национална телевизия и Българското национално радио и упълномощени
представители на партиите, коалициите от
партии и инициативните комитети.
(3) Клиповете по ал. 1 се предоставят от
упълномощени представители на регистрираните за участие партии, коалиции от партии и
инициативни комитети или се изработват от
екипи на Българската национална телевизия
и Българското национално радио при едни и
същи условия и цени, определени от техните
ръководства. Условията и цените се изпращат
незабавно на Сметната палата и на Централната
избирателна комисия.
Хроники
Чл. 144. (1) Хрониките се излъчват ежедневно за предизборните прояви на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите
от партии и инициативните комитети. Те се
разделят на блокове за парламентарно представените партии и коалиции от партии, за
партиите и коалициите от партии, които имат
членове на Европейския парламент, но не са
парламентарно представени, и за извънпарламентарните партии и коалиции от партии
и инициативните комитети, регистрирали
кандидати, при спазване принципа на равнопоставеност. Времетраенето на излъчването за
всяка отделна партия и коалиция от партии е
до една минута.
(2) Времето за излъчване на хрониките се
определя по споразумение между генералните
директори на Българската национална телевизия
и Българското национално радио и на упълномощени представители на партиите, коалициите
от партии и инициативните комитети.
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Диспути
Чл. 145. (1) Българската национална телевизия и Българското национално радио
предоставят на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали
кандидати, телевизионно и радиовреме за не
по-малко от три диспута по предварително
съгласувани теми с времетраене общо не помалко от 180 минути.
(2) Най-малко половината от времето по
ал. 1 се предоставя на парламентарно представените партии и коалиции от партии, както
и на партиите и коалициите от партии, които
имат членове на Европейския парламент, но не
са парламентарно представени, регистрирали
кандидати, а останалата част от времето – на
извънпарламентарните партии и коалиции от
партии и инициативните комитети, регистрирали
кандидати, по споразумение между генералните
директори на Българската национална телевизия
и Българското национално радио и на упълномощени представители на партиите, коалициите
от партии и инициативните комитети. Времето
на участниците се разпределя поравно.
(3) В един диспут времето, предоставено
за участие на извънпарламентарна партия или
коалиция от партии или на инициативен комитет, не може да бъде по-голямо от времето за
участие на парламентарно представена партия
или коалиция от партии.
(4) Диспутите могат да се проведат и с едновременното участие на кандидати и представители на всички партии, коалиции от партии
и инициативни комитети.
(5) При произвеждане на втори тур при
избори за президент и вицепрезидент на републиката в периода между двата тура по взаимна договореност в определеното програмно
време по Българската национална телевизия
и Българското национално радио кандидатите
могат да провеждат диспут с времетраене до
60 минути. Диспутът се провежда по реда на
този раздел.
Регионални радио- и телевизионни центрове
Чл. 146. (1) Програмите на регионалните
радио- и телевизионни центрове се използват
от инициативните комитети и от партиите и
коалициите от партии в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за Българската национална телевизия и Българското
национално радио.
(2) Регионалните радио- и телевизионни
центрове предоставят общо не по-малко от
60 минути радио- и телевизионно време за
диспути между представителите на партиите,
коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати.
(3) Редът за участие в диспутите се определя от районните или общинските избирателни
комисии чрез жребий не по-късно от 31 дни
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преди изборния ден. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както
и темите на диспутите се определят съвместно
от ръководителите на регионалните радио- и
телевизионни центрове и представители на партиите, коалициите от партии и инициативните
комитети, регистрирали кандидати.
Заплащане на предизборните предавания по
Българската национална телевизия, Българското
национално радио и техните регионални центрове
Чл. 147. (1) Предизборните предавания по
Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални
центрове се заплащат от партиите, коалициите
от партии и инициативните комитети по тарифа,
определена от Министерския съвет, не по-късно
от 40 дни преди изборния ден, която се изпраща
незабавно на Сметната палата и на Централната
избирателна комисия. Заплащането се извършва
преди излъчване на предаването.
(2) Изявите по чл. 142, ал. 3 и по чл. 145,
ал. 5 не се заплащат от кандидатите.
Предоставяне на време от други електронни
медии
Чл. 148. (1) Електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и
Българското национално радио и техните регионални центрове, могат да предоставят време
за отразяване на предизборната кампания на
партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при
едни и същи условия и цени.
(2) Условията и редът за предоставяне на
време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет
страницата на съответната медия по ал. 1 не
по-късно от 40 дни преди изборния ден. Заплащането се извършва предварително.
(3) Условията, редът и тарифите по ал. 2 се
изпращат на Сметната палата и се предоставят на Централната избирателна комисия – за
електронна медия с национален обхват, и на
районните избирателни комисии, съответно
на общинските избирателни комисии – за
електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от 10 дни преди началото на
предизборните излъчвания.
Нарушаване на реда при провеждане на
кампанията
Чл. 149. (1) При нарушаване на реда за
провеждане на предизборната кампания от
доставчиците на медийни услуги партиите,
коалициите от партии и инициативните комитети – чрез лицата, които ги представляват или
упълномощени от тях лица, могат да подават
жалби в срок до 24 часа след излъчване на
съответното предаване.
(2) Жалбите се подават до:
1. Централната избирателна комисия за
доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват, както и когато нарушението
е извършено в повече от един изборен район;
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2. районната избирателна комисия, съответно общинската избирателна комисия, по
седалището на доставчика, когато доставчикът
има лицензия или регистрация с регионален
или местен обхват.
(3) Когато жалбата е подадена до комисия,
която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия, като уведомява
жалбоподателя.
(4) Компетентната избирателна комисия
разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването є, а в изборния ден незабавно, и
постановява решение, което не подлежи на
обжалване.
Раздел VІ
Финансиране на предизборната кампания
Финансиране на партии, коалиции от партии
и инициативни комитети
Чл. 150. (1) Партиите и инициативните
комитети, регистрирали кандидати, могат да
финансират предизборните си кампании със:
1. собствени средства на партиите;
2. средства на членовете на инициативните
комитети;
3. средства на кандидатите;
4. дарения от физически лица.
(2) Коалициите от партии, регистрирали
кандидати, могат да финансират предизборните
си кампании със:
1. собствени средства на партиите, които
участват в тях;
2. средства на кандидатите;
3. дарения от физически лица.
Финансиране и подпомагане на предизборните
кампании от физически лица
Чл. 151. (1) Дарението от едно физическо
лице за една партия или коалиция от партии
не може да надхвърля повече от 10 000 лв. за
една календарна година.
(2) Дарението от едно физическо лице за
един инициативен комитет и регистрирания от
него кандидат не може да надхвърля повече
от 10 000 лв.
(3) За предизборните кампании физически
лица могат да предоставят за безвъзмездно
ползване на партии, коалиции от партии или
инициативни комитети само собствени движими
и недвижими вещи.
(4) За предизборните кампании физически
лица могат да предоставят на партии, коалиции
от партии или инициативни комитети безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.
Забрана за финансиране и подпомагане на
предизборните кампании
Чл. 152. (1) Забранява се финансиране на
предизборните кампании:
1. с анонимни дарения под каквато и да е
форма;
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2. от юридически лица и от еднолични
търговци;
3. от чуждестранни физически лица, с
изключение на лицата – граждани на друга
държава – членка на Европейския съюз, които
имат избирателни права по този кодекс;
4. от религиозни институции;
5. от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни
търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
(2) Субектите по ал. 1, т. 2 – 5 не могат
да предоставят за предизборните кампании
движими и недвижими вещи за безвъзмездно
ползване, както и безвъзмездни услуги под
каквато и да е форма.
Средства на кандидат или член на инициативен комитет
Чл. 153. Всички изисквания за финансирането на предизборните кампании по този
раздел се прилагат и когато кампаниите се
финансират със средства на кандидат или на
член на инициативен комитет.
Задължения при финансиране на предизборните кампании
Чл. 154. (1) Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли
1000 лв., то представя декларация по образец
за произход на дарените средства.
(2) Правилото по ал. 1 се прилага и когато
кампаниите се финансират със средства от кандидатите и членовете на инициативни комитети.
(3) Когато едно физическо лице предостави
за безвъзмездно ползване свои движими или
недвижими вещи за предизборните кампании,
то представя декларация по образец за собствеността на тези вещи.
(4) Приходите и разходите, свързани с пред
изборните кампании на стойност над 1000 лв.,
се извършват по банков път.
Общ размер на финансирането
Чл. 155. (1) При произвеждане на избори
общият размер на финансирането на всяка
предизборна кампания на партиите, коалициите
от партии и инициативните комитети не може
да надхвърля:
1. при избори за народни представители:
а) 4 000 000 лв. за партии и коалиции от
партии;
б) 200 000 лв. за инициативен комитет;
2. при избори за президент и вицепрезидент
на републиката и за членове на Европейския
парламент от Република България:
а) 2 000 000 лв. за партии, коалиции от
партии и инициативни комитети за избори за
президент и вицепрезидент на републиката,
както и за партии и коалиции от партии за
избори за членове на Европейския парламент
от Република България;
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б) 100 000 лв. за инициативен комитет за
избори за членове на Европейския парламент
от Република България;
3. при избори за общински съветници и
кметове:
а) 8 000 000 лв. за партии и коалиции от
партии;
б) размерите по ал. 5 за инициативни комитети.
(2) В рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 3 при произвеждане на
избори за общински съветници за един кандидат
за общински съветник може да се разходват
не повече от 5000 лв.
(3) В рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 3 при произвеждане на
избори за кметове на общини за кандидат за
кмет на община може да се разходват:
1. за община с население до 30 000 жители – до 25 000 лв.;
2. за община с население до 60 000 жители – до 50 000 лв.;
3. за община с население до 100 000 жители – до 100 000 лв.;
4. за община с население до 200 000 жители – до 250 000 лв.;
5. за община с население до 500 000 жители – до 500 000 лв.;
6. за община с население над 500 000 жители – до 1 000 000 лв.
(4) В рамките на общия размер на финансиране по ал. 1, т. 3 при произвеждане на избори
за кметове на кметства за кандидат за кмет на
кметство може да се разходват:
1. за кметство с население до 1000 жители – до 2000 лв.;
2. за кметство с население до 3000 жители – до 6000 лв.;
3. за кметство с население над 3000 жители – до 10 000 лв.
(5) Максималният размер на финансовите
средства, който инициативните комитети могат да изразходят за кандидати за общински
съветници, кметове на общини и кметства,
не може да надвишава размера по ал. 2, 3 и
4. В общия размер на финансовите средства,
които инициативните комитети имат право да
изразходват за всяка предизборна кампания, се
включват средствата на кандидата и средствата
на членовете на инициативния комитет.
(6) В общия размер на финансовите средства, които партиите, коалициите от партии
и инициативните комитети имат право да
изразходят за всяка предизборна кампания, се
включват всички разрешени от този кодекс
средства по чл. 150.
Финансиране на избори в една календарна
година
Чл. 156. При произвеждане на различни
видове избори в една календарна година изискванията на чл. 155 се прилагат поотделно
за всеки вид избори.
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Представяне на данни за банковата сметка
Чл. 157. Партиите, коалициите от партии
и инициативните комитети в срок до 5 дни
от регистрацията си за участие в съответния
вид избор представят пред Сметната палата
данни за банковата сметка по обслужването
на предизборната им кампания, представена
по чл. 82, ал. 3, т. 11, чл. 84, ал. 4, т. 5, чл. 89,
ал. 3, т. 9, чл. 91, ал. 4, т. 5, чл. 95, ал. 5, т. 6
или чл. 97, ал. 8, т. 5.
Единен публичен регистър
Чл. 158. (1) В Сметната палата се създава
единен публичен регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети,
участващи в съответния вид избори, който се
поддържа до следващите избори от същия вид.
(2) В регистъра по ал. 1 по време на предизборната кампания се публикуват:
1. обстоятелствата по чл. 17 от Закона за
политическите партии;
2. наименованието на коалицията от партии
и наименованието на инициативния комитет
и имената на лицата, които ги представляват;
3. имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;
4. имената на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване или услуги за
предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за
ползване вещи, видът на услугите;
5. декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на
средствата на кандидатите и на членовете на
инициативните комитети и декларациите на
физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;
6. наименованията на социологическите и
рекламните агенции, както и на агенциите за
осъществяване на връзки с обществеността, с
които работят.
(3) След провеждане на изборите в регистъра се публикуват отчетите по чл. 159, ал. 1.
(4) В хода на предизборната кампания партиите, коалициите от партии и инициативните
комитети изпращат новопостъпилата информация по ал. 2 на хартиен и електронен носител
на Сметната палата за включване в регистъра.
Отчет за финансирането
Чл. 159. (1) В срок до 30 дни след изборния
ден партиите, коалициите от партии и инициативните комитети представят пред Сметната
палата на хартиен и електронен носител отчет
за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с предизборната
кампания, придружен с извлечение от банковата
им сметка.
(2) Средствата на кандидата и/или на член
на инициативния комитет за предизборната
кампания се отчитат в отчетите по ал. 1. Към
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отчетите се прилага декларация за произход на
средствата, в случаите когато те са в размер
над 1000 лв.
(3) Отчетите по ал. 1 се изготвят и представят по образец за всеки вид избор, утвърден
от Сметната палата.
(4) Сметната палата публикува отчетите на
партиите, коалициите от партии и инициативните комитети по ал. 1 в срок до 15 дни от
изтичане на срока за представянето им.
(5) Сметната палата проверява за съответствие декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната
кампания.
Деклариране на финансиране от общински
съветник или кмет
Чл. 160. (1) В срок до 30 дни от избирането
му всеки общински съветник или кмет е длъжен
да декларира пред съответния общински съвет
източниците на финансирането и разходите,
които е направил по време на предизборната
кампания.
(2) В срок до 14 дни от изтичането на срока
по ал. 1 съответният общински съвет изпраща
декларациите в Сметната палата.
Неуредени въпроси
Чл. 161. За неуредените в този раздел въпроси се прилага Законът за политическите
партии.
Г л а в а
д е в е т а
ГЛАСУВАНЕ
Раздел I
Бюлетини. Общи разпоредби
Общи изисквания
Чл. 162. (1) Гласуването при всички видове
избори се извършва с бюлетини по образец,
утвърден от Централната избирателна комисия.
(2) Бюлетините по ал. 1 са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, с тегло не
по-малко от 120 г/м2 и са защитени с поли
графическа защита.
(3) Бюлетините по ал. 1 не могат да съдържат реквизити извън изброените в този кодекс.
(4) Броят на отпечатаните бюлетини при
избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове
е равен на броя на избирателите, увеличен с
10 на сто.
Избирателни урни
Чл. 163. Избирателните урни са прозрачни
и се запечатват с печат.
Отбелязване на вида избор върху бюлетината
Чл. 164. При произвеждане едновременно
на различни видове избори на бюлетините се
отбелязва за кой вид избори се отнасят.
Раздел IІ
Бюлетини за гласуване за народни представители
Бюлетини и пликове
Чл. 165. Гласуването за народни представители се извършва с бюлетини и пликове по
образец, утвърден от Централната избирателна
комисия.
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Съдържание и определяне номер на бюлетината
Чл. 166. (1) Бюлетините съдържат:
1. наименованието и номера на изборния
район;
2. пълното и/или съкратено наименование
на партията или коалицията от партии, посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния комитет, като
абревиатурата за партия се изписва с „ПП“, за
коалиция от партии – с „КП“, а за инициативен
комитет – с „ИК“;
3. имената на кандидатите от съответната
кандидатска листа на партия или коалиция от
партии или името на независимия кандидат;
4. квадратче пред името на всеки кандидат
за поставяне на знак „Х“, отразяващ предпочитанието (преференцията) на избирателя за
конкретен кандидат; в това квадратче се изписва
и поредният номер на кандидата в листата;
5. празен ред между имената на кандидатите.
(2) В горния ляв ъгъл на отделен ред с увеличен и удебелен шрифт се отпечатва в каре
номерът на бюлетината на съответната партия,
коалиция от партии или независим кандидат.
(3) Номерът по ал. 2 се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий,
проведен в присъствието на представители на
партиите и коалициите от партии не по-късно
от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на
жребия се извършва публично и на него могат
да присъстват и регистрираните кандидати и
представители на средствата за масова информация. Определеният номер е еднакъв за
цялата страна и за гласуването извън страната.
Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда
на чл. 26, ал. 6.
(4) Номерата на независимите кандидати
следват номерата на бюлетините на партиите
и коалициите от партии съгласно поредността
на регистрацията на независимия кандидат от
районната избирателна комисия.
(5) Наименованието и номерът на изборния район се изписват на най-горния ред на
бюлетината. Реквизитите по ал. 1, т. 2, 3 и
4 се изписват от ляво на дясно на отделен
хоризонтален ред. В бюлетините за гласуване
извън страната наименованието и номерът на
изборния район се заместват с текста „Бюлетина за гласуване извън страната“.
(6) Извън страната се гласува само с бюлетини за партии или коалиции от партии, които
не съдържат реквизитите по ал. 1, т. 3 и 4.
(7) Бюлетините започват да се отпечатват
не по-рано от 18 дни преди изборния ден.
Раздел IІІ
Бюлетина за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката
Вид на бюлетината и съдържание
Чл. 167. (1) Гласуването се извършва с обща
бюлетина.
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(2) Бюлетината на лицевата страна съдържа:
1. наименованието и номера на района по
чл. 68, ал. 2; в бюлетините за гласуване извън
страната наименованието и номерът на района
се заместват с текста „Бюлетина за гласуване
извън страната“;
2. квадратче за поставяне на знак „Х“,
отразяващ волята на избирателя, в което е
изписан поредният номер на съответната
кандидатска листа;
3. имената на кандидата за президент и имената на кандидата за вицепрезидент, изписани
на отделни редове в съответната кандидатска
листа;
4. пълното или съкратено наименование на
партията или коалицията от партии, посочено
в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния комитет, като
абревиатурата за партия се изписва с „ПП“, за
коалиция от партии – с „КП“, а за инициативен
комитет – с „ИК“.
(3) Реквизитите по ал. 2, т. 2, 3 и 4 се изписват
последователно от ляво на дясно на отделен
хоризонтален ред за всяка кандидатска листа.
След имената на независимите кандидати се
изписва означението „независим“.
(4) Редовете на отделните кандидатски листи
се отделят един от друг с празен ред и плътна
черна хоризонтална линия.
(5) На гърба на бюлетината се отбелязват
две места за поставяне на печата на съответната
секционна избирателна комисия.
(6) Извън страната се гласува с бюлетини
за партии, коалиции от партии и инициативни комитети, които съдържат реквизитите по
ал. 2, т. 3.
Определяне на поредния номер на кандидатските листи
Чл. 168. (1) Поредният номер на кандидатските листи се определя от Централната
избирателна комисия чрез жребий, проведен в
присъствието на представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети,
регистрирали кандидати, не по-късно от 31 дни
преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват
и регистрираните кандидати и представители
на средствата за масова информация.
(2) Определеният номер е еднакъв за цялата
страна и за гласуването извън страната.
(3) Резултатът от жребия по ал. 1 се обявява
с решение от Централната избирателна комисия
по реда на чл. 26, ал. 6.
(4) Когато партия или коалиция от партии
не е регистрирала кандидатска листа, в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея
не се оставя празен ред.
(5) Бюлетината започва да се отпечатва не
по-рано от 18 дни преди изборния ден.
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Раздел IV
Бюлетини за гласуване за членове на Европейския парламент от Република България
Бюлетини и пликове
Чл. 169. Гласуването за членове на Европейския парламент от Република България се
извършва с бюлетини и пликове по образец,
утвърден от Централната избирателна комисия.
Съдържание и определяне на бюлетините
Чл. 170. (1) Бюлетините съдържат:
1. наименованието и номера на района по
чл. 69, ал. 2;
2. пълното или съкратено наименование на
партията или коалицията от партии, посочено
в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния комитет, като
абревиатурата за партия се изписва с „ПП“, за
коалиция от партии – с „КП“, а за инициативен
комитет – с „ИК“;
3. имената на кандидатите от съответната
кандидатска листа на партия или коалиция от
партии или името на независимия кандидат;
имената на гражданите на държава – членка
на Европейския съюз, които не са български
граждани, но са регистрирани като кандидати
за членове на Европейския парламент от Република България, се изписват на кирилица по
начина, по който са изписани в заявлението
за участие в изборите според личната карта
или паспорта;
4. квадратче пред името на всеки кандидат
за поставяне на знак „Х“, отразяващ предпочитанието (преференцията) на избирателя за
конкретен кандидат; в това квадратче се изписва
и поредният номер на кандидата в листата;
5. празен ред между имената на кандидатите.
(2) В горния ляв ъгъл на отделен ред с увеличен и удебелен шрифт се отпечатва в каре
номерът на бюлетината на съответната партия,
коалиция от партии или независим кандидат.
(3) Номерът по ал. 2 се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий,
проведен в присъствието на представители
на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати,
не по-късно от 31 дни преди изборния ден.
Тегленето на жребия се извършва публично и
на него могат да присъстват и регистрираните
кандидати и представители на средствата за
масова информация. Определеният номер е
еднакъв за цялата страна и за гласуването извън
страната. Резултатът от жребия се обявява от
Централната избирателна комисия с решение
по реда на чл. 26, ал. 6.
(4) Наименованието и номерът на района
по чл. 69, ал. 2 се изписват на най-горния ред
на бюлетината. Реквизитите по ал. 1, т. 2, 3
и 4 се изписват от ляво на дясно на отделен
хоризонтален ред. В бюлетините за гласуване
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извън страната наименованието и номерът на
района се заместват с текста „Бюлетина за
гласуване извън страната“.
(5) Извън страната се гласува с бюлетини
за партии, коалиции от партии и инициативни комитети, които съдържат реквизитите по
ал. 1, т. 3 и 4.
(6) Бюлетините започват да се отпечатват
не по-рано от 18 дни преди изборния ден.
Раздел V
Бюлетини за гласуване за общински съветници,
кметове на общини и кметове на кметства
Видове бюлетини
Чл. 171. (1) Гласуването се извършва с общи
бюлетини за:
1. общински съветници;
2. кмет на община;
3. кмет на кметство, ако се произвежда
такъв избор.
(2) Отделните видове бюлетини са с различни размери.
Съдържание на бюлетината за общински съветници и за кметове
Чл. 172. (1) Бюлетината за общински съветници на лицевата страна съдържа:
1. името на общината и номера на изборния район;
2. наименованието „Бюлетина за общински
съветници“;
3. квадратче за поставяне на знак „Х“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписан
поредният номер на партията, коалицията от
партии или независимия кандидат;
4. пълното или съкратено наименование на
партията или коалицията от партии, посочено
в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния комитет, като
абревиатурата за партия се изписва с „ПП“, за
коалиция от партии – с „КП“, а за инициативен
комитет – с „ИК“;
5. имената на кандидатите, заемащи първите
три места в кандидатската листа на партията
или коалицията от партии.
(2) Бюлетината за кмет на лицевата страна
съдържа:
1. името на общината или кметството и
номера на съответния изборен район;
2. наименованието „Бюлетина за кмет на
община“ или „Бюлетина за кмет на кметство“;
3. квадратче за поставяне на знак „Х“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписан
поредният номер на партията, коалицията от
партии или независимия кандидат;
4. пълното или съкратено наименование на
партията или коалицията от партии, посочено
в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния комитет, като
абревиатурата за партия се изписва с „ПП“, за
коалиция от партии – с „КП“, а за инициативен
комитет – с „ИК“;
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5. имената на кандидата за кмет.
(3) Името на общината и номерът на изборния район се изписват най-отгоре на бюлетината
над наименованието „Бюлетина за общински
съветници“, „Бюлетина за кмет на община“ или
„Бюлетина за кмет на кметство“.
(4) Реквизитите по ал. 1, т. 3, 4 и 5 и по
ал. 2, т. 3, 4 и 5 се изписват последователно от
ляво на дясно на отделен хоризонтален ред за
всяка партия, коалиция от партии или независим кандидат. След имената на независимия
кандидат се изписва означението „независим“.
(5) Редовете на отделните партии, коалиции
от партии и инициативни комитети се отделят
един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.
(6) На гърба на бюлетината по ал. 1 и 2 се
отбелязват две места за поставяне на печата на
съответната секционна избирателна комисия.
Определяне на поредни номера
Чл. 173. (1) Поредните номера на партиите,
коалициите от партии и независимите кандидати се определят чрез жребий от общинската
избирателна комисия, проведен в присъствието
на представители на партиите, коалициите от
партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, не по-късно от 31 дни преди
изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват и
регистрираните кандидати и представители на
средствата за масова информация. При идентичност на партиите и коалициите от партии,
регистрирали кандидати за общински съветници
или кметове в общинската избирателна комисия,
същите имат еднакъв номер на бюлетините за
всеки вид избори, за който са регистрирали
кандидати на територията на общината.
(2) Резултатът от жребия по ал. 1 се обявява
с решение от общинската избирателна комисия
по реда на чл. 33, ал. 2.
(3) Когато партия или коалиция от партии
не е регистрирала кандидатска листа в някой от
изборните райони на територията на общината,
в бюлетината за този вид избори не се изписва
нейният номер и за нея не се оставя празен ред.
(4) Бюлетината започва да се отпечатва не
по-рано от 18 дни преди изборния ден.
Раздел VІ
Общи правила при гласуване
Извършване на гласуването
Чл. 174. Гласуването се извършва по избирателни секции в предназначени за тази цел
изборни помещения, в които има кабини за
гласуване.
Оповестяване на мерки за избирателите с
увреждане
Чл. 175. (1) Не по-късно от 7 дни преди
изборния ден районната избирателна комисия
или общинската избирателна комисия оповес-
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тява по подходящ начин чрез средствата за
масова информация мерките, позволяващи на
избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват
и да гласуват в изборния ден.
(2) В обявлението по ал. 1 се посочват
телефон и адрес, на които могат да се правят
заявки за помощ в изборния ден.
Гласуване с подвижна избирателна урна
Чл. 176. (1) Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят
избирателното си право в изборното помещение, които желаят да гласуват с подвижна
избирателна урна, заявяват желанието си не покъсно от 30 дни преди изборния ден в писмена
форма чрез заявление по образец, подписано
саморъчно и подадено чрез писмо, факс или
електронна форма до органите по чл. 40, ал. 1
по постоянния адрес или настоящия адрес,
когато е направено искане по чл. 53, ал. 1. В
заявлението се посочват имената на избирателя,
единният му граждански номер (личен номер),
постоянният адрес (адрес на пребиваване) или
настоящият адрес, когато е направено искане
по чл. 53, ал. 1, и се прилага копие от документ
на ТЕЛК (НЕЛК).
(2) Имената на избирателя, направил искане
по ал. 1, се заличават от избирателния списък
и се вписват от органа по чл. 40, ал. 1 в списък
за гласуване с подвижна избирателна урна.
(3) При гласуване с подвижни избирателни урни се назначават подвижни секционни
избирателни комисии. Районната или общинската избирателна комисия определя броя на
подвижните секционни избирателни комисии
в изборния район (района) въз основа на броя
на подадените заявления по ал. 1. 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 по
ал. 1. Подвижните секционни избирателни комисии се назначават при условията и по реда на
глава втора, раздел V. Подвижните секционни
избирателни комисии имат правомощията по
чл. 36, ал. 1, т. 1, 3 – 8 и ал. 2.
(4) Кметът на общината е длъжен да предостави подходящи помещения и транспорт за
подвижните секционни избирателни комисии.
(5) Разпоредбите на кодекса относно секционните избирателни комисии се прилагат и за
подвижните секционни избирателни комисии.
Забрана за раздаване на книжа и материали
Чл. 177. Забранява се предварителното раздаване на изборни книжа и материали.
Забрана за изнасянето на книжа и материали
Чл. 178. (1) Забранява се изнасянето на
избирателните урни, избирателните списъци,
бюлетините и пликовете извън изборното по-
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мещение след приемането им от секционната
избирателна комисия в предизборния ден, по
време на гласуването и преброяването на гласовете и предпочитанията (преференциите).
(2) Подвижните секционни избирателни
комисии могат да изнасят извън помещението по чл. 176, ал. 4 книжата и материалите
за гласуване с подвижните избирателни урни.
(3) Забранява се изнасянето на бюлетини
от избиратели извън изборното помещение.
Забрана за гласуване извън изборното помещение
Чл. 179. Забранява се гласуване извън изборното помещение освен в случаите по чл. 176.
Забрана за показване начина на гласуване
Чл. 180. (1) При произвеждане на избори
за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България
се забранява след попълване на бюлетината и
преди пускането на плика в избирателната урна
избирателят да показва начина на гласуване.
(2) При произвеждане на избори за президент
и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове се забранява след
попълване на бюлетината и преди пускането
є в избирателната урна избирателят да разгъва
бюлетината по начин, позволяващ да се види
отбелязаното маркиране за партия, коалиция
от партии или инициативен комитет.
(3) При нарушаване на забраната по ал. 1
и 2 комисията незабавно обявява бюлетината
за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа „Забележки“
на избирателния списък. Избирателят не се
допуска повторно до гласуване.
(4) Бюлетината по ал. 3 се брои за недействителна, унищожава се с надпис „Недействителна по чл. 180“ и се вписва на отделен ред в
протокола на секционната избирателна комисия.
Забрана за използване на възпроизвеждаща
техника
Чл. 181. (1) Забранява се използването на
мобилни телефони, фотоапарати или друга
възпроизвеждаща техника с цел заснемане на
начина на гласуване.
(2) При нарушаване на забраната по ал. 1
комисията незабавно обявява бюлетината за
недействителна и отбелязва това обстоятелство
върху бюлетината и в графа „Забележки“ на
избирателния списък. Избирателят не се допуска
повторно до гласуване.
(3) Бюлетината по ал. 2 се брои за недействителна, унищожава се с надпис „Недействителна по чл. 181“ и се вписва на отделен ред в
протокола на секционната избирателна комисия.
Забрана за присъствие
Чл. 182. Не се разрешава присъствие на други
лица, освен гласуващи в момента избиратели,
на разстояние по-малко от три метра от кабината за гласуване, когато в нея има избирател.
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Запълване на избирателната урна. Отваряне
Чл. 183. (1) Когато избирателната урна се
напълни с пликове или бюлетини, в зависимост
от вида избори, върху нейния отвор се залепва
хартиена лента с подписите на членовете на
комисията, така че да не може да бъде използвана повече. Пълната урна остава на масата
за гласуване.
(2) Председателят проверява изправността
на втората урна и дали тя е празна. Урната
се затваря и запечатва с хартиени ленти,
подписани от членовете на комисията, и
гласуването продължава. Това обстоятелство
се вписва в протокола на секционната избирателна комисия.
(3) Двете урни се отварят едновременно след
приключване на гласуването и намерените в
тях пликове и бюлетини при избори за народни
представители или за членове на Европейския
парламент от Република България или бюлетини при избори за президент и вицепрезидент
на републиката или за общински съветници и
кметове се броят заедно.
Начало и край на гласуването
Чл. 184. (1) Избирателите гласуват от
6.00 часа до 19.00 часа. Извън страната изборният ден започва в 6.00 часа местно време и
приключва в 19.00 часа местно време. Когато
в 19.00 часа пред изборното помещение има
негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия
установяват техния брой и самоличност.
(2) Негласувалите избиратели предават
документите си за самоличност на комисията,
а избирателите – граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, и удостоверението си за пребиваване. Само тези избиратели
се допускат до гласуване след 19.00 часа, но не
по-късно от 20.00 часа.
Нарушения на изборния процес
Чл. 185. (1) Секционната избирателна комисия може да преустанови гласуването, когато
са налице съществени нарушения на изборния
процес. След тяхното отстраняване гласуването
продължава.
(2) Решението за преустановяване на гласуването се съобщава незабавно на Централната
избирателна комисия чрез районната или общинската избирателна комисия.
(3) Обстоятелствата по ал. 1 и 2 се отразяват в протокола на секционната избирателна
комисия.
(4) При необходимост за възстановяване на
реда и по решение на секционната избирателна
комисия председателят може да потърси съдействието на кмета или кметския наместник и
на органите на Министерството на вътрешните
работи. Тези обстоятелства се отразяват в протокола на секционната избирателна комисия.
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Недопускане на лица в изборното помещение
Чл. 186. (1) В изборното помещение не се
допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети,
опасни за живота и здравето на гражданите.
(2) В изборното помещение не се допускат
въоръжени лица, освен в случаите на чл. 185,
ал. 4.
Раздел VІІ
Предизборен ден
Получаване на книжа и материали
Чл. 187. (1) В деня преди изборния ден
секционната избирателна комисия получава
от общинската администрация и от районната
или общинската избирателна комисия:
1. избирателни урни;
2. бюлетини за гласуване, запечатани по
начин, определен от Централната избирателна
комисия;
3. пликове за гласуване при избори за народни представители и за членове на Европейския
парламент от Република България;
4. избирателен списък;
5. формуляр на допълнителен избирателен
списък;
6. формуляр на списък за допълнително
вписване на придружителите;
7. списък на заличените лица, които нямат
право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден;
8. два формуляра на протокола (протоколите) на секционната избирателна комисия;
фабричните номера на протоколите се вписват
в протокола за предаването и приемането на
изборните книжа и материали по ал. 3; ако има
разлика във фабричните номера на отделните
листи на протоколите това обстоятелство се
описва; формулярите на протоколите се предават
запечатани в плик по начин, който позволява
да се види само фабричният им номер; пликът
е подпечатан и подписан от членовете на районната или общинската избирателна комисия;
след приключване на изборния ден, преброяване на гласовете и попълване на черновата
се разпечатва единият формуляр и само ако
се сгреши, се разпечатва и другият формуляр;
9. бланки-чернови за отразяване резултатите от преброяването на предпочитанията
(преференциите) за кандидатите на партиите и
коалициите от партии при избори за народни
представители и за членове на Европейския
парламент от Република България;
10. формуляри на извлечения и чернови
на протоколите на секционната избирателна
комисия;
11. печат на секционната избирателна комисия при избори за президент и вицепрезидент
на републиката и при избори за общински
съветници и кметове;
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12. протокол за маркиране на печата на
секционната избирателна комисия;
13. образци на декларациите, които се подават
за съответния вид избори съгласно този кодекс;
14. модулна кутия за бюлетините при избори
за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България;
15. други помощни и технически материали.
(2) В деня преди изборния ден подвижната
секционна избирателна комисия получава от
общинската администрация и от районната или
общинската избирателна комисия изборните
книжа и материали по ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 8, 9,
10, 13, 14 и 15, както и:
1. списък за гласуване с подвижна избирателна урна;
2. печат на подвижната секционна избирателна комисия при избори за президент и
вицепрезидент на републиката и при избори за
общински съветници и кметове;
3. протокол за маркиране на печата на
подвижната секционна избирателна комисия.
(3) Председателят на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната
секционна избирателна комисия, определен
от районната или общинската избирателна
комисия неин член, и кметът на общината,
района или кметството или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация подписват протокол за предаването и приемането на избирателния списък,
съответно на списъка за гласуване с подвижна
избирателна урна, и протокол за предаването и
приемането на изборните книжа и материали
по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 – 15, съответно по ал. 1,
т. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14 и 15 и ал. 2, т. 2 и
3. В случай на неявяване на председателя на
секционната избирателна комисия, съответно
на подвижната секционна избирателна комисия
изборните книжа и материалите се получават и
протоколите се подписват от заместник-председателя на комисията. Протоколите се съставят
и подписват в три еднообразни екземпляра – по
един за секционната избирателна комисия, за
районната или общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с
районно деление).
(4) Печатът на секционната избирателна
комисия по ал. 1, т. 11, съответно печатът на
подвижната секционна избирателна комисия по
ал. 2, т. 2 се предава в запечатан плик, който
се подписва от лицата по ал. 3 в момента на
получаването му и се отваря при откриването
на изборния ден в секцията. След приключване
на гласуването печатът се поставя и затваря
в плик, който се подписва от председателя и
секретаря на комисията.
(5) След подписване на протоколите отговорността за опазване на изборните книжа и
материали носи председателят на секционната
избирателна комисия, съответно на подвижната
секционна избирателна комисия.
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Получаване на книжа и материали от капитаните на плавателните съдове
Чл. 188. Капитаните на плавателните съдове
под българско знаме, които напускат страната
до началото на изборния ден, получават изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1
от районната избирателна комисия по местопребиваването на кораба до 19 часа преди
изборния ден.
Получаване на книжа и материали
Чл. 189. Председателят и секретарят на сек
ционна избирателна комисия извън страната
получават изборните книжа и материали по
чл. 187, ал. 1 от ръководителя на българското
дипломатическо или консулско представителство или от оправомощен от него представител.
Изборно помещение и кабини за гласуване
Чл. 190. (1) Пред изборното помещение се
поставят образци на бюлетините за гласуване,
а при избори за общински съветници и кметове – и пълните кандидатски листи за общински
съветници на партиите и коалициите от партии.
(2) В изборното помещение се поставят кабини за гласуване така, че да се осигури тайната
на гласуването. Кабините трябва да осигуряват
гласуването на избиратели с увреждане на
опорно-двигателния апарат или на зрението.
(3) При избори за народни представители
и за членове на Европейския парламент от
Република България в кабините за гласуване
бюлетините се подреждат в модулна кутия.
Централната избирателна комисия определя
вида, размера и обема на модулната кутия не
по-късно от 55 дни преди изборния ден.
(4) Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с
големи букви е указано, че избирателят може
да изрази своя вот само със знак „Х“, поставен
с химикал, пишещ със син цвят. Размерът и
видът на таблото се определят от Централната
избирателна комисия.
(5) След приключване на подготовката за гласуването помещението се заключва и запечатва
с хартиена лента, подписана от присъстващите
членове на секционната избирателна комисия.
(6) Изборните помещения се охраняват
отвън от служители на Министерството на
вътрешните работи.
Раздел VІІІ
Изборен ден. Гласуване
Откриване на изборния ден
Чл. 191. (1) Изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от председателя на секционната избирателна комисия в
6.00 часа, ако присъстват повече от половината
от членовете на комисията. При липса на
кворум се уведомява районната или общинската избирателна комисия. Ако в 6.00 ч. са
се явили повече от половината от членовете
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на комисията, но не се е явил председателят,
изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от заместник-председателя,
което обстоятелство се вписва в протокола на
секционната избирателна комисия.
(2) Когато до един час не се явят достатъчно
членове на секционната избирателна комисия,
районната или общинската избирателна комисия назначава необходимия брой членове от
резервните членове на мястото на неявилите
се членове.
(3) Когато председателят на секционната
избирателна комисия отсъства, районната
или общинската избирателна комисия назначава заместник-председателя за председател,
а член на секционната избирателна комисия
за заместник-председател. Когато отсъства
заместник-председателят или секретарят на
секционната избирателна комисия, районната
или общинската избирателна комисия назначава
член на секционната избирателна комисия за
заместник-председател или секретар.
(4) Когато председателят, заместник-председателят и секретарят на секционната избирателна комисия отсъстват, районната или
общинската избирателна комисия назначава
председател, заместник-председател и секретар
измежду членовете и резервните членове.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 районната или
общинската избирателна комисия спазва изискването на чл. 15, ал. 3, изречение второ.
(6) Централната избирателна комисия по
предложение на районната или общинската
избирателна комисия може да разреши гласуването в някои секции да започне в 5.00 часа.
Действия при откриването
Чл. 192. (1) Непосредствено преди откриването на изборния ден бюлетините се разпечатват
и при избори за народни представители и за
членове на Европейския парламент от Република България се поставят в модулната кутия.
(2) При откриване на изборния ден в изборните помещения могат да присъстват кандидати, един от застъпниците по чл. 101, ал. 2,
по един представител на партия, коалиция от
партии и инициативен комитет, наблюдатели,
журналисти и избиратели.
(3) Председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1,
изправността на избирателната урна и дали тя
е празна. След проверката урната се затваря и
се запечатва с хартиени ленти, подписани от
присъстващите членове на комисията.
(4) При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове председателят на
секционната избирателна комисия маркира при
откриване на изборния ден по уникален начин
печата на секционната избирателна комисия,
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с който се подпечатват изборните книжа. За
маркирането се съставя протокол, подписан от
членовете на комисията, който съдържа не помалко от три отпечатъка от маркирания печат.
(5) След извършване на действията по ал. 1
и 3 и по ал. 4 – при избори за президент и
вицепрезидент на републиката и за общински
съветници и кметове, председателят на секционната избирателна комисия обявява изборния
ден за открит.
Права и задължения на застъпниците
Чл. 193. (1) Застъпниците могат да носят
в изборния ден само отличителни знаци по
образец, утвърден от Централната избирателна
комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън одобрените от Централната
избирателна комисия, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната
избирателна комисия. Решението може да
се обжалва пред районната или общинската
избирателна комисия, която се произнася
незабавно.
(2) По време на гласуването в изборното
помещение може да присъства само един от
застъпниците по чл. 101, ал. 2, по един представител на партия, коалиция от партии и инициативен комитет, наблюдатели и журналисти,
без да пречат на гласуването.
Гласуване на лицата, заети в произвеждането
на изборите
Чл. 194. Лицата, заети в произвеждането на
изборите за народни представители, за президент
и вицепрезидент на републиката и за членове
на Европейския парламент от Република България като членове на секционна избирателна
комисия или охрана на съответната секция,
могат да упражнят правото си на глас след
вписване в допълнителната страница на избирателния списък, ако отговарят на условията
по чл. 3 и след представяне на декларация по
образец, че не са гласували и няма да гласуват
на друго място. Декларацията е неразделна
част от списъка.
Удостоверяване самоличността на избирателя
Чл. 195. (1) Избирателите удостоверяват самоличността си пред председателя или член на
комисията, определен с нейно решение преди
откриването на изборния ден, с лична карта
или личен (зелен) паспорт за страната – само
за избирателите, ползващи се от разпоредбата на § 9а от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за българските лични
документи.
(2) При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република
България и за общински съветници и кметове избирателите, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, удостоверяват
самоличността си с лична карта или паспорт
и с удостоверение за пребиваване.
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(3) Избирателите, които гласуват извън страната, удостоверяват самоличността си с паспорт,
лична карта или военна карта съгласно чл. 13,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за българските лични
документи. В случай че срокът за валидност
на паспорта или личната карта на избирателя
е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако
представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство
на Република България, че е подал заявление
за продължаване на срока на валидност или
за издаване на нов паспорт или лична карта.
(4) Избирателите, гласуващи на корабите
под българско знаме, удостоверяват самоличността си:
1. пасажерите – с паспорт или лична карта;
2. членовете на екипажа – с моряшки
паспорт.
(5) При произвеждане на избори за народни
представители, за президент и вицепрезидент
на републиката и за членове на Европейския
парламент от Република България учениците
и студентите по чл. 207 освен документа си
за самоличност предоставят на секционната
избирателна комисия ученическа или студентска книжка.
Декларация от българските граждани, живеещи
в друга държава – членка на Европейския съюз
Чл. 196. Българските граждани, живеещи в
друга държава – членка на Европейския съюз,
когато гласуват в дипломатическите и консулските
представителства на Република България или в
населените места по чл. 74, ал. 4, т. 2, представят
декларация по образец, че не са гласували и няма
да гласуват на друго място в същите избори за
членове на Европейския парламент.
Проверка и вписване на данни на избирателя
Чл. 197. (1) Председателят или определен с
решение на комисията член сверява данните от
документа за самоличност на избирателя с тези
от избирателния списък (списъка) и вписва в
избирателния списък (списъка) единния граждански номер и вида и номера на документа за
самоличност и допуска избирателя до гласуване.
(2) При произвеждане на избори за членове на
Европейския парламент от Република България
и за общински съветници и кметове избирателят, гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, се допуска до гласуване след
вписване в избирателния списък на личния му
номер и на номера на личната му карта или
паспорт. Избирателят представя декларация по
образец, че не е гласувал в същите избори за
членове на Европейския парламент.
(3) Когато се установи разлика в някое от
имената на избирателя, гражданин на Република България, в списъка и според документа
за самоличност при съвпадане на постоянния
адрес, имената на избирателя от документа за
самоличност се записват в графата „Забележки“
на избирателния списък.
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(4) Когато при произвеждане на избори за
членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и
кметове се установи разлика в някое от имената
на избирателя, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, и данните
от удостоверението за пребиваване, вписани в
списъка и според личната карта или паспорта,
съответно удостоверението за пребиваване, при
съвпадане на адреса за пребиваване данните
от личната карта или паспорта, съответно от
удостоверението за пребиваване се записват в
графата „Забележки“ на избирателния списък.
(5) Документът за самоличност, съответно и
удостоверението за пребиваване на гражданин на
друга държава – членка на Европейския съюз,
остава в председателя, съответно в члена на
секционната избирателна комисия до полагането на подпис от избирателя в избирателния
списък (списъка).
(6) Ако избирателят не е вписан в избирателния списък (списъка), но има право да
гласува, всички негови данни се вписват в
допълнителната страница на избирателния
списък, след което избирателят се допуска до
гласуване.
Правила за гласуване при избори за народни
представители и за членове на Европейския
парламент от Република България
Чл. 198. (1) При произвеждане на избори
за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България
избирателят получава от член на секционната
избирателна комисия празен плик за гласуване,
след което отива в кабината да гласува.
(2) В кабината може да се намира само
един избирател.
(3) Избирателят гласува, като:
1. от модулната кутия взема бюлетината
на избраната от него партия или коалиция от
партии или за независим кандидат;
2. ако желае, поставя знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, в едно от малките
квадратчета пред имената на избран от него
кандидат на партия или коалиция от партии,
който показва по еднозначен начин неговото
предпочитание (преференция) за съответния
кандидат;
3. поставя бюлетината за избраната от него
кандидатска листа в плика и го затваря;
4. излиза от кабината и пуска плика в избирателната урна;
5. полага подпис срещу името си в избирателния списък.
(4) Вписването в бюлетината на специални
символи като букви, цифри или други знаци,
както и поставянето в плика на други предмети,
освен бюлетината, правят гласа недействителен.
(5) След гласуването избирателят получава
обратно документите си и напуска помещението.
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(6) Членовете на секционната избирателна
комисия и представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети
периодично проверяват наличието на бюлетини
за всяка кандидатска листа, когато в кабината
за гласуване няма избирател.
(7) Председателят на секционната избирателна комисия при поискване разрешава на
застъпниците на кандидатите и на наблюдателите да проверят наличието на бюлетини в
избирателната кабина.
Правила за гласуване при избори за президент
и вицепрезидент на републиката
Чл. 199. (1) При произвеждане на избори
за президент и вицепрезидент на републиката
избирателят получава от член на секционната
избирателна комисия бюлетина от кочана с
бюлетините, която се подпечатва с печата на
комисията в момента на получаването є, след
което отива в кабината да гласува.
(2) В кабината може да се намира само
един избирател.
(3) Избирателят гласува, като:
1. поставя знак „Х“ с химикал, пишещ със
син цвят, в квадратчето с номера на избраната
от него кандидатска листа, който изразява по
еднозначен начин неговия вот;
2. сгъва бюлетината по начин, непозволяващ
да се вижда отбелязаното маркиране за партия,
коалиция от партии или инициативен комитет;
3. излиза от кабината и подава сгънатата
бюлетина на член на комисията, който я подпечатва повторно с печата на комисията;
4. пуска сгънатата бюлетина в избирателната урна;
5. полага подпис в избирателния списък.
(4) След гласуването избирателят получава
обратно документа си за самоличност и напуска
помещението.
(5) Вписването в бюлетината на специални
символи като букви, цифри или други знаци
правят гласа недействителен.
Правила за гласуване при избори за общински
съветници и кметове
Чл. 200. (1) При произвеждане на избори
за общински съветници и кметове избирателят
получава от член на секционната избирателна
комисия бюлетини от кочаните с бюлетините за
всеки вид избор, които се подпечатват с печата
на комисията в момента на получаването им,
след което отива в кабината да гласува.
(2) В кабината може да се намира само
един избирател.
(3) Избирателят гласува, като:
1. поставя знак „Х“ с химикал, пишещ със
син цвят, в квадратчето пред наименованието на
избраната от него партия, коалиция от партии
или инициативен комитет, който изразява по
еднозначен начин неговия вот;
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2. сгъва бюлетините по начин, непозволяващ
да се вижда отбелязаното маркиране за партия,
коалиция от партии или инициативен комитет;
3. излиза от кабината и подава сгънатите
бюлетини на член на комисията, който ги
подпечатва повторно с печата на комисията;
4. пуска сгънатите бюлетини в избирателната урна;
5. полага подпис в избирателния списък.
(4) След гласуването избирателят получава
обратно документите си и напуска помещението.
(5) Вписването в бюлетината на специални
символи като букви, цифри или други знаци
правят гласа недействителен.
Правила при погрешно попълване на бюлетини
Чл. 201. (1) При произвеждане на избори
за президент и вицепрезидент на републиката
и за общински съветници и кметове, когато
избирателят сгреши при поставянето на знака,
изразяващ неговия вот, може да върне сгъната
сгрешената бюлетина на секционната избирателна комисия и да получи нова бюлетина за
гласуване от същия вид. Това право се предоставя на избирателя само веднъж.
(2) Бюлетината по ал. 1, без да се разгъва,
се унищожава с надпис „сгрешена“ и се подпечатва с печата на секционната избирателна
комисия. Сгрешените бюлетини се описват в
протокола на секционната избирателна комисия.
Принципи при гласуване
Чл. 202. Гласуването е лично и тайно.
Раздел ІX
Гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението
Правила за гласуване
Чл. 203. (1) Избирател с увреждане на
опорно-двигателния апарат или на зрението
удостоверява самоличността си с документ за
самоличност пред секционната избирателна
комисия в секцията по чл. 73, ал. 1.
(2) Избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението може да гласува
и в избрана от него подходяща секция.
(3) Избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението се вписва в
допълнителния избирателен списък в секцията,
след като представи декларация по образец, че
не е гласувал и няма да гласува на друго място.
Декларацията се прилага към допълнителния
избирателен списък и е неразделна част от
него. В допълнителния избирателен списък се
вписват всички данни на избирателя и списъкът се подписва от председателя и секретаря.
Правила за гласуване с придружител
Чл. 204. (1) Когато избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на
зрението, което не му позволява да извърши
сам необходимите действия при гласуването,
председателят на комисията, въз основа на
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документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ
увреждането, може да разреши гласуването
да се извърши с помощта на придружител,
посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията
спорът се решава окончателно от секционната
избирателна комисия. Копие от документа на
ТЕЛК (НЕЛК) се прилага към допълнителния
избирателен списък и е неразделна част от него.
(2) Когато избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което
не му позволява да извърши сам необходимите
действия при гласуването, но не притежава
документ на ТЕЛК (НЕЛК), по изключение с
решение на комисията може да бъде допуснат
да гласува с придружител.
(3) Имената и единният граждански номер
на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателния списък срещу името на
избирателя от член на комисията. Данните на
придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след
което придружителят се подписва. Този списък
се подписва и от председателя и секретаря.
(4) Когато увреждането по ал. 1 или 2 не
позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва
„гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се
отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола
на секционната избирателна комисия.
(5) Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
(6) Едно лице не може да бъде придружител
на повече от двама избиратели.
(7) Член на комисията, представител на
партия, коалиция от партии или инициативен
комитет, застъпник или наблюдател не може
да бъде придружител.
Раздел X
Гласуване с подвижна избирателна урна
Правила за гласуване
Чл. 205. (1) За гласуването с подвижна избирателна урна се изготвя списък по реда на
чл. 176, ал. 2.
(2) Членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват подвижната
избирателна урна, но не по-малко от четирима,
получават от председателя на комисията списъка
по чл. 176, ал. 2, празна запечатана избирателна
урна, на която с големи букви е указано, че
избирателят може да изрази своя вот само със
знак „Х“, поставен с химикал, пишещ със син
цвят, модулна кутия с бюлетините при избори
за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България,
кочан с бюлетините при избори за президент и
вицепрезидент на републиката и за общински
съветници и кметове и печат, когато се гласува с обща бюлетина. Броят на бюлетините
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е равен на броя на избирателите, вписани в
списъка за гласуване с подвижна избирателна
урна, увеличен с 10 на сто.
(3) Печатът за гласуване с подвижна избирателна урна се маркира, за което се съставя
протокол, който съдържа най-малко три отпечатъка от маркирания печат и се подписва
от всички членове на подвижната секционна
избирателна комисия.
(4) Членовете на подвижната секционна
избирателна комисия поставят подвижната
избирателна урна на достъпно и видно място в
дома на избирателя. Данните от документа за
самоличност на избирателя се сверяват с тези
от списъка и в списъка се вписват единният
граждански номер (личен номер) и видът и
номерът на документа за самоличност. Документът за самоличност, съответно и удостоверението за пребиваване на гражданин на друга
държава – членка на Европейския съюз, остава
в членовете на комисията до полагането на
подпис от избирателя в списъка.
(5) При гласуването с подвижна избирателна
урна в помещението с избирателя не могат да
присъстват други лица, включително членовете
на секционната избирателна комисия, които
обслужват подвижната избирателна урна, освен ако избирателят не може да извърши сам
необходимите действия и се налага гласуване с
придружител. Имената и единният граждански
номер (личен номер) на придружителя, както и
причината за гласуване с придружител се вписват
в графа „Забележки“ на списъка срещу името
на избирателя от члена на комисията. Данните
на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след
което придружителят се подписва. Списъкът се
подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват
подвижната избирателна урна. Изискванията
на чл. 204, ал. 4, 5, 6 и 7 се прилагат и при
гласуването с подвижна избирателна урна.
(6) След вписване на данните в списъка при
избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република
България избирателят получава от членовете
на комисията химикал, пишещ със син цвят, и
празен плик за гласуване. Избирателят гласува,
като от модулната кутия взема бюлетината на
избраната от него партия или коалиция от партии
или за независим кандидат, ако желае, поставя
знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, в
едно от малките квадратчета пред имената на
избран от него кандидат на партия или коалиция от партии, който показва по еднозначен
начин неговото предпочитание (преференция)
за съответния кандидат, поставя бюлетината за
избраната от него кандидатска листа в плика
и го затваря. Избирателят пуска плика в избирателната урна в присъствието на членовете
на комисията, полага подпис срещу името си
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в списъка и получава обратно документите си.
В графа „Забележки“ на списъка членовете на
комисията вписват часа на гласуването.
(7) След вписване на данните в списъка
при избори за президент и вицепрезидент на
републиката избирателят получава от членовете
на комисията химикал, пишещ със син цвят,
и бюлетина от кочана с бюлетините, която се
подпечатва с печата на комисията в момента
на получаването є. Избирателят гласува, като
поставя знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят,
в квадратчето с номера на избраната от него
кандидатска листа, който изразява по еднозначен начин неговия вот, и сгъва бюлетината по
начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното
маркиране за партия, коалиция от партии или
инициативен комитет. Сгънатата бюлетина се
дава на членовете на комисията, които я подпечатват повторно с печата на комисията, след
което избирателят пуска сгънатата бюлетина в
избирателната урна, полага подпис в избирателния списък и получава обратно документите
си. В графа „Забележки“ на списъка членовете
на комисията вписват часа на гласуването.
(8) След вписване на данните в списъка
при избори за общински съветници и кметове
избирателят получава от членовете на комисията химикал, пишещ със син цвят, и бюлетини
от кочаните с бюлетините за всеки вид избор,
които се подпечатват с печата на комисията в
момента на получаването им. Избирателят гласува, като поставя знак „Х“ с химикал, пишещ
със син цвят, в квадратчето пред наименованието на избраната от него партия, коалиция
от партии или инициативен комитет, който
изразява по еднозначен начин неговия вот, и
сгъва бюлетините по начин, непозволяващ да
се вижда отбелязаното маркиране за партия,
коалиция от партии или инициативен комитет.
Сгънатите бюлетини се дават на членовете на
комисията, които ги подпечатват повторно с
печата на комисията, след което избирателят
пуска сгънатите бюлетини в избирателната
урна, полага подпис в избирателния списък
и получава обратно документите си. В графа
„Забележки“ на списъка членовете на комисията
вписват часа на гласуването.
(9) Членовете на подвижната секционна
избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна урна, посещават избирателите
от списъка по домовете им до изчерпване на
списъка, но не по-късно от 19 часа, като им се
осигурява транспорт и охрана. Ако избирателят
не бъде открит на посочения адрес, в графа
„Забележки“ на списъка срещу името на избирателя се отбелязва това обстоятелство и се
подписва от членовете на подвижната секционна
избирателна комисия, които обслужват урната.
(10) След приключване на гласуването с
подвижната избирателна урна върху нейния
отвор се залепва хартиена лента, на която се
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отбелязва часът на последното гласуване, който
не може да бъде по-късно от 20 часа, подписана от членовете на подвижната секционна
избирателна комисия, които обслужват урната.
Подвижната избирателна урна се връща в помещението по чл. 176, ал. 4.
(11) За неуредените въпроси се прилага
раздел VІІІ от тази глава.
Раздел XІ
Гласуване с удостоверение за гласуване на
друго място
Правила за гласуване
Чл. 206. (1) Избирателите с удостоверение
за гласуване на друго място се вписват от
секционната избирателна комисия по место
пребиваването им в деня на изборите в допълнителния избирателен списък. Удостоверението
за гласуване на друго място се предава на
комисията, която проверява данните в него и
го прилага към допълнителния избирателен
списък. Удостоверението е неразделна част от
допълнителния избирателен списък.
(2) Избирател с удостоверение за гласуване
на друго място може да гласува и в секцията
по постоянния си адрес (адрес на пребиваване). Комисията го вписва в допълнителния
избирателен списък, към който се прилага и
удостоверението за гласуване на друго място.
(3) В допълнителния избирателен списък по
ал. 1 и 2 се вписват всички данни на избирателя и списъкът се подписва от председателя
и секретаря.
Раздел XІІ
Гласуване на ученици и студенти
Правила за гласуване
Чл. 207. (1) При произвеждане на избори
за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на
Европейския парламент от Република България
избирател, който е ученик или студент – редовно обучение, може да гласува в избирателна
секция по избор в населеното място, където се
обучава, когато то е различно от населеното
място по постоянен адрес, след представяне на:
1. документ за самоличност;
2. надлежно заверена от учебното заведение
със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за
съответния семестър студентска книжка;
3. декларация по образец, че не е гласувал
и няма да гласува на друго място.
(2) Избирателят ученик или студент се
вписва в допълнителния избирателен списък.
В допълнителния избирателен списък се вписват всички данни на избирателя и списъкът се
подписва от председателя и секретаря.
(3) Декларацията по ал. 1, т. 3 се прилага
към допълнителния избирателен списък и е
неразделна част от него.
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(4) По време на гласуването ученическата
или студентската книжка остава в секционната
избирателна комисия заедно с документа за
самоличност на избирателя ученик или студент.
(5) След полагането на подпис от избирателя
в избирателния списък в ученическата или студентската книжка се вписва датата на изборите
и се отбелязва, че ученикът или студентът е
гласувал. Книжката се подписва от председателя
или секретаря и от един член на секционната
избирателна комисия, предложени от различни
партии и коалиции от партии, след което се
връща на избирателя заедно с документа му
за самоличност.
Права на ученици и студенти за гласуване
Чл. 208. Избирателите, които са ученици
и студенти, при произвеждане на избори за
общински съветници и кметове в населеното
място, в което имат право да гласуват съгласно
чл. 3, ал. 4 или 5, се освобождават от учебни
занятия един ден преди, по време на изборния
ден и един ден след него.
Г л а в а

д е с е т а

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ
Раздел І
Общи разпоредби
Приключване на гласуването
Чл. 209. (1) След изтичане на изборния ден
председателят на секционната избирателна
комисия обявява гласуването за приключило.
(2) Неизползваните бюлетини при всички
видове избори и пликове при избори за народни
представители и за членове на Европейския парламент от Република България, както и сгрешените
бюлетини при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници
и кметове се опаковат поотделно, запечатват се
и се отстраняват от мястото за броене.
Право да присъстват
Чл. 210. При отваряне на избирателните
урни и при установяване на резултатите от
гласуването в изборното помещение могат да
присъстват кандидати, един от застъпниците по
чл. 101, ал. 2, по един представител на партия,
коалиция от партии и инициативен комитет,
наблюдатели и журналисти, като им се осигурява
пряка видимост при преброяване на гласовете.
Установяване и отразяване на изборните резултати
Чл. 211. (1) Секционната избирателна комисия установява резултатите от гласуването за
съответния вид избор и ги отразява в протокол.
(2) Протоколът на секционната избирателна
комисия е в три идентични екземпляра и е
изработен на трипластова индигирана хартия.
Протоколът е защитен с полиграфическа защита, определена с решение на Централната
избирателна комисия.

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

(3) В случай че при попълването единият
формуляр на протокола се сгреши, секционната
избирателна комисия унищожава сгрешения с
надпис „сгрешен“ и се подписва от председателя
и секретаря и член на секционната избирателна
комисия, предложени от различни партии и
коалиции от партии. Секционната избирателна
комисия връща на районната или общинската
избирателна комисия сгрешения формуляр на
протокол, когато предава протокола с резултатите от гласуването, като фабричният номер
на сгрешения протокол се сверява с номера на
протокола, вписан в протокола за предаването
и приемането на изборните книжа по чл. 187,
ал. 3. Когато и двата формуляра на протокола
се сгрешат, унищожените протоколи се връщат в районната или общинската избирателна
комисия след сверяване на фабричните им
номера с номерата на протоколите, вписани
в протокола за предаването и приемането на
изборните книжа по чл. 187, ал. 3.
(4) В случаите по ал. 3 секционната избирателна комисия получава нов протокол.
Това обстоятелство се описва в протокол за
предаването и приемането, в който се вписва
фабричният номер на новия протокол. Протоколът за предаването и приемането се подписва
от председателя на секционната избирателна
комисия и от определен от районната или
общинската избирателна комисия неин член,
предложени от различни партии и коалиции
от партии.
Подписване и поправка на протокола на секционната избирателна комисия
Чл. 212. (1) Протоколът на секционната
избирателна комисия след съставянето му се
подписва от всички членове на комисията.
След подписването председателят обявява резултатите от гласуването по партии, коалиции
от партии и независими кандидати за всички
видове избори, както и броя на предпочитанията
(преференциите) за всеки кандидат на партия
или коалиция от партии при избори за народни
представители и за членове на Европейския
парламент от Република България.
(2) Поправки в протокола след подписването му могат да се правят преди обявяване
на резултатите от гласуването. Поправката се
подписва от всички членове на комисията,
като отстрани се пише „поправка“. Очевидни
фактически грешки могат да се поправят и
след обявяване на резултата.
(3) Член на комисията не може да откаже
да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва
с особено мнение, като посочва в какво се
изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се
прилагат като неразделна част от протокола.
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(4) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише
протокола, това се отбелязва, като се посочват
и причините.
(5) Неподписването на протокола от член
на комисията не го прави недействителен.
(6) Извлечение от протокола се поставя на
видно място пред секцията.
(7) Кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии и
инициативните комитети и наблюдателите при
поискване получават извлечение от протокола.
Вписване на данни в протокола преди отваряне на избирателната урна
Чл. 213. (1) Преди отваряне на избирателната
урна в протокола последователно се вписват:
1. данните за избирателната секция, включително трите имена на членовете на комисията
и на присъствалите други лица;
2. часът на откриване на изборния ден и на
приключване на гласуването;
3. броят на избирателите според избирателния списък, включително части І и ІІ на
избирателния списък, и допълнителния избирателен списък;
4. броят на избирателите според избирателния списък; при избори за членове на Европейския парламент от Република България и
за общински съветници и кметове в протокола
се вписва броят на избирателите според части
І и ІІ на избирателния списък;
5. броят на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък;
6. броят на избирателите в допълнителния
избирателен списък;
7. броят на регистрираните кандидатски
листи при всички видове избори, съответно
кандидати за кметове при избори за общински
съветници и кметове;
8. броят на гласувалите избиратели според
положените в избирателния списък и в допълнителния избирателен списък подписи;
9. броят на недействителните бюлетини по
чл. 180;
10. броят на недействителните бюлетини
по чл. 181;
11. броят на сгрешените бюлетини;
12. броят на удостоверенията за гласуване
на друго място и на декларациите по чл. 207,
ал. 1, т. 3;
13. броят на декларациите, които са подадени
за съответния вид избор съгласно този кодекс;
посочва се броят на всеки вид декларации,
които са подадени;
14. броят на придружителите, вписани в графа
„Забележки“ на избирателния списък, и броят
на придружителите от списъка за допълнително
вписване на придружителите.
(2) Данните в протокола по ал. 1, т. 3 – 14
се вписват с думи и числа.
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Подготовка за отваряне на избирателната
урна
Чл. 214. (1) Преди отваряне на избирателната
урна от масата се отстраняват всички вещи с
изключение на черновите.
(2) Само един член по решение на комисията има достъп до бюлетините при избори за
президент и вицепрезидент на републиката и за
общински съветници и кметове и до пликовете
с бюлетините при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент
от Република България под наблюдението и
контрола на останалите членове.
Преброяване на гласовете от подвижната
избирателна урна
Чл. 215. Подвижната избирателна урна се
изсипва на масата в помещението по чл. 176,
ал. 4 и преброяването на гласовете, включително съставянето на протокола (протоколите),
се извършва по реда на тази глава.
Раздел ІІ
Преброяване на гласовете при избори за народни
представители и за членове на Европейския
парламент от Република България
Установяване на действителност и недействителност на вота
Чл. 216. (1) При установяване на резултатите от гласуването един плик съответства на
един глас, който може да е действителен или
недействителен.
(2) Гласът е действителен, когато:
1. бюлетината е по установения образец;
2. в бюлетината няма вписани специални
символи като букви, цифри или други знаци,
няма отбелязани предпочитания (преференции)
със знак, различен от „Х“, и с химикал, който
не пише със син цвят, както и в плика няма
поставени други предмети освен бюлетината;
3. пликът съдържа една или повече бюлетини по установения образец за една и съща
кандидатска листа и еднакви предпочитания
(преференции), отбелязани със знак „Х“ и с
химикал, пишещ със син цвят – този плик
съответства на един действителен глас;
4. пликът съдържа повече от една бюлетина
за една и съща кандидатска листа, но с отбелязани различни предпочитания (преференции) със
знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, или
повече от едно предпочитание (преференция),
отбелязано със знак „Х“ и с химикал, пишещ
със син цвят – смята се, че е подаден глас само
за избраната кандидатска листа;
5. пликът съдържа една бюлетина по образец,
но с повече от едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак „Х“ и с химикал,
пишещ със син цвят – смята се, че е подаден
глас само за избраната кандидатска листа;

ВЕСТНИК

БРОЙ 9

6. пликът съдържа една бюлетина по образец
без предпочитание (преференция) – смята се,
че е подаден глас само за избраната кандидатска листа;
7. пликът съдържа повече от една бюлетина
по образец за една и съща листа без предпочитание (преференция) – смята се, че е подаден
глас само за избраната кандидатска листа.
(3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато
в бюлетината има отклонения, дължащи се
на дефекти и грешки при производството, или
когато върху нея има механични увреждания
или зацапвания.
(4) Гласът е недействителен, когато:
1. пликът е празен;
2. пликът не съдържа бюлетини по установения образец или съдържа бюлетини по установения образец за различни кандидатски листи;
3. пликът съдържа една или повече бюлетини
с вписани върху тях специални символи като
букви, цифри или други знаци или с отбелязани предпочитания (преференции) със знак,
различен от „Х“, и с химикал, който не пише
със син цвят;
4. в плика има поставени други предмети
освен бюлетината.
(5) Броят на гласувалите избиратели е равен
на броя на намерените в избирателните урни
пликове.
(6) Бюлетини, намерени в избирателната урна
без пликове, не се отчитат при установяване
на резултатите от изборите. Тези бюлетини се
надписват с думите „без плик“ и се опаковат
отделно.
(7) Бюлетината може да съдържа едно
предпочитание (преференция) за посочен от
избирателя кандидат. Предпочитанието (преференцията) се зачита само когато е отбелязано
със знак „Х“, положен с химикал, пишещ със
син цвят, както и когато знакът „Х“ в малкото квадратче пред името на кандидата излиза
извън очертанията му, без да засяга другите
малки квадратчета. Когато бюлетината съдържа
две или повече предпочитания (преференции),
отбелязани със знак „Х“ и с химикал, пишещ
със син цвят, приема се, че тя не съдържа такива, като гласът се смята, че е подаден само
за избраната кандидатска листа.
Отваряне и преброяване
Чл. 217. (1) Избирателната урна се отваря,
пликовете се изваждат един по един, поставят
се с лицевата страна надолу и се броят.
(2) Когато в гласуването е била включена
втора избирателна урна, тя се отваря заедно с
първата урна.
(3) След преброяване на пликовете те последователно се отварят и съдържанието им
се изважда.
(4) Пликовете и бюлетините се подреждат
на купчинки, както следва:
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1. купчинка от пликовете, които не съдържат
бюлетини по установения образец, включително
празните пликове;
2. купчинка от пликовете, които съдържат
бюлетини с вписани в тях специални символи
като букви, цифри или други знаци, с отбелязани предпочитания (преференции) със знак,
различен от „Х“, и с химикал, който не пише
със син цвят, както и поставени други предмети
освен бюлетините;
3. купчинка от пликовете, които съдържат
бюлетини по установения образец за различни
кандидатски листи; тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена“ и се поставят
обратно в плика;
4. купчинки от бюлетини за кандидатски
листи от пликовете по чл. 216, ал. 2, т. 3, 4, 5,
6 и 7; когато пликът съдържа две или повече
бюлетини по установения образец за една и съща
кандидатска листа, едната от тях се разпределя
в купчинката за съответната листа; останалите
бюлетини се анулират с надпис „анулирана“ и
се поставят обратно в плика;
5. купчинка от пликовете по чл. 216, ал. 2,
т. 3, 4, 5, 6 и 7.
(5) Когато действителността на някой глас е
оспорена, след решение на комисията случаят
се описва в протокол. Протоколът се прилага
към протокола на секционната избирателна
комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението.
(6) След преброяване на гласовете бюлетините за партиите и коалициите от партии се
преглеждат отново една по една за преброяване на предпочитанията (преференциите) за
отделните кандидати.
Преброяване на подадените гласове и предпочитания (преференции)
Чл. 218. Секционната избирателна комисия
преброява подадените гласове и предпочитания
(преференции), като:
1. броят на недействителните гласове е равен
на сумата от броя на пликовете по чл. 217,
ал. 4, т. 1, 2 и 3;
2. броят на действителните гласове е равен
на броя на пликовете по чл. 217, ал. 4, т. 5;
3. броят на гласовете за всяка кандидатска
листа е равен на броя на бюлетините в съответната купчинка по чл. 217, ал. 4, т. 4;
4. броят на предпочитанията (преференциите)
за кандидат на партия или коалиция от партии
е равен на общия брой на отбелязаните със знак
малки квадратчета срещу името на кандидата.
Вид на протокола и вписване на данни
Чл. 219. (1) Всеки екземпляр на протокола
на секционната избирателна комисия е на два
листа с обособени страници.
(2) На първия лист се вписват общите данни
за гласуването в секцията и гласовете за партиите, коалициите от партии и независимите
кандидати.
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(3) На втория лист се вписват предпочитанията (преференциите) за кандидатите на
партиите и коалициите от партии.
(4) Преди попълване на протокола се съставя чернова на два листа, която по форма и
съдържание е еднаква с него.
Вписване на данни в протокола след отваряне
на избирателната урна
Чл. 220. (1) След отваряне на избирателната
урна и преброяване на гласовете на първия
лист в протокола на секционната избирателна
комисия последователно се вписват:
1. броят на намерените в избирателните
урни пликове;
2. броят на недействителните гласове;
3. броят на действителните гласове;
4. броят на гласовете, подадени за всяка
кандидатска листа;
5. броят на бюлетините по чл. 216, ал. 6;
6. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.
(2) На втория лист в протокола се вписва
общият брой на предпочитанията (преференциите) за всеки от кандидатите.
(3) Данните по ал. 1 и 2 се вписват в протокола с думи и числа.
Раздел ІІІ
Преброяване на гласовете при избори за президент и вицепрезидент на републиката
Установяване на действителност и недействителност на вота
Чл. 221. (1) При установяване на резултатите
от гласуването една бюлетина съответства на
един глас, който може да е действителен или
недействителен.
(2) Гласът е действителен, когато:
1. бюлетината е по установения образец;
2. бюлетината съдържа два броя печата на
съответната секционна избирателна комисия, и
3. само в едно от квадратчетата за гласуване
има поставен знак „Х“ с химикал, пишещ със
син цвят, който изразява по еднозначен начин
вота на избирателя.
(3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато:
1. в бюлетината има отклонения, дължащи се
на дефекти и грешки при производството, или
когато върху нея има механични увреждания
или зацапвания;
2. поставеният от избирателя знак „Х“ с
химикал, пишещ със син цвят, излиза извън
квадратчето на съответната кандидатска листа,
но не навлиза в квадратчето на друга листа;
3. в бюлетината няма вписани специални
символи като букви, цифри или други знаци.
(4) Гласът е недействителен, когато:
1. няма поставен знак „Х“ с химикал, пишещ
със син цвят, в нито едно от квадратчетата за
гласуване;
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2. има поставен знак „Х“ или друг знак с
химикал, пишещ със син или друг цвят, в повече от едно квадратче за гласуване;
3. поставеният знак „Х“ с химикал, пишещ
със син цвят, засяга повече от едно квадратче
за гласуване и не може да се установи едно
значно волята на избирателя;
4. бюлетината не съдържа два печата на
съответната секционна избирателна комисия;
5. бюлетината не е по установения образец;
6. върху бюлетината има изписани специални
символи като букви, цифри или други знаци.
(5) Броят на гласувалите избиратели е равен
на броя на намерените в избирателните урни
бюлетини.
Правила за отваряне на избирателната урна
Чл. 222. (1) Избирателната урна се отваря,
бюлетините се изваждат една по една, поставят
се с лицевата страна надолу и се броят.
(2) Когато в гласуването е била включена
втора избирателна урна, тя се отваря заедно с
първата урна.
(3) Бюлетините се подреждат на купчинки,
както следва:
1. купчинка от бюлетини, които не са по
установения образец;
2. купчинка от бюлетини с вписани в тях
специални символи като букви, цифри или
други знаци;
3. купчинка от бюлетини по установения
образец, в които не е отразен със знак „Х“
и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на
избирателя;
4. купчинка от бюлетини по установения
образец:
а) с отбелязан вот със знак „Х“ или с друг
знак и с химикал, пишещ със син или друг
цвят, за две или повече кандидатски листи, или
б) които не съдържат два броя печата на
съответната секционна избирателна комисия;
тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена“ върху всяка бюлетина;
5. купчинки от бюлетини по установения
образец с отбелязан вот със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два броя печата на
съответната секционна избирателна комисия.
(4) Когато действителността на някой глас е
оспорена, след решение на комисията случаят
се описва в протокол. Протоколът се прилага
към протокола на секционната избирателна
комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението.
Преброяване на подадените гласове
Чл. 223. (1) Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията гласове.
(2) Броят на недействителните гласове е
равен на сумата от броя на бюлетините по
чл. 222, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 4.
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(3) Броят на действителните гласове е равен
на броя на бюлетините по чл. 222, ал. 3, т. 5.
Вписване на данни след отваряне на избирателната урна
Чл. 224. (1) След отваряне на избирателната
урна и преброяване на гласовете в протокола
на секционната избирателна комисия последователно се вписват:
1. броят на намерените в избирателните
урни бюлетини;
2. броят на недействителните гласове;
3. броят на действителните гласове;
4. броят на гласовете, подадени за всяка
партия, коалиция от партии или независим
кандидат;
5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.
(2) Данните по ал. 1 се вписват в протокола
с думи и числа.
(3) Всеки екземпляр на протокола е на един
лист с обособени страници. Преди попълване на
протокола се съставя чернова, която по форма
и съдържание е еднаква с него.
Раздел ІV
Преброяване на гласовете при избори за общински съветници и кметове
Установяване на действителност и недействителност на вота
Чл. 225. (1) При установяване на резултатите
от гласуването за всеки вид избор една бюлетина съответства на един глас, който може да
е действителен или недействителен.
(2) Гласът е действителен, когато:
1. бюлетината е по установения образец;
2. бюлетината съдържа два броя печата на
съответната секционна избирателна комисия, и
3. само в едно от квадратчетата за гласуване
има поставен знак „Х“ с химикал, пишещ със
син цвят, който изразява по еднозначен начин
вота на избирателя.
(3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато:
1. в бюлетината има отклонения, дължащи се
на дефекти и грешки при производството, или
когато върху нея има механични увреждания
или зацапвания;
2. поставеният от избирателя знак „Х“ с
химикал, пишещ със син цвят, излиза извън
квадратчето на съответната кандидатска листа,
но не навлиза в квадратчето на друга листа;
3. в бюлетината няма вписани специални
символи като букви, цифри или други знаци.
(4) Гласът е недействителен, когато:
1. няма поставен знак „Х“ с химикал, пишещ
със син цвят, в нито едно от квадратчетата за
гласуване;
2. има поставен знак „Х“ или друг знак с
химикал, пишещ със син или друг цвят, в повече от едно квадратче за гласуване;
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3. поставеният знак „Х“ с химикал, пишещ
със син цвят, засяга повече от едно квадратче
за гласуване и не може да се установи едно
значно волята на избирателя;
4. бюлетината не съдържа два печата на
съответната секционна избирателна комисия;
5. бюлетината не е по установения образец;
6. върху бюлетината има изписани специални
символи като букви, цифри или други знаци.
(5) Броят на гласувалите избиратели за всеки
вид избор е равен на броя на намерените в
избирателните урни бюлетини за съответния
вид избор.
Правила за отваряне на избирателната урна
Чл. 226. (1) Избирателната урна се отваря,
бюлетините се изваждат една по една, поставят
се с лицевата страна надолу и се броят.
(2) Когато в гласуването е била включена
втора избирателна урна, тя се отваря заедно с
първата урна.
(3) Бюлетините за всеки вид избор се подреждат на купчинки, както следва:
1. купчинка от бюлетини за всеки вид избор,
които не са по установения образец;
2. купчинка от бюлетини за всеки вид избор
с вписани в тях специални символи като букви,
цифри или други знаци;
3. купчинка от бюлетини за всеки вид избор
по установения образец, в които не е отразен
със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят,
вотът на избирателя;
4. купчинка от бюлетини за всеки вид избор
по установения образец:
а) с отбелязан вот със знак „Х“ или друг
знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят,
за две или повече кандидатски листи или за
двама или повече кандидати за кметове, или
б) които не съдържат два броя печата на
съответната секционна избирателна комисия;
тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена“ върху всяка бюлетина;
5. купчинки от бюлетини за всеки вид избор
по установения образец с отбелязан вот със
знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, за
една кандидатска листа или за един кандидат
за кмет, които съдържат два броя печата на
съответната секционна избирателна комисия.
(4) Когато действителността на някой глас е
оспорена, след решение на комисията случаят
се описва в протокол. Протоколът се прилага
към протокола на секционната избирателна
комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението.
Преброяване на подадените гласове
Чл. 227. (1) Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията гласове
за всеки вид избор.
(2) Броят на недействителните гласове за
всеки вид избор е равен на сумата от броя на
бюлетините по чл. 226, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 4.
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(3) Броят на действителните гласове за всеки
вид избор е равен на броя на бюлетините по
чл. 226, ал. 3, т. 5.
Протоколи за отчитане резултатите от
гласуването
Чл. 228. (1) Секционната избирателна комисия съставя следните протоколи за отчитане
резултатите от гласуването:
1. за избиране на общински съветници;
2. за избиране на кмет на общината;
3. за избиране на кмет на кметство, ако се
произвежда такъв избор.
(2) Всеки екземпляр на протоколите по ал. 1
е на един лист с обособени страници. Преди
попълване на протоколите се съставя чернова,
която по форма и съдържание е еднаква с него.
Вписване на данни след отваряне на избирателната урна
Чл. 229. (1) След отваряне на избирателната
урна и преброяване на гласовете в протоколите
на секционната избирателна комисия последователно се вписват:
1. броят на намерените в избирателните
урни бюлетини за всеки вид избор;
2. броят на недействителните гласове за
всеки вид избор;
3. броят на действителните гласове за всеки
вид избор;
4. броят на гласовете за всеки вид избор,
подадени за всяка партия, коалиция от партии
или независим кандидат;
5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.
(2) Данните по ал. 1 се вписват в протоколите с думи и числа.
Раздел V
Предаване на протоколите от секционните
избирателни комисии
Предаване на протоколи в районната избирателна комисия
Чл. 230. (1) При произвеждане на избори
за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на
Европейския парламент от Република България
председателят или заместник-председателят,
секретарят и член на секционната избирателна
комисия, предложени от различни партии и
коалиции от партии, предават на районната
избирателна комисия екземплярите от протокола, предназначени за районната избирателна комисия и за Централната избирателна
комисия. Предава се и вторият формуляр
на протокола на секционната избирателна
комисия, получен по реда на чл. 187, ал. 1,
т. 8, като се сверява фабричният му номер
с номера на протокола, вписан в протокола
за предаването и приемането на изборните
книжа и материали.
(2) Протоколът на секционната избирателна
комисия се предава в районната избирателна
комисия неразпластен.
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Предаване на протоколи в общинската избирателна комисия
Чл. 231. (1) При произвеждане на избори за
общински съветници и кметове председателят
или заместник-председателят, секретарят и член
на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии,
предават на общинската избирателна комисия
екземплярите от протоколите за избиране на
общински съветници, кмет на общината или
кмет на кметство за общинската избирателна
комисия и за Централната избирателна комисия.
Предава се и вторият формуляр на протоколите
на секционната избирателна комисия, получени
по реда на чл. 187, ал. 1, т. 8, като се сверява
фабричният им номер с номера на протоколите, вписани в протокола за предаването и
приемането на изборните книжа и материали.
(2) Протоколите на секционната избирателна
комисия се предават в общинската избирателна
комисия неразпластени.
Изпращане на резултатите от гласуването
извън страната
Чл. 232. (1) Председателят на секционната
избирателна комисия извън страната, когато
той отсъства – секретарят, а когато отсъстват
и председателят, и секретарят – определено с
решение на комисията лице, изпраща незабавно резултатите от гласуването в Централната
избирателна комисия чрез протокол-грама и
сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия и от списъка за
гласуване извън страната.
(2) Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се изпращат от секционните
избирателни комисии извън страната чрез дипломатическото или консулското представителство
по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаването им
в Централната избирателна комисия, където се
съхраняват до следващите избори.
(3) Резултатите от гласуването на плавателните съдове под българско знаме се предават
незабавно посредством радиовръзка на параходствата (протокол-грами), а чрез тях – на
съответната районна избирателна комисия.
Резултатите трябва да съдържат всички числови
данни, описани в протокола на секционната
избирателна комисия.
(4) При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
членове на Европейския парламент от Република България изборните книжа и материали
от гласуването на плавателните съдове под
българско знаме се изпращат на Централната
избирателна комисия, а при избори за народни
представители – на областната администрация
по местопребиваването на кораба, и се съхраняват до следващите избори.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗБОРИТЕ
Раздел І
Определяне на резултатите от изборите от
районната избирателна комисия
Приемане и проверяване на протоколите. Предаване на останалите книжа и материали
Чл. 233. (1) Районната избирателна комисия
приема и проверява протоколите на секционните избирателни комисии.
(2) При приемане на протокола на секционната избирателна комисия районната избирателна комисия сверява фабричния му номер
с номера на протокола, вписан в протокола за
предаването и приемането на изборните книжа
и материали по чл. 187, ал. 3 или в протокола
по чл. 211, ал. 4.
(3) Когато районната избирателна комисия
установи несъответствие между фабричните
номера на получения и предадения протокол
от секционната избирателна комисия, секционната избирателна комисия заедно с районната
избирателна комисия извършват преброяване
на гласовете след приемането на протоколите
на всички секционни избирателни комисии.
(4) Членовете на секционната избирателна
комисия по чл. 230, ал. 1 проследяват точността
на въвеждане на данните от протокола в изчислителния пункт на районната избирателна
комисия.
(5) Когато районната избирателна комисия
установи очевидни фактически грешки в протокола, те се отбелязват в него и се подписват от
членовете на секционната избирателна комисия
по чл. 230, ал. 1.
(6) При приемане на протокола районната избирателна комисия издава подписана
разписка, която съдържа числовите данни от
протокола. След завръщането си в района на
секцията членовете на секционната избирателна
комисия по чл. 230, ал. 1 поставят тази разписка
до извлеченията от протокола.
(7) След приемане на протокола от районната избирателна комисия бюлетините,
екземплярът от протокола, предназначен за
областната администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на
секционната избирателна комисия по чл. 230,
ал. 1 в областната администрация на комисия в
състав, определен по реда на чл. 35. В състава
на комисията се включва и представител на
областната администрация.
(8) Бюлетините, екземплярът от протокола,
предназначен за областната администрация, и
останалите книжа и материали се съхраняват до
следващите избори. Помещенията, в които се
съхраняват, се определят от областния управител
и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с восъчен печат, върху който е поставен
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уникален знак, и подписани от членовете на
комисията. Образецът на печата, съхраняването на бюлетините, екземплярът от протокола,
предназначен за областната администрация,
и останалите книжа и материали и достъпът
до помещенията се определят с решение на
Централната избирателна комисия.
Отразяване на данните от гласуването
Чл. 234. (1) Данните от гласуването се отразяват в протокол на районната избирателна
комисия по партии, коалиции от партии и
кандидати.
(2) Районната избирателна комисия незабавно след подписване на протокола по ал. 1 го
изпраща на Централната избирателна комисия в
електронен вид, подписан с електронен подпис.
Отчитане на резултатите от гласуването
Чл. 235. (1) Въз основа на данните от
протоколите на секционните избирателни комисии районната избирателна комисия отчита
резултатите от гласуването в изборния район
по чл. 67, ал. 1 или в района по чл. 68, ал. 2
или чл. 69, ал. 2 и съставя протокол.
(2) Гласовете от плавателните съдове, на
които е образувана избирателна секция, се
прибавят с решение на районната избирателна
комисия към гласовете за кандидатски листи на
изборния район по чл. 67, ал. 1 или на района
по чл. 68, ал. 2 или чл. 69, ал. 2.
(3) Районната избирателна комисия определя
избраните независими кандидати в района с
използване на районна избирателна квота въз
основа на подадените там действителни гласове.
(4) При произвеждане на избори за народни
представители независим кандидат се смята за
избран, ако е получил районната избирателна
квота от гласовете в изборния район. Гласовете на независимите кандидати не участват
в последващото разпределение на мандатите.
Протокол на районната избирателна комисия
Чл. 236. (1) Протоколът на районната избирателна комисия е в два идентични екземпляра
и е изработен на двупластова индигирана хартия. Протоколът е защитен с полиграфическа
защита, определена с решение на Централната
избирателна комисия. Преди попълване на
протокола се съставя чернова, която по форма
и съдържание е еднаква с него.
(2) При произвеждане на избори за народни
представители и за членове на Европейския
парламент от Република България всеки екземпляр на протокола е на два листа с обособени страници, а при избори за президент и
вицепрезидент на републиката и при избори за
общински съветници и кметове всеки екземпляр
е на един лист с обособени страници.
Вписване на данни в протокола от общото
гласуване
Чл. 237. (1) В протокола на районната избирателна комисия последователно се вписват
броят на секционните избирателни комисии в
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района, броят на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването,
както и данните по чл. 213, ал. 1 и по чл. 220,
ал. 1 при избори за народни представители и за
членове на Европейския парламент от Република България или по чл. 224, ал. 1 при избори
за президент и вицепрезидент на републиката.
(2) Данните по ал. 1 се вписват в протокола
с думи и числа.
Подписване на протокола
Чл. 238. (1) Протоколът на районната
избирателна комисия се подписва от всички
членове на комисията.
(2) При констатиране на очевидна фактическа грешка в протокола могат да се извършват
поправки. Поправката се подписва от всички
членове на комисията, като отстрани се пише
„поправка“.
(3) Член на комисията не може да откаже
да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва
с особено мнение, като посочва в какво се
изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се
прилагат като неразделна част от протокола.
(4) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише
протокола, това се отбелязва, като се посочват
и причините.
(5) Неподписването на протокола от член
на комисията не го прави недействителен.
Извлечение от протокола
Чл. 239. (1) Извлечение от протокола по
чл. 235, ал. 1 се поставя на видно място пред
сградата, в която се помещава съответната
районна избирателна комисия.
(2) Кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии и
инициативните комитети и наблюдателите при
поискване получават извлечение от протокола.
База данни
Чл. 240. Районната избирателна комисия
създава база данни чрез компютърна обработка
на протоколите на секционните избирателни
комисии в изборния район по чл. 67, ал. 1 или
в района по чл. 68, ал. 2 или чл. 69, ал. 2 и на
протокол-грамите от плавателните съдове под
българско знаме.
Предаване на протокола и другите книжа на
Централната избирателна комисия
Чл. 241. (1) Председателят или заместникпредседателят, секретарят и член на районната
избирателна комисия, предложени от различни
партии и коалиции от партии, предават на Централната избирателна комисия екземпляра на
протокола на районната избирателна комисия,
екземплярите от протоколите на секционните
избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, и копия на
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разписките по чл. 233, ал. 6 не по-късно от
48 часа след получаване на последния протокол
на секционна избирателна комисия в района.
Протоколите на районните избирателни комисии се предават в Централната избирателна
комисия неразпластени.
(2) С протоколите и книжата по ал. 1 районната избирателна комисия предава в Централната избирателна комисия и:
1. копие от компютърната разпечатка на
данните за протокола и решението на районната
избирателна комисия (списък на получените
протоколи на секционните избирателни комисии
с кодовете на разписките им и компютърното
предложение за протокол и решение на районната избирателна комисия), предоставени от
изчислителния пункт;
2. два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на
секционните избирателни комисии.
(3) След проверка на книжата по ал. 1 и
2 Централната избирателна комисия издава
разписка на районната избирателна комисия и
се подписва протокол за предаването и приемането между представителите на Централната
избирателна комисия и районната избирателна
комисия в два идентични екземпляра.
(4) Изборните книжа и материали на районната избирателна комисия, с изключение на
предназначените за Централната избирателна
комисия, и екземплярите от протоколите на
секционните избирателни комисии, предназначени за районната избирателна комисия,
се предават на областната администрация, на
чиято територия е разположена тази комисия.
(5) Изборните книжа и материали се съхраняват от областните администрации до следващите избори.
Раздел ІІ
Определяне на резултатите от изборите от
общинската избирателна комисия
Приемане и проверяване на протоколите. Предаване на останалите книжа и материали
Чл. 242. (1) Общинската избирателна комисия приема и проверява протоколите на
секционните избирателни комисии.
(2) При приемане на протокола на секционната избирателна комисия за съответния вид
избор общинската избирателна комисия сверява
фабричния му номер с номера на протокола,
вписан в протокола за предаването и приемането
на изборните книжа и материали по чл. 187,
ал. 3 или в протокола по чл. 211, ал. 4.
(3) Когато общинската избирателна комисия
установи несъответствие между фабричните
номера на получения и предадения протокол
от секционната избирателна комисия за съответния вид избор, секционната избирателна
комисия заедно с общинската избирателна
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комисия извършват преброяване на гласовете
след приемането на протоколите на всички
секционни избирателни комисии.
(4) Членовете на секционната избирателна
комисия по чл. 231, ал. 1 проследяват точността
на въвеждане на данните от протоколите в изчислителния пункт на общинската избирателна
комисия.
(5) Когато общинската избирателна комисия
установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от
членовете на секционната избирателна комисия
по чл. 231, ал. 1.
(6) При приемане на протоколите общинската избирателна комисия издава подписана
разписка, която съдържа числовите данни от
протоколите. След завръщането си в района на
секцията членовете на секционната избирателна
комисия по чл. 231, ал. 1 поставят тази разписка
до извлеченията от протоколите.
(7) След приемане на протоколите от общинската избирателна комисия бюлетините,
екземплярите от протоколите, предназначени
за общинската администрация, и останалите
книжа и материали се предават от членовете на
секционната избирателна комисия по чл. 231,
ал. 1 в общинската администрация на комисия
в състав, определен по реда на чл. 35. В състава
на комисията се включва и представител на
общинската администрация.
(8) Бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация,
и останалите книжа и материали се съхраняват
до следващите избори. Помещенията, в които се
съхраняват, се определят от кмета на общината
и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с восъчен печат, върху който е поставен
уникален знак, и подписани от членовете на
комисията. Образецът на печата, съхраняването
на бюлетините, екземплярите от протоколите,
предназначени за общинската администрация,
и останалите книжа и материали и достъпът
до помещенията се определят с решение на
Централната избирателна комисия.
Протоколи на общинската избирателна
комисия
Чл. 243. (1) Въз основа на данните от протоколите на секционните избирателни комисии общинската избирателна комисия съставя
протоколи:
1. за избор на общински съветници;
2. за избор на кмет на общината;
3. за избор на кмет на кметство; ако кметствата са повече от едно, за избора във всяко
кметство се съставя отделен протокол.
(2) На основата на получените данни съответната общинска избирателна комисия определя
резултата от изборите, който се отразява в протоколите на общинската избирателна комисия.
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(3) Протоколите на общинската избирателна
комисия са в два идентични екземпляра и са
изработени на двупластова индигирана хартия.
Протоколите са защитени с полиграфическа
защита, определена с решение на Централната
избирателна комисия. Всеки екземпляр е на
един лист с обособени страници. Първият екземпляр се предава в Централната избирателна
комисия. Вторият екземпляр заедно с изборните
книжа се предава в общината.
(4) Преди попълване на протоколите се съставят чернови, които по форма и съдържание
са еднакви с тях.
Вписване на данни в протоколите
Чл. 244. (1) В протоколите на общинската избирателна комисия последователно се вписват:
1. броят на секционните избирателни комисии в общината;
2. броят на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуване;
3. броят на избирателите според части І и
ІІ на избирателния списък и допълнителния
избирателен списък;
4. броят на избирателите според части І и
ІІ на избирателния списък;
5. брой на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък;
6. броят на избирателите в допълнителния
избирателен списък;
7. регистрираните кандидатски листи, съответно кандидати за кметове;
8. броят на гласувалите избиратели според
положените в части І и ІІ на избирателния
списък и в допълнителния избирателен списък
подписи;
9. намерените в избирателните урни бюлетини;
10. общият брой на действителните бюлетини,
подадени в избора за кмет;
11. действителните бюлетини, подадени за
всеки кандидат за кмет;
12. действителните бюлетини, подадени за
съответната кандидатска листа за общински
съветници;
13. недействителните бюлетини;
14. броят на недействителните бюлетини
по чл. 180;
15. броят на недействителните бюлетини
по чл. 181;
16. броят на сгрешените бюлетини по чл. 201;
17. броят на придружителите, вписани в графа
„Забележки“ на избирателния списък, и броят
на придружителите от списъка за допълнително
вписване на придружителите;
18. броят на декларациите, които са подадени съгласно този кодекс; посочва се броят
на всеки вид декларации, които са подадени;
19. подадените заявления, възражения, жалби
и взетите по тях решения.
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(2) Данните в протоколите се вписват с
думи и числа.
Подписване на протоколите
Чл. 245. (1) Протоколите на общинската
избирателна комисия се подписват от всички
членове на комисията.
(2) При констатиране на очевидна фактическа грешка в протокол могат да се извършват
поправки. Поправката се подписва от всички
членове на комисията, като отстрани се пише
„поправка“.
(3) Член на комисията не може да откаже
да подпише протоколите на общинската избирателна комисия. Член, който не е съгласен с
отразеното в протокол, го подписва с особено
мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена
форма на отделен лист и се прилагат като
неразделна част от протокола.
(4) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише
протоколите, това се отбелязва, като се посочват
и причините.
(5) Неподписването на протокол от член на
комисията не го прави недействителен.
Определяне на резултатите от гласуването
за кмет
Чл. 246. (1) Определянето на резултатите от
гласуването за кметове се извършва съгласно
методиката по чл. 26, ал. 1, т. 27.
(2) Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за кметове
по партии, коалиции от партии и независими
кандидати и издава удостоверения на избраните
кметове.
(3) Избран за кмет е кандидатът, получил
повече от половината от действителните гласове.
(4) 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
неделен ден.
(5) 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 наймного 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.
(6) 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.
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(7) Когато до втори тур са допуснати да
участват двама кандидати и между двата тура
единият от тях почине, се произвежда нов избор.
(8) 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.
Определяне на резултатите от гласуването
за общински съветник
Чл. 247. (1) Определянето на резултатите от
гласуването за общински съветници се извършва съгласно методиката по чл. 26, ал. 1, т. 27.
(2) Резултатите от гласуването за общински
съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниймайер.
(3) Право на участие при разпределяне на
мандатите имат партиите, коалициите от партии
и независимите кандидати, получили гласове
не по-малко от общинската избирателна квота.
(4) Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите от партии
по ал. 3, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните
независими кандидати.
(5) Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински
съветници по партии, коалиции от партии и
независими кандидати и издава удостоверения
на избраните общински съветници.
Извлечение от протоколите
Чл. 248. (1) Извлечение от протоколите по
чл. 243, ал. 1 се поставя на видно място пред
сградата, в която се помещава общинската
избирателна комисия.
(2) Кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии
и инициативните комитети и наблюдателите
при поискване получават извлечение от протоколите.
База данни
Чл. 249. Общинската избирателна комисия
създава база данни чрез компютърна обработка
на протоколите на секционните избирателни
комисии в изборния район по чл. 70.
Предаване на протоколите и другите книжа
на Централната избирателна комисия
Чл. 250. (1) Общинската избирателна комисия предава в Централната избирателна
комисия не по-късно от 48 часа от получаване
на протоколите на секционната избирателна
комисия:
1. протоколите и решенията на общинската
избирателна комисия за всеки вид избор (неразпластени);
2. екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени
за Централната избирателна комисия;
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3. копия на разписките по чл. 242, ал. 6;
4. копие от компютърната разпечатка на дан
ните за протокола и решението на общинската
избирателна комисия за всеки вид избор (списък на получените протоколи на секционната
избирателна комисия с кодовете на разписките
им и компютърното предложение за протокол и
решение на общинската избирателна комисия),
предоставени от изчислителния пункт;
5. два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на
секционните избирателни комисии.
(2) След проверка на книжата по ал. 1 Централната избирателна комисия издава разписка
на общинската избирателна комисия и се подписва протокол за предаването и приемането
между представителите на Централната избирателна комисия и общинската избирателна
комисия в два идентични екземпляра.
(3) В Централната избирателна комисия се
извършва повторно въвеждане на данните от
протоколите на секционните избирателни комисии. Извършва се компютърно сравняване
на данните от протоколите на секционните
избирателни комисии, въведени в общинската
избирателна комисия и в Централната избирателна комисия, и се разпечатват различията.
(4) При наличие на разлики, както и при
установяване на очевидни фактически грешки,
Централната избирателна комисия се произнася
с решение за окончателните числови данни
по всеки от случаите, което се отразява при
издаването на бюлетина на Централната избирателна комисия за резултатите от изборите
и в базата данни на общинската избирателна
комисия по чл. 249.
(5) В изчислителния пункт на Централната
избирателна комисия се извършва повторно
контролно разпределение на мандатите за
общински съветници по метода на Хеър-Ниймайер за всяка община, което се сравнява с
решението на общинската избирателна комисия. В изчислителния пункт на Централната
избирателна комисия се извършва и сравняване на получените резултати от повторното
въвеждане на протоколите за избор на кметове
със съответното решение на общинската избирателна комисия.
Раздел ІІІ
Определяне на резултатите от изборите от
Централната избирателна комисия
Определяне на резултатите при избори за
народни представители
Чл. 251. (1) При произвеждане на избори за
народни представители общият брой мандати за
всяка партия и коалиция от партии се определя
от Централната избирателна комисия въз основа на подадените за партията или коалицията
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от партии действителни гласове в страната и
извън страната по метода на Хеър-Ниймайер
съгласно методиката по чл. 26, ал. 1, т. 27.
(2) Право на участие при разпределяне на
мандатите на национално ниво имат партиите
и коалициите от партии, получили не по-малко
от четири на сто от действителните гласове в
страната и извън страната.
(3) Броят на мандатите, които се разпределят
между партиите и коалициите от партии по
ал. 2, е равен на броя на народните представители в Народното събрание, намален с броя
на избраните независими кандидати.
(4) Броят на мандатите на партиите и коалициите от партии в многомандатните изборни
райони се определя по метода на Хеър-Ниймайер съгласно методиката по чл. 26, ал. 1, т. 27.
Определяне на избраните кандидати от всяка
районна кандидатска листа
Чл. 252. (1) При произвеждане на избори за
народни представители определянето на избраните кандидати от всяка районна кандидатска
листа се извършва според броя на получените
валидни предпочитания (преференции) и подреждането на кандидатите в листата съгласно
методиката по чл. 26, ал. 1, т. 27.
(2) Предпочитанията (преференциите) за
отделните кандидати са валидни, ако броят
на гласовете, получени за кандидата, е не помалък от 9 на сто от гласовете, подадени за
кандидатската листа.
(3) Кандидатите по ал. 2 се подреждат
според броя на получените предпочитания
(преференции), като се започне с кандидата,
получил най-висок брой валидни предпочитания
(преференции). Тези кандидати се изваждат
от кандидатската листа на съответната партия
или коалиция от партии и образуват списък А.
Останалите в кандидатската листа кандидати
запазват първоначалното си подреждане в
листата и образуват списък Б.
(4) Когато в списък А има двама или повече
кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от
Централната избирателна комисия чрез жребий,
проведен в присъствието на заинтересованите
кандидати и представители на партията или
коалициите от партии.
(5) Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите
по реда, в който са подредени в кандидатската
листа.
(6) Когато броят на кандидатите с валидни
предпочитания (преференции) е по-малък от
броя на мандатите на партията или коалицията
от партии, избрани са всички кандидати от
списък А. Останалите мандати на партията или
коалицията от партии се попълват с кандидатите
от списък Б по реда на тяхното подреждане.
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(7) Когато броят на кандидатите с валидни
предпочитания (преференции) е по-голям от
броя на мандатите на партията или коалицията
от партии, избрани са първите кандидати от
списък А по реда на тяхното подреждане до
попълване на всички мандати.
(8) Когато броят на кандидатите с валидни
предпочитания (преференции) е равен на броя
на мандатите на партията или коалицията
от партии, избрани са всички кандидати от
списък А.
Последици при избиране на кандидат за народен
представител в два многомандатни изборни
района
Чл. 253. (1) Когато кандидат за народен
представител, издигнат от партия или коалиция
от партии, е избран в два многомандатни изборни района, той е длъжен в еднодневен срок
от узнаването писмено да заяви в Централната
избирателна комисия в коя листа желае да
остане избран.
(2) В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срока по ал. 1, Централната
избирателна комисия го обявява за избран за
народен представител от изборния район, в който
първо е регистриран за народен представител.
(3) В случаите по ал. 1 Централната избирателна комисия обявява за избран първия по
ред неизбран кандидат в листата, от която кандидатът за народен представител се е отказал.
Обявяване на резултатите от изборите за
президент и вицепрезидент на републиката
Чл. 254. (1) Централната избирателна комисия обявява резултатите от изборите за президент
и вицепрезидент на републиката веднага след
тяхното определяне, но не по-късно от 48 часа
от обявяване на изборния ден за приключен.
(2) Когато никой от кандидатите не е избран,
Централната избирателна комисия определя
първите двама кандидати по листи, получили
най-много действителни гласове, и произвежда
нов избор в срока по чл. 93, ал. 4 от Конституцията на Република България.
(3) Предизборната кампания по ал. 2 започва
от определяне на кандидатите и продължава
до 24 часа преди изборния ден.
Отказ от участие в нов избор
Чл. 255. (1) Когато един от кандидатите за
президент и вицепрезидент на републиката,
получили най-много действителни гласове, се
откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от изборите да участва в новия избор,
в избора участват кандидатите от следващата
по броя на действителни гласове листа, определени от Централната избирателна комисия.
(2) При смърт или тежко заболяване на
някой от кандидатите от листите, получили
най-много действителни гласове, Централната
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избирателна комисия отлага избора и насрочва
нов избор не по-късно от 14 дни след датата
на втория избор. В срок до три дни от датата
на решението на Централната избирателна
комисия централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава, или
ръководството на коалицията от партии, компетентно съгласно решението за образуване на
коалицията, може да регистрира нов кандидат
по реда на чл. 112.
Обявяване на окончателните резултати
Чл. 256. (1) Окончателните резултати от
изборите за президент и вицепрезидент на републиката се обявяват от Централната избирателна
комисия в срок до три дни след изборния ден
и се обнародват в „Държавен вестник“ не покъсно от 7 дни след изборния ден.
(2) Обявяването на резултатите се извършва
по листи за всички кандидати. Когато е произведен нов избор, обявяват се и резултатите
от първия избор.
Полагане на клетва
Чл. 257. Новоизбраните президент и вицепрезидент полагат клетва по чл. 76, ал. 2 от
Конституцията на Република България три
дни преди изтичането на пълномощията на
действащите президент и вицепрезидент. Те
встъпват в длъжност от деня на изтичане на
пълномощията на действащите президент и
вицепрезидент.
Определяне на броя на мандатите при избори
за членове на Европейския парламент от Република България
Чл. 258. (1) Броят на членовете на Европейския парламент от Република България се
определя съгласно процедурата, предвидена в
чл. 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз.
(2) При произвеждане на избори за членове
на Европейския парламент от Република България общият брой мандати за всяка партия и
коалиция от партии се определя от Централната
избирателна комисия въз основа на подадените
за партията или коалицията от партии действителни гласове в страната и извън страната по
метода на Хеър-Ниймайер съгласно методиката
по чл. 26, ал. 1, т. 27.
(3) Право на участие при разпределяне на
мандатите имат партиите, коалициите от партии
и независимите кандидати, получили действителни гласове не по-малко от националната
избирателна квота.
(4) Броят на мандатите, които се разпределят
между партиите и коалициите от партии по ал. 3,
е равен на броя на членовете на Европейския
парламент от Република България, намален с
броя на избраните независими кандидати.
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Определяне на избраните кандидати
Чл. 259. (1) При произвеждане на избори
за членове на Европейския парламент от Република България определянето на избраните
кандидати от всяка кандидатска листа се извършва според броя на получените валидни
предпочитания (преференции) и подреждането
на кандидатите в листата съгласно методиката
по чл. 26, ал. 1, т. 27.
(2) Предпочитанията (преференциите) за
отделните кандидати са валидни, ако броят
на гласовете, получени за кандидата, е не помалък от 6 на сто от гласовете, подадени за
кандидатската листа.
(3) Кандидатите по ал. 2 се подреждат
според броя на получените предпочитания
(преференции), като се започне с кандидата,
получил най-висок брой валидни предпочитания
(преференции). Тези кандидати се изваждат
от кандидатската листа на съответната партия
или коалиция от партии и образуват списък А.
Останалите в кандидатската листа кандидати
запазват първоначалното си подреждане в
листата и образуват списък Б.
(4) Когато в списък А има двама или повече
кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от
Централната избирателна комисия чрез жребий,
проведен в присъствието на заинтересованите
кандидати и представители на партията или
коалициите от партии.
(5) Когато няма кандидати с валидни
предпочитания (преференции), избрани са
кандидатите по реда, в който са подредени в
кандидатската листа.
(6) Когато броят на кандидатите с валидни
предпочитания (преференции) е по-малък от
броя на мандатите на партията или коалицията от партии, избрани са всички кандидати
от списък А. Останалите мандати на партията или коалицията от партии се попълват с
кандидатите от списък Б по реда на тяхното
подреждане.
(7) Когато броят на кандидатите с валидни
предпочитания (преференции) е по-голям от
броя на мандатите на партията или коалицията
от партии, избрани са първите кандидати от
списък А по реда на тяхното подреждане до
попълване на всички мандати.
(8) Когато броят на кандидатите с валидни
предпочитания (преференции) е равен на броя
на мандатите на партията или коалицията
от партии, избрани са всички кандидати от
списък А.
Обявяване на резултатите от гласуването
Чл. 260. (1) Централната избирателна комисия обявява резултатите от гласуването,
както следва:
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1. получените гласове и разпределението
на мандатите между партиите и коалициите
от партии при избори за народни представители – не по-късно от 4 дни след изборния ден;
2. имената на избраните народни представители – не по-късно от 7 дни след изборния ден;
3. получените гласове и разпределението на
мандатите между партиите и коалициите от
партии при избори за членове на Европейския
парламент от Република България – не по-късно
от три дни след изборния ден;
4. имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България – не
по-късно от 5 дни след изборния ден.
(2) При произвеждане на избори за членове
на Европейския парламент от Република България резултатите от гласуването се обявяват
след обявяване приключването на изборния ден
във всички държави – членки на Европейския
съюз, в рамките на изборния период, определен
от Съвета на Европейския съюз.
Уведомяване на председателя на Европейския
парламент
Чл. 261. След отчитането и официалното
обявяване на резултатите от изборите председателят на Народното събрание уведомява
председателя на Европейския парламент за
избраните членове на Европейския парламент
от Република България.
База данни
Чл. 262. (1) При произвеждане на избори
за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на
Европейския парламент от Република България
Централната избирателна комисия създава база
данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии
от страната, протокол-грамите и сканираните
екземпляри от протоколите на секционните
избирателни комисии извън страната.
(2) В Централната избирателна комисия
се извършва повторно въвеждане на данните
от протоколите на секционните избирателни
комисии по ал. 1. Извършва се компютърно
сравняване на данните от протоколите на сек
ционните избирателни комисии, въведени в
районните избирателни комисии и в Централната избирателна комисия, и се разпечатват
различията.
(3) В Централната избирателна комисия
се извършва въвеждане и повторно въвеждане на постъпилите сканирани екземпляри от
протоколите и протокол-грамите с резултатите
от гласуването извън страната. Получените
гласове за отделните кандидатски листи при
всички видове избори и предпочитанията
(преференциите) за кандидатите от всяка
листа при избори за членове на Европейския
парламент от Република България се прибавят
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към получените гласове за съответната листа и
предпочитанията (преференциите) за отделни
кандидати от страната.
(4) При наличие на разлики, както и при
установяване на очевидни фактически грешки,
Централната избирателна комисия се произнася
с решение за окончателните числови данни по
всеки от случаите и актуализира базата данни.
(5) Резултатите от изборите се определят
според актуализираната база данни.
(6) Когато разликите или грешките по ал. 4 са
от естество да променят резултата от изборите,
Централната избирателна комисия съобщава
за тях на заинтересованите кандидати, партии
и коалиции от партии.
(7) Бюлетинът на Централната избирателна
комисия се публикува според актуализираната
база данни.
(8) Актуализираната база данни на Централната избирателна комисия на технически носител се предоставя на президента на републиката,
на председателя на Народното събрание, на
Министерския съвет, на партиите, коалициите
от партии и инициативните комитети, участвали в изборите, на социологически агенции, на
библиотеки, на университети, на Българската
академия на науките и на други организации.
(9) Базата данни по ал. 8 не може да се
променя и разпространява без разрешение на
Централната избирателна комисия.
Г л а в а
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ОСПОРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗБОРИТЕ
Раздел I
Оспорване на резултатите от изборите за народни представители, за президент и вицепрезидент
на републиката и за членове на Европейския
парламент от Република България
Решаване на спорове от Конституционния съд
Чл. 263. Споровете относно законността на
избора на народни представители, на президент
и вицепрезидент на републиката и на членове на
Европейския парламент от Република България
се решават от Конституционния съд.
Оспорване при избори за народни представители или членове на Европейския парламент от
Република България
Чл. 264. (1) Кандидатите за народни представители, съответно за членове на Европейския
парламент от Република България, централните
ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите от
партии, компетентни съгласно решението за
образуване на коалицията, участвали в изборите,
могат да оспорят законността на изборите за
народни представители или избора на народен
представител, съответно на член на Европейския парламент от Република България, пред
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органите по чл. 150 ал. 1 от Конституцията на
Република България в срок до 7 дни от обявяването на решението с резултатите от изборите
от Централната избирателна комисия.
(2) В срок до 15 дни от обявяването на
решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия органите по
чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република
България могат да сезират Конституционния
съд с мотивирано искане да се произнесе по
законността на изборите за народни представители или на избора на народен представител,
съответно на член на Европейския парламент
от Република България.
(3) Искането се разглежда при условията
и по реда на Закона за Конституционен съд и
правилника за организацията на дейността му.
(4) Решението на Конституционния съд за
незаконност на изборите за народни представители или на избора на народен представител,
съответно на член на Европейския парламент от
Република България, се изпраща на Народното
събрание, Централната избирателна комисия
и на заинтересованите лица.
(5) При обявяване на незаконност на изборите за народни представители се произвежда
нов избор за Народно събрание не по-късно от
два месеца от постановяването на решението
по ал. 4.
(6) При обявяване на незаконност на избора на народен представител, съответно на
член на Европейския парламент от Република
България, Централната избирателна комисия
съгласно методиката по чл. 26, ал. 1, т. 27 с
решение определя резултатите от изборите,
като обявява разпределението на мандатите и
имената на избраните народни представители,
съответно членове на Европейския парламент
от Република България. Решението на Централната избирателна комисия не подлежи
на обжалване.
Оспорване законността на избора на президент и вицепрезидент на републиката
Чл. 265. (1) Кандидатите за президент и
вицепрезидент на републиката, централните
ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите от
партии, компетентни съгласно решението за
образуване на коалицията, участвали в изборите, могат да оспорят законността на избора на
президент и вицепрезидент пред органите по
чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република
България в срок до 7 дни от обявяването на
решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия.
(2) В срок до 15 дни от обявяване на решението с резултата от изборите от Централната
избирателна комисия органите по чл. 150, ал. 1
от Конституцията на Република България могат
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да сезират Конституционния съд с мотивирано
искане да се произнесе по законността на избора
на президент и вицепрезидент на републиката.
(3) Искането се разглежда при условията и
по реда на Закона за Конституционен съд и
правилника за организацията на дейността му.
(4) Конституционният съд разглежда искането и се произнася в срок до един месец от
обявяване на резултатите от изборите.
(5) Решението за незаконност на избора на
президент и вицепрезидент на републиката се
изпраща на Народното събрание, Централната
избирателна комисия и заинтересованите лица.
(6) При обявяване на незаконност на избора
на президент и вицепрезидент на републиката се
произвежда нов избор не по-късно от два месеца от постановяването на решението по ал. 5.
Действие на жалбата
Чл. 266. Жалбата не спира изпълнението
на решението на Централната избирателна
комисия.
Раздел II
Оспорване на резултатите от изборите за общински съветници и кметове
Оспорване пред административния съд
Чл. 267. (1) Всеки кандидат за съветник или
кмет, централните ръководства на партиите,
компетентни съгласно устава, и ръководствата
на коалициите от партии, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията,
участвали в изборите за общински съветници
и кметове, могат да оспорят решението на общинската избирателна комисия за определяне
на резултатите от изборите пред съответния
административен съд в срок до 7 дни от обявяването на решението.
(2) Жалбата се подава чрез общинската избирателна комисия в два екземпляра. Жалбата
трябва да е написана на български език и да
съдържа имената и адреса, телефон, факс или
електронен адрес.
(3) Общинската избирателна комисия изпраща жалбата на съответния административен съд
в срок до три дни от получаването є заедно с
решението, което се оспорва.
(4) Жалбата не спира изпълнението на
решението, освен ако съдът постанови друго.
(5) Съдът насрочва открито заседание в срок
до 7 дни от постъпването на жалбата.
(6) Сроковете за призоваване по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат.
(7) Съдът се произнася по законосъобразността на решението на общинската избирателна
комисия в срок до 14 дни от постъпването на
жалбата в съда.
(8) Решението на съда по ал. 7 може да
бъде оспорено с касационна жалба в срок до
7 дни от обявяването му.
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(9) Върховният административен съд се
произнася по жалбата в срок до 14 дни от
постъпването є в съда.
(10) Съдът може да потвърди решението
на общинската избирателна комисия или да
обяви избора за недействителен. Когато съдът
установи резултат, различен от отразения в
протокола на общинската избирателна комисия – поради допусната техническа грешка или
грешка в пресмятането, отменя решението
и връща книжата на съответната общинска
избирателна комисия за обявяване на действителните резултати.
(11) Производството пред съответния административен съд и Върховния административен
съд приключва в срок до три месеца от подаването на жалбата.
Действия на влезлите в сила решения
Чл. 268. Влезлите в сила решения на съответния административен съд и на Върховния
административен съд не подлежат на отмяна.
Компетентен орган при спряно изпълнение на
решение или обявен резултат за недействителен
Чл. 269. Когато съдът е спрял изпълнението на решението или е обявил резултата от
изборите за недействителен, кметът, чийто
срок на пълномощия е изтекъл, когато не е
бил регистриран като кандидат, а в останалите
случаи – временно изпълняващият длъжността
кмет, продължава да изпълнява функциите си
до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
Последици при недействителност
Чл. 270. (1) Когато съдът е обявил резултата
от изборите за недействителен по отношение
на кмет, се произвежда нов избор.
(2) Когато съдът е обявил резултата от
изборите за недействителен по отношение на
кандидат за общински съветник, издигнат от
партия или коалиция от партии, мястото му се
заема от следващия в листата кандидат. Когато в листата няма повече кандидати, мястото
остава незаето до края на мандата.
(3) Когато съдът е обявил резултата от
изборите за недействителен по отношение на
независим кандидат за общински съветник,
мястото остава незаето до края на мандата.
Г л а в а
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ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ПЪЛНОМОЩИЯТА
Предсрочно прекратяване на пълномощията
на народен представител
Чл. 271. Пълномощията на народен представител се прекратяват предсрочно при условията на чл. 72 от Конституцията на Република
България.
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Действия на Централната избирателна комисия след предсрочно прекратяване на пълномощията
Чл. 272. (1) При предсрочно прекратяване
на пълномощията на народен представител
Централната избирателна комисия обявява за
народен представител следващия в съответната
листа кандидат.
(2) В случаите, когато народен представител,
избран с кандидатска листа на партия или коалиция от партии, бъде избран за министър, той
се замества от следващия в листата кандидат
за времето, през което изпълнява функциите
на министър.
(3) Когато в листата няма повече кандидати,
мястото остава незаето до края на пълномощията на Народното събрание.
(4) Когато има кандидат, получил валидни
предпочитания (преференции) при условията
на чл. 252, ал. 2, но не е обявен за избран, в
случаите по ал. 1 той заема мястото на народния
представител, чиито пълномощия са прекратени.
(5) При предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител, избран
като независим кандидат, мястото му остава
незаето до края на пълномощията на Народното събрание.
Предсрочно прекратяване на пълномощията на
президента и на вицепрезидента на републиката
Чл. 273. Пълномощията на президента и на
вицепрезидента на републиката се прекратяват
предсрочно при условията на чл. 97 от Конституцията на Република България.
Предсрочно прекратяване на пълномощията
на член на Европейския парламент
Чл. 274. Пълномощията на член на Европейския парламент от Република България се
прекратяват предсрочно при подаване на оставка
пред Европейския парламент, при смърт или
при несъвместимост по чл. 121.
Действия на Централната избирателна комисия след предсрочно прекратяване на пълномощията
Чл. 275. (1) При предсрочно прекратяване
на пълномощията на член на Европейския
парламент от Република България, избран от
листата на партия или коалиция от партии,
Централната избирателна комисия обявява за
член следващия в листата кандидат.
(2) Когато в листата няма повече кандидати,
мястото остава незаето до края на мандата на
Европейския парламент.
(3) Когато има кандидат, получил валидни
предпочитания (преференции) при условията
на чл. 259, ал. 2, но не е обявен за избран, в
случаите по ал. 1 той заема мястото на члена на Европейския парламент от Република
България, чиито пълномощия са прекратени.
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(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на член на Европейския парламент
от Република България, избран като независим
кандидат, мястото му се заема от кандидат на
партията или коалицията от партии, представена в Европейския парламент с най-голям
неоползотворен остатък. При еднакви остатъци
кандидатът се определя чрез жребий.
Предсрочно прекратяване на пълномощията
на общински съветник
Чл. 276. Пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при условията
на чл. 30, ал. 4 от Закона за местното само
управление и местната администрация.
Действия на общинската избирателна комисия
Чл. 277. (1) Когато пълномощията на общински съветник са предсрочно прекратени,
общинската избирателна комисия обявява
за съветник следващия в съответната листа
кандидат.
(2) Когато броят на кандидатите е изчерпан,
мястото остава незаето до края на мандата.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и
в случаите когато пълномощията на общинския
съвет са прекратени предсрочно, когато до края
на мандата остава по-малко от една година.
(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник, избран
като независим кандидат, мястото му остава
незаето до края на пълномощията на общинския съвет.
Предсрочно прекратяване на пълномощията
на кмет
Чл. 278. Пълномощията на кметовете се
прекратяват предсрочно при условията на
чл. 42 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация.
Г л а в а
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ЧАСТИЧНИ И НОВИ ИЗБОРИ
Раздел I
Насрочване и произвеждане на частични избори
Насрочване
Чл. 279. (1) При предсрочно прекратяване
на пълномощията на кмет се насрочват частични избори.
(2) В срок до 7 дни от предсрочното прекратяване на пълномощията на кмет общинската
избирателна комисия взема решение, с което
уведомява Централната избирателна комисия
за това обстоятелство.
(3) Решението на общинската избирателна
комисия се изпраща на Централната избирателна комисия в срок до три дни от приемането му
заедно с документа, установяващ основанието
за прекратяване на пълномощията на кмет.
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(4) В срок до 7 дни от получаване на решението на общинската избирателна комисия
Централната избирателна комисия предлага на
президента на републиката да насрочи частични
избори за кмет.
(5) Президентът на републиката в срок до
14 дни от предложението на Централната избирателна комисия насрочва частични избори за
кмет не по-късно от 50 дни преди изборния ден.
(6) В случаите по ал. 1, когато до края на
мандата остава по-малко от една година, частични избори не се произвеждат.
Произвеждане
Чл. 280. При произвеждане на частични
избори за кмет се прилагат разпоредбите на
този кодекс със следните изключения:
1. извършената в Централната избирателна
комисия регистрация на партии и коалиции от
партии за участие в общите избори за общински
съветници и кметове запазва действието си; за да
могат да участват в частичните избори, партиите
и коалициите от партии подават заявление до
Централната избирателна комисия не по-късно
от 45 дни преди изборния ден; към заявлението
се прилага удостоверение от Сметната палата по
чл. 89, ал. 3, т. 6 и удостоверение за актуално
правно състояние на партиите от Софийския
градски съд по чл. 89, ал. 3, т. 2; когато една
или повече партии излязат от коалицията от
партии, тя запазва регистрацията си, ако в нея
са останали поне две партии; партиите, излезли
от коалицията от партии, могат да участват на
изборите самостоятелно;
2. партиите и коалициите от партии, променили лицата, оправомощени да ги представляват, или регистрирали други промени в устава
си или решението за създаване на коалицията
от партии, имащи отношение към изборите,
уведомяват за тези промени Централната избирателна комисия и представят предвидените
в чл. 89, ал. 3 или чл. 91, ал. 4 документи в
срока по т. 1;
3. нерегистрираните за участие в общите
избори за общински съветници и кметове партии се регистрират в Централната избирателна
комисия не по-късно от 45 дни преди изборния
ден, а коалициите от партии се регистрират не
по-късно от 40 дни преди изборния ден; към
заявлението се прилагат документите по чл. 89,
ал. 3 или чл. 91, ал. 4;
4. партиите и коалициите от партии, които ще
участват в частичните избори, се регистрират в
общинската избирателна комисия не по-късно
от 35 дни преди изборния ден;
5. кандидатите се регистрират в общинската
избирателна комисия не по-късно от 30 дни
преди изборния ден и се обявяват не по-късно
от 27 дни преди изборния ден;
6. избирателните секции се образуват не
по-късно от 35 дни преди изборния ден;
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7. избирателните списъци се обявяват не
по-късно от 25 дни преди изборния ден;
8. общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии
не по-късно от 25 дни преди изборния ден по
предложение на кмета на общината, направено
след консултации и по предложение на парламентарно представените парти и коалиции от
партии и на партиите и коалициите от партии,
които имат членове на Европейския парламент,
но не са парламентарно представени, не покъсно от 28 дни преди изборния ден;
9. предизборната кампания се открива 30
дни преди изборния ден;
10. разходите по организационно-техническата подготовка на частичните избори са за
сметка на общинския бюджет;
11. възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия и на членовете
на секционните избирателни комисии се определят с решение на Централната избирателна
комисия.

запазват своето съществуване. В тях не се
произвеждат нови избори за общински съветници или кметове до края на текущия мандат.
(3) Право да избират при създаване на нова
община или кметство имат българските граждани и гражданите на друга държава – членка
на Европейския съюз, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 4 или 5 и имат адресна
регистрация по постоянен или настоящ адрес
(адрес на пребиваване) на територията, включена в новосъздадената община или кметство
към дата 12 месеца преди изборния ден.
(4) Право да бъдат избирани при създаване
на нова община или кметство имат българските граждани и гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз – при избори
за общински съветници, които отговарят на
условията по чл. 4, ал. 5 или 6 и имат адресна
регистрация по постоянен или настоящ адрес
(адрес на пребиваване) на територията, включена в новосъздадената община или кметство
към дата 12 месеца преди изборния ден.

Раздел II
Насрочване и произвеждане на нови избори
Основания
Чл. 281. Нови избори се произвеждат:
1. когато при произвеждане на избори за
кмет на втори тур няма избран кмет;
2. в случаите по чл. 246, ал. 7;
3. при създаване на нова община;
4. при създаване на ново кметство;
5. когато изборът за общински съветници
или кметове е обявен за недействителен;
6. когато в общините или кметствата след
извършване на административно-териториални промени от съответен вид се стигне до
промяна, при условията на Закона за административно-териториалното устройство на
Република България.

Общи правила
Чл. 284. Новите избори се произвеждат по
общия ред при спазване разпоредбите на този
кодекс.

Насрочване
Чл. 282. (1) В срок до 14 дни от узнаване
на обстоятелствата по чл. 281, т. 1, 2, 4, 5 и
6 Централната избирателна комисия предлага на президента на републиката да насрочи
нови избори.
(2) Президентът на републиката в срок до
14 дни от предложението по ал. 1 насрочва нови
избори за общински съветници или кметове.
Избори при нови общини или кметства
Чл. 283. (1) При създаване на нова община
президентът на републиката насрочва нови
избори за общински съветници и кмет на общината в срок до 14 дни от обнародването в
„Държавен вестник“ на указа за създаване на
новата община.
(2) Общините или кметствата, от чиито
територии се създават нови административно-териториални единици от съответния вид,

Регистрация при нови избори
Чл. 285. (1) Извършената в Централната
избирателна комисия регистрация на партии и
коалиции от партии за участие в общите избори за общински съветници и кметове запазва
действието си.
(2) За да могат да участват в новите избори,
партиите и коалициите от партии подават заявление до Централната избирателна комисия.
Към заявлението се прилага удостоверение от
Сметната палата по чл. 89, ал. 3, т. 6 и удостоверение за актуалното правно състояние на
партиите по чл. 89, ал. 3, т. 2 от Софийския
градски съд.
(3) Партиите или коалициите от партии,
променили оправомощените да ги представляват лица или осъществили други промени
в устава си или решението за създаване на
коалицията от партии, имащи отношение към
изборите, уведомяват за това Централната избирателна комисия и представят предвидените
в чл. 89, ал. 3 или чл. 91, ал. 4 документи в
срока по ал. 2.
(4) Нерегистрираните за участие в общите
избори за общински съветници и кметове
партии и коалиции от партии се регистрират
в Централната избирателна комисия в сроковете, при условията и по реда за регистрация
за участие в общите избори.
(5) Партиите и коалициите от партии, които
ще участват в новите избори, се регистрират в
съответната общинска избирателна комисия.
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Възнаграждение
Чл. 286. Възнагражденията на членовете на
общинската избирателна комисия и на членовете на секционните избирателни комисии се
определят с решение на Централната избирателна комисия.
Разходи
Чл. 287. Разходите по организационно-техническата подготовка на новите избори са за
сметка на държавния бюджет.
Г л а в а
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Неизпълнение на задължение за публикуване на
условия и ред за гласуване извън страната и на
списъци
Чл. 288. (1) Длъжностно лице, което не
изпълни задължение по чл. 44, ал. 5 или 6, се
наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
(2) Длъжностно лице, което не изпълни
задължение по чл. 54, ал. 3 или 4, се наказва
с глоба от 1000 до 5000 лв.
Нарушаване на изискванията за финансиране
на кампанията
Чл. 289. (1) При нарушаване на изискванията за финансиране на предизборната кампания по глава осма, раздел VІ, на лицето,
което представлява партията или инициативния
комитет, или на лицата, които представляват
коалицията от партии, се налага глоба от 5000
до 10 000 лв.
(2) На кандидат за общински съветник или
кмет, който е нарушил изискванията за набиране на средства по глава осма, раздел VІ, се
налага глоба в размер на 5000 лв.
Нарушаване на забраната за изнасяне на книжа и материали
Чл. 290. (1) Който изнесе избирателни урни,
избирателни списъци, бюлетини и пликове
извън изборното помещение след приемането
им от секционната избирателна комисия до
преброяването на гласовете и предпочитанията (преференциите), се наказва с глоба от
500 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от длъжностно лице, глобата е от 1000
до 5000 лв.
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Злоупотреба с правото на придружител
Чл. 293. Лице, което е било придружител
на повече от двама избиратели в една и съща
или в различни избирателни секции, се наказва
с глоба от 2000 лв.
Нарушаване на забраната за показване на начина
на гласуването и използване на възпроизвеждаща
техника
Чл. 294. Който наруши разпоредбите на
чл. 180 или 181, се наказва с глоба от 1000 лв.
Несъответствие на фабричните номера в
протоколите
Чл. 295. Длъжностно лице, което предаде
в районната или общинската избирателна
комисия протокол, чийто фабричен номер не
съответства на номера, вписан в протокола за
предаването и приемането на изборните книжа
и материали по чл. 187, ал. 3 или в протокола
по чл. 211, ал. 4, се наказва с глоба от 2000 лв.
Неподписване на протокол
Чл. 296. (1) Член на секционна избирателна
комисия, който откаже да подпише протокола
на комисията по чл. 212, се наказва с глоба
от 1000 лв.
(2) Член на районна или общинска избирателна комисия, който откаже да подпише
протокола на комисията по чл. 238 или 245,
се наказва с глоба от 2000 лв.
Неизпращане на сканиран екземпляр от
протокол
Чл. 297. Длъжностно лице по чл. 232, ал. 1,
което не изпрати сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия
и от списъка за гласуване извън страната, се
наказва с глоба от 1000 лв.
Нарушаване на изискването за премахване на
агитационен материал
Чл. 298. (1) При неизпълнение на задължението по чл. 134, ал. 9 на лицето, което представлява партията или инициативния комитет,
или на лицата, които представляват коалицията
от партии, се налага глоба от 1000 до 5000 лв.
(2) Актовете за установяване на нарушението по ал. 1 се съставят от длъжностни лица,
оправомощени от кмета на общината.
(3) Наказателните постановления се издават
от кмета на общината.

Нарушаване на забраната определено лице да
е придружител
Чл. 291. Който наруши разпоредбата на
чл. 204, ал. 7, се наказва с глоба от 1000 лв.

Други нарушения
Чл. 299. Който наруши разпоредба на този
кодекс, извън случаите по чл. 288 – 298, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция,
от 200 до 2000 лв.

Нарушаване на забраната за придружител от
длъжностно лице
Чл. 292. Длъжностно лице, което допусне
едно лице да бъде придружител на повече от
двама избиратели, се наказва с глоба от 1000 лв.

Установяване на нарушенията и налагане на
наказанията от областния управител
Чл. 300. (1) Актовете за установяване на
нарушенията по чл. 288, чл. 290 – 297 и чл. 299
се съставят по решение на съответната избира-
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телна комисия в съответствие с правомощията
є в срок до три дни от получаване на сигнала
или жалбата за нарушението.
(2) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 се съставят от председателите на:
1. Централната избирателна комисия за
нарушения по чл. 299 – в случаите, когато
комисията упражнява контрол съгласно този
кодекс, по чл. 288, ал. 1, чл. 288, ал. 2 – когато
нарушението е извършено от длъжностно лице от
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
чл. 296, ал. 2 и чл. 297;
2. районните или общинските избирателни
комисии за нарушения по чл. 299 – в случаите,
когато комисиите упражняват контрол съгласно
този кодекс, чл. 288, ал. 2 – когато нарушението
е извършено от кмета на общината, чл. 290 – 295
и чл. 296, ал. 1.
(3) Наказателните постановления се издават
от областните управители по местоизвършване
на нарушението в срок до три дни от получаване
на преписката. Ако актът е срещу областния
управител, наказателното постановление се
издава от определен от Министерския съвет
министър.
Установяване на нарушенията и налагане на
наказанията от председателя на Сметната
палата
Чл. 301. (1) Актовете за установяване на
нарушенията по чл. 289 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от председателя
на Сметната палата.
(2) Наказателните постановления се издават
от председателя на Сметната палата.
Прилагане на Закона за административните
нарушения и наказания
Чл. 302. Установяването на нарушенията,
съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се
извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този кодекс:
1. „Живял последните пет години в страната“
е български гражданин, който фактически и
трайно е пребивавал на територията на страната през повече от половината за всяка от
петте години, предхождащи датата на избора.
За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в
което български гражданин е изпратен там от
българската държава.
2. „Живял най-малко през последните три
месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“ е:
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а) български гражданин, който има адресна
регистрация по постоянен и настоящ адрес на
територията на Република България или адрес
на пребиваване в друга държава – членка на
Европейския съюз;
б) гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване
на територията на Република България или на
друга държава – членка на Европейския съюз,
най-малко 60 дни от последните три месеца
към датата на произвеждане на изборите.
За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в
което български гражданин е изпратен там от
българската държава.
3. „Живял най-малко през последните две
години в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“ е:
а) български гражданин, който има адресна
регистрация по постоянен и настоящ адрес на
територията на Република България или адрес
на пребиваване в друга държава – членка на
Европейския съюз;
б) гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване
на територията на Република България или на
друга държава – членка на Европейския съюз,
най-малко една година и четири месеца към
датата на произвеждане на изборите.
За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в
което български гражданин е изпратен там от
българската държава.
4. „Живял най-малко през последните 12 месеца в съответното населено място“ по смисъла
на чл. 3, ал. 4 и 5 е:
а) български гражданин, който има адресна
регистрация по постоянен и настоящ адрес
на територията на съответната община или
кметство;
б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини
или кметства на територията на Република
България;
в) гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община
или кметство,
към дата 12 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната
си регистрация след тази дата имат право да
гласуват по предишната си адресна регистрация,
където са включени в избирателните списъци.
5. „Живял най-малко през последните 12
месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 4, ал. 5 и 6 е:
а) български гражданин, който има адресна
регистрация по постоянен и настоящ адрес
на територията на съответната община или
кметство;
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б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или
кметства на територията на Република България;
в) гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община
или кметство,
към дата 12 месеца преди датата на произвеждане на изборите.
6. „Адрес на пребиваване“ е адресът, на който
лицето е регистрирано при престоя си в Република България или в друга държава – членка
на Европейския съюз.
7. „Статут на продължително и постоянно
пребиваване“ е статут, придобит при условията
и по реда на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз и членовете
на техните семейства.
8. „Документ за самоличност“ е:
а) лична карта;
б) личен (зелен) паспорт само за граждани,
ползващи се от разпоредбата на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за българските лични документи;
в) паспорт (задграничен) на гражданин, намиращ се в деня на изборите извън Република
България;
г) моряшки паспорт на гражданин, намиращ
се в деня на изборите на плавателен съд под
българско знаме;
д) военна карта на кадрови военнослужещ,
намиращ се в деня на изборите извън Република България.
9. „Коалиция от партии“ е предизборно сдружаване на политически партии, регистрирани в
Централната избирателна комисия, за участие
в определен вид избори.
10. „Местна коалиция от партии“ е коалиция
от партии и/или коалиции от партии по т. 9,
от регистрирани в Централната избирателна
комисия партии или коалиции от партии, за
участие в избори за общински съветници или
кметове в съответната община.
11. „Парламентарно представени“ са партиите
и коалициите от партии, които са участвали
на последните избори за народни представители и имат парламентарна група в Народното
събрание към датата на насрочване на съответния вид избори, съответно към датата на
провеждане на консултациите при назначаване
на Централната избирателна комисия.
12. „Видно място“ е място на територията на
избирателната секция, извън помещенията на
общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и
посегателства с цел физическото им запазване.
13. „Служебно заети“ са кандидатите за
народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и членове на Европейския
парламент от Република България, членовете
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на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии, на общинските
избирателни комисии, както и наблюдателите.
14. „Преференциално гласуване“ е гласуване,
при което избирателят може да изрази своето
предпочитание (преференция) относно реда на
подреждане на кандидатите от кандидатската
листа, за която гласува.
15. „Национална избирателна квота“ е частното от деленето на общия брой на действителните гласове на национално ниво на броя
на членовете на Европейския парламент от
Република България; когато частното не е цяло
число, националната избирателна квота е найблизкото до това частно по-голямо цяло число.
16. „Районна избирателна квота“ е частното
от деленето на общия брой на действителните
гласове, подадени в многомандатния изборен
район, на броя на определените за този район
мандати; когато частното не е цяло число,
районната избирателна квота е най-близкото
до това частно по-голямо цяло число.
17. „Общинска избирателна квота“ е частното
от деленето на общия брой на действителните
гласове, подадени за общински съветници в
общината, на броя на членовете на общинския съвет; когато частното не е цяло число,
общинската избирателна квота е най-близкото
по-голямо цяло число.
18. „Наблюдатели“ са:
а) представители на Европейския парламент,
на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа,
на чуждестранни партии и движения, както и
лица, посочени от партии и коалиции от партии, участващи в изборите, и поканени чрез
Министерството на външните работи;
б) упълномощени членове на български
неправителствени организации.
19. „Медийна услуга“ е създаването и разпространението на информация и съдържание,
предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо
от средствата и технологията, използвани за
предаването им. Медийни услуги са:
а) печатните медии (вестници, списания и
други периодични издания);
б) медии, разпространявани чрез електронни
съобщителни мрежи, като:
аа) електронни медии (лицензирани или
регистрирани доставчици за аудио-визуални
медийни услуги или радиоуслуги);
бб) онлайн новинарски услуги (електронни
издания на вестници, списания, информационни
агенции и други електронни издания).
Не са медийни услуги социалните мрежи
(фейсбук, туитър и други подобни) и личните
блогове.
20. „Доставчик на медийна услуга“ е физическо лице – едноличен търговец, или юридическо
лице, което носи редакционна отговорност за
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избора на съдържанието на медийната услуга и
определя начина, по който тя е организирана.
Редакционна отговорност е упражняването на
ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните
услуги.
§ 2. Разпоредбите за коалициите от партии
се прилагат и за местните коалиции от партии при произвеждане на избори за общински
съветници и кметове.
§ 3. Разпоредбите на Закона за обществените поръчки за сроковете на процедурите
не се прилагат при възлагането на конкурс
за компютърната обработка на данните от
гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, както и по отношение на
изработването и отпечатването на изборните
книжа и материали.
§ 4. При произвеждане на всички видове
избори разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Закона
за Министерството на вътрешните работи не
се прилага.
§ 5. При произвеждане едновременно на
два или повече вида избори, извън случаите,
когато се произвеждат само избори за общински
съветници и кметове, се прилагат разпоредбите
на този кодекс със следните изключения:
1. при произвеждане на избори за общински
съветници и кметове едновременно с избори
за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на
Европейския парламент от Република България
избирател, който е включен в избирателните
списъци за отделните видове избори в различни населени места и не може с искане
за гласуване по настоящ адрес да гласува на
всички видове избори в едно и също населено
място, подава заявление по образец до органа
по чл. 40, ал. 1 по постоянен адрес (адрес на
пребиваване), че при произвеждане на всички
видове избори желае да гласува в населеното
място, където е включен в избирателните
списъци за изборите за общински съветници
и кметове; заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден; органът по
чл. 40, ал. 1 издава удостоверение за гласуване
в определено населено място в един екземпляр; в удостоверението се посочва населеното
място, за което се издава; органът по чл. 40,
ал. 1 предава информация за издадените удостоверения на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
не по късно от 12 дни преди изборния ден за
автоматизираното заличаване на избирателя
от избирателния списък по постоянен адрес
(адрес на пребиваване); за неуредените въпроси
се прилагат чл. 49 и чл. 206;
2. при произвеждане едновременно на избори
за народни представители или за президент и
вицепрезидент на републиката или за членове на
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Европейския парламент от Република България
се назначава една обща районна избирателна
комисия за всеки изборен район (район);
3. при произвеждане на избори за общински
съветници и кметове едновременно с избори
за президент и вицепрезидент на републиката
или за членове на Европейския парламент от
Република България органите по чл. 30 осъществяват правомощията на органи по чл. 27, като:
а) при до 150 избирателни секции на територията на общината се назначават 15 членове,
с над 150 избирателни секции – 23 членове, за
градове с районно деление – 31 членове, и за
Столичната община – 39 членове;
б) Централната избирателна комисия определя възнаграждение за членовете на секционните
избирателни комисии в страната в двоен размер;
4. избирателят получава бюлетината си за
гласуване при избори за президент и вицепрезидент на републиката и при избори за общински
съветници и кметове и празен плик за гласуване
при избори за народни представители и при
избори за членове на Европейския парламент
от Република България и се допуска до гласуване само след като данните от документа му
за самоличност се сверят с данните от избирателните списъци за всеки вид избор, който
се произвежда, и след като във всеки един
от избирателните списъци се впише единният
му граждански номер (личен номер) и видът
и номерът на документа му за самоличност
(номерът на личната му карта или паспорт);
5. при произвеждане едновременно на избори
за президент и вицепрезидент на републиката
или за народни представители или за членове на
Европейския парламент от Република България:
а) когато се произвеждат избори за президент и вицепрезидент на републиката с избори
за народни представители или за членове на
Европейския парламент от Република България,
в Централната избирателна комисия първо се
провежда жребий за определяне на номерата
на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в бюлетината за изборите
за президент и вицепрезидент на републиката;
партиите и коалициите от партии, които са
регистрирани с едно и също наименование и
състав за изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за народни представители
или за членове на Европейския парламент от
Република България, за изборите за народни
представители или за членове на Европейския
парламент от Република България, получават
същия номер на бюлетините, определен чрез
жребия за изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
б) когато се произвеждат избори за членове на Европейския парламент от Република
България и избори за народни представители,
в Централната избирателна комисия първо се
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провежда жребият за определяне на номерата
на бюлетините за изборите за членове на Европейския парламент от Република България;
партиите и коалициите от партии, които са
регистрирани с едно и също наименование и
състав за изборите за членове на Европейския
парламент от Република България и за изборите за народни представители, за изборите за
народни представители получават същия номер
на бюлетините, определен чрез жребия за изборите за членове на Европейския парламент
от Република България;
в) извън случаите по букви „а“ и „б“ се
провежда жребий за определяне на номерата
на бюлетините за изборите за членове на
Европейския парламент от Република България или за народни представители между
партиите и коалициите от партии, които не
са участвали в жребия по букви „а“ или „б“;
номерата на бюлетините на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети
следват номерата в бюлетината, съответно на
бюлетините на партиите, коалициите от партии
и инициативните комитети, определени чрез
жребия, по букви „а“ или „б“;
6. в случаите, когато избори за общински
съветници и кметове се произвеждат едновременно с избори за президент и вицепрезидент
на републиката:
а) партиите и коалициите от партии, които
са регистрирани с едно и също наименование
и състав пред Централната избирателна комисия и пред общинските избирателни комисии,
получават за изборите за общински съветници
и кметове същия номер в бюлетината, който
им е определен чрез жребия, проведен в Централната избирателна комисия за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката,
като тези партии и коалиции от партии не
участват в жребия в общинските избирателни
комисии по буква „б“;
б) номерата в бюлетината на партиите и
коалициите от партии, които са регистрирани с
различно наименование и състав в Централната
избирателна комисия и в общинските избирателни комисии, за изборите за общински съветници
и кметове се определят чрез жребий, проведен
в общинските избирателни комисии; номерата в
бюлетината на партиите, коалициите от партии
и инициативните комитети следват номерата в
бюлетината на партиите, коалициите от партии
и инициативните комитети, определени чрез
жребия, проведен в Централната избирателна
комисия по буква „а“;
7. когато избори за общински съветници и
кметове се произвеждат едновременно с избори
за народни представители или за членове на
Европейския парламент от Република България, номерата в бюлетините за произвежданите
избори се определят по реда на т. 6;
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8. бюлетините за отделните видове избори
на обратната страна (на гърба) са с различен
цвят на полиграфическата защита, определен
от Централната избирателна комисия;
9. бюлетините за съответните видове избори
се пускат в отделни избирателни урни;
10. кандидатите, включени в една кандидатска
листа, включително кандидатите за кметове,
издигнати от една и съща партия или коалиция от партии, могат да бъдат представлявани
общо от двама застъпници в една избирателна
секция в изборния ден за всички произвеждани избори; в изборното помещение може да
присъства само един застъпник;
11. след съставянето на черновата за единия вид избор се преминава към отваряне
на избирателните урни за другия вид избор;
протоколът за избора, за който е съставена
черновата, се попълва, след като се провери в
избирателните урни за другия вид избор дали
няма пуснати бюлетини и за този вид избор;
при произвеждане на избори за общински
съветници и кметове едновременно с избори
за президент и вицепрезидент на републиката
или за членове на Европейския парламент от
Република България първо се отварят избирателните урни и се установява резултатът от
гласуването за президент и вицепрезидент на
републиката, съответно за членове на Европейския парламент от Република България;
12. районната или общинската избирателна
комисия определя график за приемането на
изборните книжа и материали от секционните
избирателни комисии;
13. опакованите изборни книжа и материали се поставят в торби, които са с различен
цвят за всеки вид избори; видът и размерът на
торбите се определят с решение на Централната избирателна комисия; изборните книжа
и материали за отделните видове избори се
съхраняват в отделни помещения; при произвеждане на избори за общински съветници и
кметове едновременно с избори за президент
и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република
България изборните книжа и материали се
съхраняват от общинските администрации по
реда на чл. 242, ал. 7 и 8.
§ 6. При обявяване на незаконност на изборите за народни представители или разпускане
на Народното събрание, както и при обявяване
на незаконност на избора на президент и вицепрезидент на републиката или предсрочно
прекратяване на пълномощията на президента
и на вицепрезидента на републиката, се прилагат разпоредбите на този кодекс със следните
изключения:
1. изборите за народни представители се
насрочват от президента на републиката не
по-късно от 60 дни преди изборния ден;
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2. изборите за президент и вицепрезидент на
републиката се насрочват от Народното събрание не по-късно от 60 дни преди изборния ден;
3. за периода от 60 дни преди изборния ден
до 45 дни след датата на изборите членовете на
Централната избирателна комисия получават
месечно възнаграждение;
4. Централната избирателна комисия назначава районните избирателни комисии не
по-късно от 45 дни преди изборния ден;
5. методиката за определяне на резултатите
от гласуването се приема и обнародва в „Държавен вестник“ не по-късно от 55 дни преди
изборния ден;
6. условията, редът и организацията за
гласуване на българските граждани извън
страната се определят не по-късно от 55 дни
преди изборния ден; решението се изпраща на
Министерството на външните работи не покъсно от 54 дни преди изборния ден;
7. условията и редът за гласуване извън
страната се публикуват на интернет страницата
на Министерството на външните работи и на
дипломатическото и консулското представителство от министъра на външните работи
и ръководителите на дипломатическите и
консулските представителства на Република
България не по-късно от 52 дни преди изборния ден;
8. наименованията, границите и номерацията
на изборните райони се определят от президента
на републиката не по-късно от 56 дни преди
изборния ден, като броят на мандатите за всеки
многомандатен изборен район се определя не
по-късно от 55 дни преди изборния ден;
9. заявленията за регистрация на партиите
се представят в Централната избирателна комисия не по-късно от 45 дни преди изборния
ден, а заявленията за регистрация на коалициите от партии се представят не по-късно от
40 дни преди изборния ден; Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва
проверка на списъците по чл. 82, ал. 3, т. 7
не по-късно от 42 дни преди изборния ден;
10. промени в състава на коалиция от партии,
настъпили след регистрацията є в Централната
избирателна комисия, се извършват не по-късно
от 40 дни преди изборния ден;
11. инициативните комитети представят заявление за регистрация не по-късно от 45 дни
преди изборния ден при избори за президент
и вицепрезидент на републиката и не по-късно
от 40 дни преди изборния ден при избори за
народни представители.
§ 7. (1) Членовете на Европейския парламент от Република България при изпълнение
на правомощията си имат право на достъп до
държавните и общинските органи и организации.
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(2) Държавните и общинските органи и
техните администрации са длъжни да оказват
съдействие на членовете на Европейския парламент от Република България и да им предоставят при поискване сведения и документи
във връзка с изпълнение на правомощията им.
(3) Членовете на Европейския парламент
от Република България декларират своето имущество, доходи и разходи в страната и извън
страната по реда на Закона за публичност на
имуществото на лица, заемащи висши държавни
длъжности.
§ 8. Този кодекс въвежда изискванията на:
1. Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и
реда за упражняване на правото да избират
и да бъдат избирани в избори за Европейски
парламент от граждани на Съюза, пребиваващи
в държава членка, на която не са граждани.
2. Директива 94/80/ЕО на Съвета от 19 декември 1994 г. за определяне на условията и
реда за упражняване на правото да избират
и да бъдат избирани в общински избори от
гражданите на Съюза, пребиваващи в държава
членка, на която не са граждани.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 9. Този кодекс отменя:
1. Закона за избиране на народни представители (обн., ДВ, бр. 37 от 2001 г.; Решение
№ 8 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 44
от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 28, 32
и 38 от 2005 г., бр. 24, 30, 63 и 95 от 2006 г.,
бр. 57 от 2007 г., бр. 31 от 2009; Решение № 1
на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 36 от
2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.).
2. Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката (обн., ДВ, бр. 82 от
1991 г.; изм., бр. 98 от 1991 г., бр. 44 от 1996 г.,
бр. 59 от 1998 г., бр. 24, 80 и 90 от 2001 г., бр. 45
от 2002 г., бр. 28 от 2005 г., бр. 24, 63 и 95 от
2006 г. и бр. 85 от 2007 г.).
3. Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
(обн., ДВ, бр. 20 от 2007 г.; изм., бр. 19 от
2008 г., бр. 25, 31, 47 и 82 от 2009 г.).
4. Закона за местните избори (обн., ДВ, бр. 66
от 1995 г.; попр., бр. 68 от 1995 г.; изм., бр. 85
от 1995 г., бр. 33 от 1996 г., бр. 22 от 1997 г.,
бр. 11 и 59 от 1998 г., бр. 69 и 85 от 1999 г.,
бр. 29 от 2000 г., бр. 24 от 2001 г., бр. 45 от
2002 г., бр. 69 и 93 от 2003 г., бр. 28 от 2005 г.,
бр. 17, 24, 30, 69 и 95 от 2006 г., бр. 49, 63 и 78
от 2007 г. и бр. 82 от 2009 г.).
§ 10. (1) Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински
съветници и кметове през 2011 г. се произвеждат
на една и съща дата.
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(2) При произвеждане на изборите по ал. 1
членовете на Централната избирателна комисия
получават месечно възнаграждение за периода
от 90 дни преди изборния ден до 45 дни след
датата на изборите. Членовете на Централната
избирателна комисия получават възнаграждението по чл. 24, ал. 3, увеличено с 50 на сто.
(3) При произвеждане на изборите по ал. 1
право да избират общински съветници и кметове
имат българските граждани и гражданите на
друга държава – членка на Европейския съюз,
които са живели най-малко през последните 10
месеца в съответното населено място. Разпоредбите на чл. 3, ал. 4 и 5, чл. 42, ал. 2, чл. 45,
ал. 2, чл. 53, ал. 2, чл. 62, ал. 2 и 3, чл. 63,
ал. 1, т. 2, чл. 64, чл. 72 , ал. 7 и на § 1, т. 4 се
прилагат съответно към дата 10 месеца.
(4) При произвеждане на изборите по ал. 1
право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани и
за общински съветници – гражданите на друга
държава – членка на Европейския съюз, които
са живели най-малко през последните 6 месеца
в съответното населено място. Разпоредбите
на чл. 4, ал. 5 и 6, чл. 126, ал. 1, т. 3 и на § 1,
т. 5 се прилагат съответно към дата 6 месеца.
§ 11. (1) При произвеждане на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката
през 2011 г. се произвежда експериментално
гласуване по електронен път чрез интернет.
(2) Експерименталното гласуване по електронен път чрез интернет се произвежда в до пет
избирателни секции, образувани в страната, и
в до пет избирателни секции, образувани извън
страната. Централната избирателна комисия
определя секциите за гласуването по електронен
път чрез интернет.
(3) Централната избирателна комисия определя условията и сроковете за възлагане чрез
конкурс на програмното и апаратното осигуряване на гласуването по електронен път чрез
интернет не по-късно от 60 дни преди изборния
ден. Разпоредбите на Закона за обществените
поръчки за сроковете на процедурите не се
прилагат при възлагането на конкурса.
(4) Централната избирателна комисия възлага чрез конкурс програмното и апаратното
осигуряване на гласуването по електронен
път чрез интернет. Решението на Централната
избирателна комисия може да се обжалва по
реда на чл. 26, ал. 7.
(5) Гласуването по електронен път чрез
интернет е дистанционно. Електронен глас е
гласът на избирател, подаден по електронен
път чрез интернет. Електронна избирателна
урна е електронно средство за съхраняване на
електронните гласове. Парола е индивидуален
код за достъп и за идентификация при гласуване
по електронен път чрез интернет.
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(6) Право да гласуват по електронен път
чрез интернет имат всички избиратели, които
отговарят на условията по чл. 3, ал. 1 и са
включени в избирателния списък (списъка) на
секциите по ал. 2. Гласуването се извършва на
специално подготвена интернет страница на
Централната избирателна комисия, като само
избирателите, които предварително са заявили
желание и са се регистрирали, могат да гласуват
по електронен път чрез интернет.
(7) Не по-късно от 5 дни от датата на насрочване на изборите Централната избирателна
комисия открива интернет страница за предоставяне на информация във връзка с изборите и
гласуването по електронен път чрез интернет.
Не по-късно от 5 дни от образуването на избирателните секции Централната избирателна
комисия открива интернет страница за регистрация на желаещите да гласуват по електронен
път чрез интернет.
(8) Избирател, който желае да гласува по
електронен път чрез интернет, заявява това
на страницата по ал. 7, изречение второ не
по-късно от 12 дни преди изборния ден, като
посочва имената си по документ за самоличност, единния си граждански номер, постоянния
си адрес (адрес на пребиваване извън страната), в списъка на коя избирателна секция
в страната или извън страната е включен и
адрес за кореспонденция, ако е различен от
постоянния адрес (адрес на пребиваване извън
страната), електронен адрес и телефонен номер за връзка. Личните данни се обработват
и предоставят при спазване изискванията на
Закона за защита на личните данни.
(9) Не по-късно от 10 дни преди изборния ден
Централната избирателна комисия уведомява
органите по чл. 40, ал. 1 и ръководителите на
дипломатическите и консулските представителства за извършената регистрация за гласуване
по електронен път чрез интернет, за да бъде
отбелязано в избирателния списък (списъка)
срещу името на лицето „гласуващ по електронен
път чрез интернет“.
(10) След регистрацията на избирателя за
гласуване по електронен път чрез интернет
избирателят получава от Централната избирателна комисия парола за гласуване не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Гласуването
по електронен път чрез интернет е лично и
започва не по-късно от 5 дни преди изборния
ден и приключва 48 часа преди изборния ден.
(11) При гласуването по електронен път чрез
интернет гласоподавателят се идентифицира
по начин, който позволява уникално разпознаване на лицето. След като избирателят се
идентифицира, на екрана се появява електронна
бюлетина.
(12) Избирателят отбелязва еднозначно
своя вот за избраната от него кандидатска
листа. Избирателят може да промени своя вот

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

чрез повторно гласуване в срока по ал. 10.
В този случай проведеното първо гласуване
се анулира.
(13) След извършване на гласуването електронният глас се съхранява в електронна
избирателна урна. Съхраняваните в електронната избирателна урна гласове не съдържат
информация, която да позволи разкриване на
самоличността на избирателя.
(14) Избирател, заявил, че ще гласува по
електронен път чрез интернет, може да гласува
в избирателната секция по постоянния си адрес
(адрес на прбиваване извън страната) в изборния
ден след представяне на документ за самоличност и на получената парола. Избирателната
секция трябва да е оборудвана с компютър,
свързан с Централната избирателна комисия.
Секционната избирателна комисия извършва
проверка чрез Централната избирателна комисия дали избирателят е гласувал по електронен
път чрез интернет. В случай че избирателят
е гласувал по електронен път чрез интернет,
той се допуска до гласуване в секцията, след
като се анулира гласуването му по електронен
път. Секционна избирателна комисия в секция
по чл. 74, ал. 4, т. 2 извършва проверка дали
избирателят е гласувал по електронен път чрез
интернет чрез секционната избирателна комисия
в съответното дипломатическо или консулско
представителство.
(15) След изтичането на срока за гласуване
по електронен път чрез интернет по ал. 10
Централната избирателна комисия закрива
интернет страницата за гласуване. Данните от
гласуването в страната се обобщават общо за
страната и се изпращат в електронен вид, под
писани с електронен подпис на Централната
избирателна комисия. Данните от гласуването
извън страната се обобщават по кандидатски
листи и се изпращат в електронен вид, подписани с електронен подпис, на Централната
избирателна комисия.
(16) При произвеждане на гласуване по
електронен път чрез интернет резултатите от
гласуването общо за страната се получават,
като данните от гласуването по електронен
път чрез интернет се прибавят към данните от
гласуването с хартиени бюлетини.
(17) Въз основа на данните от гласуването
по електронен път чрез интернет Централната
избирателна комисия отчита резултатите от
гласуването и съставя протокол. В протокола
се вписват броят на избирателите, които са се
регистрирали за гласуване по електронен път
чрез интернет, броят на избирателите, които
са гласували по електронен път чрез интернет,
броят на действителните гласове от гласуването
по електронен път чрез интернет и общият
брой на действителните гласове от гласуването
по електронен път чрез интернет. Данните се
вписват в протокола с думи и числа.
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(18) Резултатите, получени при гласуването
по електронен път чрез интернет, се прибавят
към съответните числа на вече създадената
база данни от общото гласуване.
(19) При нарушаване тайната на вота на
подадените в електронната избирателна урна
електронни гласове за недействителни се обявяват всички гласове в електронната избирателна урна.
(20) Разходите по подготовката и осъществяването на гласуването по електронен път чрез
интернет са за сметка на държавния бюджет.
(21) Към Централната избирателна комисия
се създава работна група за провеждане на
гласуването по електронен път чрез интернет.
§ 12. (1) При произвеждане на изборите за
общински съветници и кметове през 2011 г.
се създава експериментално преброителна
комисия, която да извърши преброяването
на гласовете, подадени за съответните видове избори на територията на една община с
население до 20 000 избиратели. Общината, в
която се извършва преброяването на гласовете
от преброителна комисия, се определя чрез
жребий от Централната избирателна комисия
не по-късно от 60 дни преди изборния ден.
(2) Централната избирателна комисия назначава преброителната комисия по предложение
на областния управител, направено не по-късно
от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно
представените партии и коалиции от партии
и на партиите и коалициите от партии, които
имат членове на Европейския парламент, но
не са парламентарно представени. Преброителната комисия се назначава не по-късно от
25 дни преди изборния ден при условията и
по реда на чл. 30 и 31. Броят на членовете на
преброителната комисия е равен на броя на
членовете на общинската избирателна комисия.
Разпоредбите на кодекса относно общинските
избирателни комисии се прилагат и за преброителната комисия.
(3) Централната избирателна комисия:
1. упражнява методическо ръководство и
контрол върху дейността на преброителната
комисия и приема решения по прилагането
на този параграф;
2. определя реда за преброяване на гласовете
и за организиране на работата на преброителната комисия, включително за назначаването
на преброители в преброителната комисия,
както и утвърждава образците на документите
на преброителната комисия не по-късно от 20
дни преди изборния ден; при преброяването на
гласовете могат да присъстват лицата по чл. 210;
3. предоставя на участниците в изборите на
технически носител резултатите от гласуването
за съответните видове избори и ги публикува
в интернет; публикува резултатите от протоко-
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лите на преброителната комисия в специален
бюлетин, съдържащ и технически носител, не
по-късно от 40 дни след изборния ден;
4. предава в Националния архивен фонд по
един екземпляр от протоколите на преброителната комисия.
(4) Общинската избирателна комисия:
1. провежда обучението на преброителите
в преброителната комисия;
2. снабдява преброителната комисия с
формуляри на протоколи за резултатите от
гласуването; фабричните номера на протоколите се вписват в протокол за предаването и
приемането; ако има разлика във фабричните
номера на отделните листи на протоколите,
това обстоятелство се описва;
3. предава на Централната избирателна комисия протоколите на преброителната комисия.
(5) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската
администрация и от общинската избирателна
комисия изборните книжа и материали по
чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 и 15,
както и:
1. формуляри на протоколи за протичане на
изборния ден; фабричните номера на протоколите се вписват в протокола за предаването и
приемането на изборните книжа и материали;
ако има разлика във фабричните номера на
отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва;
2. формуляри на извлечения и чернови на
протоколи за протичане на изборния ден;
3. пломби за еднократна употреба.
(6) При откриване на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия
проверява наличието на книжата и материалите
по ал. 5, изправността на избирателната урна
и дали тя е празна. След проверката урната
се затваря с пломби за еднократна употреба
и се запечатва с хартиени ленти, подпечатани
и подписани от членовете на комисията. При
включване на втора избирателна урна тя се
затваря и запечатва с пломби за еднократна
употреба и с хартиени ленти, подпечатани и
подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва
в протокола за протичане на изборния ден.
(7) В протоколите на секционната избирателна комисия се вписват данните по чл. 213.
(8) Пломбираните избирателни урни, както
и екземплярите от протоколите за протичане
на изборния ден за общинската и Централната
избирателна комисия се предават от председателя или заместник-председателя, секретаря
и член на секционната избирателна комисия,
предложени от различни партии и коалиции от
партии, на преброителната комисия. Протоколите на секционната избирателна комисия се
предават в общинската избирателна комисия
неразпластени. При транспортиране до пре-
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броителната комисия избирателните урни се
охраняват от служители на Министерството
на вътрешните работи.
(9) При приемане на протоколите за протичане на изборния ден и избирателните урни
от секционната избирателна комисия преброителната комисия сверява фабричните номера
на протоколите с номерата на протоколите,
вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали, както
и проверява целостта на пломбите, печатите и
подписите, поставени на избирателните урни.
(10) Преброителната комисия отваря избирателните урни на съответната секционна
избирателна комисия и проверява дали съдържанието им съответства на данните, вписани
в протоколите за протичане на изборния ден
на секционната избирателна комисия.
(11) Когато преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват
от членовете на секционната избирателна
комисия по ал. 8.
(12) При приемане на протоколите преброителната комисия издава подписана разписка,
която съдържа числовите данни от протоколите.
След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по
ал. 8 поставят тази разписка до извлеченията
от протоколите.
(13) След приемане на протоколите от
преброителната комисия екземплярите от
протоколите, предназначени за общинската
администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната
избирателна комисия по ал. 8 в общинската
администрация по реда на чл. 242, ал. 7 и 8.
(14) След отваряне на всички избирателни
урни, предадени от секционните избирателни
комисии, и извършване на проверката по ал. 10
преброителната комисия изважда бюлетините
от всички избирателните урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за всеки вид избор.
(15) Преброителната комисия установява
резултатите от гласуването и съставя протокол
за всеки вид избор по реда на глава десета,
раздел ІV.
(16) Преброителната комисия предава протоколите по реда на чл. 231 и 242.
(17) Въз основа на данните от протоколите на преброителната комисия общинската
избирателна комисия определя резултатите
от изборите и съставя протокол за всеки вид
избор по реда на глава единадесета, раздел ІІ.
(18) Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия, не
съвпадат със съдържанието на избирателната
урна, както и когато преброителната комисия
установи несъответствие между фабричните
номера на получените и предадените прото-
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коли от секционната избирателна комисия, на
длъжностните лица, извършили нарушението,
се налага глоба в размер на 200 лв. Когато
целостта на пломбите, печатите и подписите,
поставени на избирателните урни е нарушена,
на длъжностните лица, извършили нарушението,
се налага глоба в размер на 5000 лв. За нарушението преброителната комисия незабавно
уведомява общинската избирателна комисия.
Актовете за установяване на нарушението се
съставят от общинската избирателна комисия,
а наказателните постановления се издават от
областния управител по реда на чл. 300.
(19) За неуредените в този параграф въпроси
се прилагат разпоредбите на кодекса.
§ 13. (1) Не по-късно от три месеца от
влизането в сила на този кодекс президентът
на републиката назначава членовете на Централната избирателна комисия след консултации и по предложение на парламентарно
представените партии и коалиции от партии
и на партиите и коалициите от партии, които
имат членове на Европейския парламент, но
не са парламентарно представени.
(2) До назначаването на членовете на Централната избирателна комисия досегашните
членове на Централната избирателна комисия
по отменения Закон за избиране на народни
представители, на Централната избирателна
комисия по отменения Закон за избиране на
членове на Европейския парламент от Република България и на Централната избирателна
комисия за местни избори продължават да
осъществяват правомощията си.
§ 14. Централната избирателна комисия в
срок до три месеца от назначаването є приема
и обнародва в „Държавен вестник“:
1. методиките за определяне на резултатите
от гласуването при произвеждане на изборите
през 2011 г. за президент и вицепрезидент на
републиката и за общински съветници и кметове;
2. методика за условията и реда за експерименталното гласуване по електронен път
чрез интернет при произвеждане на изборите
през 2011 г. за президент и вицепрезидент на
републиката.
§ 15. При предсрочно прекратяване на пълномощията на мажоритарно избран народен
представител от четиридесет и първото Народно
събрание, издигнат в едномандатен изборен
район от партия или коалиция от партии,
Централната избирателна комисия обявява за
народен представител следващия в листата на
същата партия или коалиция от партии кандидат
от съответния многомандатен изборен район.
§ 16. Избори за кметове на кметства се
произвеждат само в тези кметства, които към
дата 10 месеца преди датата на произвеждане на
изборите за общински съветници и кметове през
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2011 г. отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1
от Закона за административно-териториалното
устройство на Република България.
§ 17. Кметовете на райони, избрани по
реда на отменения Закон за местните избори,
продължават да осъществяват правомощията
си до избирането на кметове на райони от
новоизбрания общински съвет.
§ 18. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България
(обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 от
1996 г. на Конституционния съд на РБ – бр. 51
от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10
и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80
от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г. и
бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 16, т. 1 думите „150 души“ се заменят с „350 души“.
2. В чл. 17 се създава ал. 3:
„(3) В 7-дневен срок от влизане в сила на
решението по ал. 1, т. 5 областният управител го
изпраща на Централната избирателна комисия.“
3. В допълнителните разпоредби в § 4, ал. 1
изречение първо се изменя така: „При създаване на нова община или кметство изборите
за общински съветници и кметове се произвеждат в 4-месечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на указа на президента на
републиката за създаване на новата община,
съответно на решението на общинския съвет
за създаване на новото кметство.“
§ 19. В Закона за местното самоуправление
и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от
1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90
от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154
от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от
2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г.,
бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г.,
бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44
от 2009 г. и бр. 15 и 97 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1 думата „тримесечен“ се
заменя с „4-месечен“.
2. В чл. 19, ал. 1:
а) в т. 5 думите „29 съветници“ се заменят
с „23 съветници“;
б) в т. 6 думите „33 съветници“ се заменят
с „27 съветници“;
в) в т. 7 думите „37 съветници“ се заменят
с „29 съветници“;
г) в т. 8 думите „41 съветници“ се заменят
с „33 съветници“;
д) в т. 9 думите „51 съветници“ се заменят
с „41 съветници“;
е) в т. 10 думите „61 съветници“ се заменят
с „49 съветници“.
3. В чл. 30:
а) в ал. 4 се създава т. 12:
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„12. при установяване на неизбираемост.“;
б) в ал. 6 думите „чл. 104 от Закона за
местните избори“ се заменят с „чл. 267 от
Изборния кодекс“.
4. Създават се нови чл. 37а и 37б:
„Чл. 37а. (1) При напускане на група или
изключване от състава є общинският съветник
губи мястото си в комисиите като представител
на съответната група и други изборни длъжности
в общинския съвет.
(2) Общински съветник, напуснал или изключен от група, става независим общински
съветник и не може да бъде приет за член на
друга група.
Чл. 37б. Не могат да се образуват групи от
независими общински съветници, както и да
се сливат или разделят съществуващи групи.“
5. Досегашният чл. 37б става чл. 37в.
6. В чл. 38:
а) в ал. 2 думите „райони и“ се заличават;
б) в ал. 5 думите „за кмет на район“ се
заличават.
7. В чл. 39 ал. 1 се изменя така:
„(1) Кметът на общината, съответно кметът
на района назначава заместник-кметове и определя техните функции, както следва:
1. при население на общината до 10 000
души – до двама заместник-кметове;
2. при население на общината до 100 000
души – до трима заместник-кметове;
3. при население на общината до 160 000
души – до 4 заместник-кметове;
4. при население на общината над 160 000
души – до 5 заместник-кметове;
5. за Столичната община – до 7 заместниккметове.“
8. Създава се нов чл. 39а:
„Чл. 39а. (1) Кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление
се избират с тайно гласуване от общинския
съвет по предложение на кмета на общината
за срока на пълномощията на общинския съвет.
Кметовете на райони към датата на избора
трябва да отговарят на условията по чл. 4, ал. 5
от Изборния кодекс.
(2) Заседанието за избиране на кметовете
на райони се провежда в 14-дневен срок след
първото заседание на новоизбрания общински
съвет.
(3) Избран е кандидатът, за който са гласували
повече от половината от общия брой на общинските съветници. Ако някой от кандидатите
не бъде избран, председателят на общинския
съвет свиква ново заседание в 14-дневен срок.
(4) Кметът на общината може да направи
ново предложение не по-късно от 7 дни преди
заседанието. Новото предложение може да
бъде и за кандидат, който не е бил избран на
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първото заседание. Избран е кандидатът, за
който са гласували повече от половината от
присъстващите съветници.
(5) Когато и на второто заседание някой от
кандидатите, предложени от кмета на общината, отново не бъде избран или кметът не е
направил предложение в срока по ал. 4, кмет
на съответния район се избира по предложение
на общински съветник, направено по време на
заседанието.
(6) В случаите по ал. 5 изборът се произвежда на същото или на следващи заседания
на общинския съвет, ако отново някой от кандидатите, предложен от общински съветник, не
бъде избран. Нови предложения за кандидати за
кмет на район могат да се правят от общински
съветник в срока по ал. 4. Избран е кандидатът,
за който са гласували повече от половината от
присъстващите съветници.
(7) Кметовете на райони полагат клетвата
по чл. 32, ал. 1 на заседанието на общинския
съвет, на което са избрани.“
9. В чл. 42:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 след думата „кметовете“ се добавя „на общини или кметства“;
бб) в т. 6 думата „района“ се заличава;
вв) създава се т. 11:
„11. при установяване на неизбираемост.“;
б) в ал. 3:
аа) в изречение второ думата „правомощията“ се заменя с „пълномощията“;
бб) в изречение трето думите „чл. 104 от Закона за местните избори“ се заменят с „чл. 267
от Изборния кодекс“;
вв) в изречение четвърто думите „за местни
избори“ се заличават;
в) в ал. 4:
аа) в изречение първо след думите „на
кмет“ се добавя „на община или на кметство“,
а след думите „длъжността кмет“ се добавя „на
общината, съответно временно изпълняващ
длъжността кмет на кметството“;
бб) в изречение второ думите „или кмет на
района“ и думите „на общината, съответно на
района“ се заличават;
вв) в изречение трето думите „или кмет на
района“ се заличават;
г) в ал. 5:
аа) в изречение първо след думите „на кмет“
се добавя „на община или на кмет на кметство“;
бб) в изречение второ думите „кмет на района“ се заличават;
д) в ал. 6:
аа) в изречение първо думите „кмет на район“ и „кмет на района“ се заличават, а думите
„местните избори“ се заменят с „общински
съветници или кметове“;
бб) в изречение второ думите „или кмет на
района“ се заличават;
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е) в ал. 7 думите „кмет на район“ се заличават, а думите „местните избори“ се заменят
с „общински съветник или кмет“;
ж) в ал. 8 думите „кмет на район“ се заличават.
10. Създава се нов чл. 42а:
„Чл. 42а. (1) Пълномощията на кметовете
на райони се прекратяват предсрочно:
1. при подаване на оставка до общинския
съвет;
2. при извършване на административнотериториални промени, водещи до закриване
на района;
3. при влизане в сила на присъда, с която
е наложено наказание лишаване от свобода за
престъпление от общ характер;
4. при смърт;
5. при неизпълнение на задължението по
чл. 41, ал. 3;
6. при нарушаване на забраната по чл. 41,
ал. 1;
7. когато се установи, че не отговаря на
условията по чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс;
8. по предложение на кмета на общината
или на половината от общия брой на общинските съветници.
(2) Предсрочното прекратяване на пълномощията по ал. 1, т. 1 – 4 и т. 7 се обявява от
председателя на общинския съвет на първото
заседание на съвета след настъпването или
узнаването на съответните обстоятелства, а
по ал. 1, т. 5, 6 и 8 – с решение на общинския
съвет, прието с мнозинство:
1. по ал. 1, т. 5 и 6 – повече от половината
от присъстващите общински съветници;
2. по ал. 1, т. 8 – повече от половината от
общия брой на общинските съветници.
(3) Когато пълномощията на кмет на район
са прекратени предсрочно, както и за срока след
изтичане на мандата на общинския съвет, кметът
на общината определя един от заместник-кметовете на района, който изпълнява длъжността
до полагането на клетва от новоизбрания кмет
на район. В едномесечен срок от предсрочното
прекратяване на пълномощията на кмет на
район общинският съвет избира нов кмет на
района по реда на чл. 39а.“
11. В чл. 46а, ал. 1 се създава изречение
второ: „Кметският наместник към датата на
назначаването трябва да отговаря на условията
по чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс.“
§ 20. В Закона за политическите партии
(обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от
2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от
2007 г., бр. 6 от 2009 г. и бр. 54 и 99 от 2010 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24 :
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 1
накрая се добавя „под каквато и да е форма“;
б) създават се ал. 2 и 3:
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„(2) Политическите партии не могат да
получават движими и недвижими вещи за
безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни
услуги под каквато и да е форма, от субектите
по ал. 1, т. 2, 3 и 4.
(3) Политическите партии могат да получават
за безвъзмездно ползване от физически лица
само техни собствени движими и недвижими
вещи, както и безвъзмездни услуги, извършени
само с личен труд.“
2. В чл. 29, ал. 2:
а) в т. 2 думите „5000 лв.“ се заменят с
„1000 лв.“;
б) в т. 6 думите „5000 лв.“ се заменят с
„1000 лв.“;
в) създава се нова т. 7:
„7. вещи, предоставени безвъзмездно за
ползване, и безвъзмездни услуги, извършени
с личен труд от физически лица, техните имена, срокът за ползване, видът и описанието
на предоставените за ползване вещи, видът
на услугите и декларация за собствеността на
вещите“;
г) досегашната т. 7 става т. 8.
3. Член 37а се отменя.
§ 21. В Закона за пряко участие на гражданите
в държавната власт и местното самоуправление
(обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм., бр. 100 от
2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 1, изречение първо думите „за произвеждане на избори за народни представители“
се заличават;
б) в ал. 2:
аа) в изречение първо думите „Централната комисия за местните избори“ се заменят с
„Централната избирателна комисия“;
бб) в изречение второ думите „местни избори“
се заменят с „избори за общински съветници
и кметове“.
2. В чл. 8:
а) в ал. 1 думите „парламентарните, съответно местните избори“ се заменят с „изборите за
народни представители, съответно за общински
съветници и кметове“;
б) в ал. 2 думите „съответно Законът за избиране на народни представители и Законът за
местните избори“ се заменят със „съответните
изисквания на Изборния кодекс“.
3. В чл. 16, ал. 1 думите „Законът за избиране на народни представители“ се заменят с
„Изборният кодекс“.
4. В чл. 18, ал. 1 думата „кутия“ се заменя
с „урна“.
5. В чл. 35:
а) в т. 2 думата „кутии“ се заменя с „урни“;
б) в т. 3 думите „Закона за местните избори“
се заменят с „Изборния кодекс“.
6. В чл. 37, ал. 1 думата „кутия“ се заменя
с „урна“.
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7. В чл. 38, ал. 1, т. 1 и в чл. 39, ал. 1, т. 6
думата „кутията“ се заменя с „урната“.
8. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби думите „референдум се прилагат
разпоредбите на Закона за избиране на народни представители, а по въпросите относно
произвеждането на местен референдум – разпоредбите на Закона за местните избори“ се
заменят с „и местен референдум се прилагат
съответните разпоредби на Изборния кодекс“.
§ 22. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм.,
бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41, 46,
57, 64 и 109 от 2007 г. и бр. 28, 43, 94 и 98 от
2008 г., бр. 27, 42, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 88
от 2010 г.) в чл. 212, ал. 1, т. 9 думите „чл. 52,
ал. 1 – 3 от Закона за избиране на народни
представители и чл. 47 от Закона за местните
избори“ се заменят с „чл. 105, ал. 1 – 3 от
Изборния кодекс“.
§ 23. В Закона за гражданската регистрация
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37
от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48
и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47,
74 и 82 от 2009 г. и бр. 33 от 2010 г.) в чл. 92
се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) За извършване на адресна регистрация
лицата представят един от следните документи:
1. документ за собственост;
2. договор за ползване на имота за жилищни нужди.
(3) За извършване на адресна регистрация се
представя и писмено съгласие на собственика
чрез декларация по образец, подадена лично
пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка
на подписа.“
§ 24. До 31 декември 2011 г. право да бъдат
избирани за кметове на райони от общинския
съвет, съответно назначавани за кметски наместници, имат българските граждани, които
съгласно чл. 4, ал. 5 са живели най-малко
през последните 6 месеца към датата на избора, съответно назначаването, в съответното
населено място.
§ 25. Параграф 19, т. 8, т. 9, буква „а“,
подбукви „аа“ и „бб“, букви „в“, „г“, „д“, „е“ и
„ж“, т. 10 и 11 и § 24 влизат в сила от деня,
следващ датата на произвеждане на изборите
за общински съветници и кметове през 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народното съб
рание на 22 декември 2010 г. и на 19 януари
2011 г. и е подпечатан с официалния печат на
Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Сметната палата
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 12 и чл. 13 от Закона за
Сметната палата
РЕШИ:
Избира за председател на Сметната палата
Валери Георгиев Димитров.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 19 януари 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
1009

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-омбудсман
Народното събрание на основание чл. 11,
ал. 1 от Закона за омбудсмана и по предложението на омбудсмана на Република България
РЕШИ:
Избира Хюсеин Халил Исмаил за заместник-омбудсман.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 19 януари 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
1010

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
ОТ 20 ЯНУАРИ 2011 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за участие на граждански специалисти от
Република България в операции и мисии на
международни организации за управление
на кризи извън територията на Република
България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции
и мисии на международни организации за
управление на кризи извън територията на
Република България.

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за условията и реда за участие на граждански
специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации
за управление на кризи извън територията
на Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и
редът за участие на граждански специалисти
с необходимото образование и квалификация в операции и мисии на международни
организации за управление на кризи извън
територията на страната, механизмът за координация между отделните министерства и
ведомства, редът за командироване на такива
специалисти, както и осигуряването на необходимите финансови и материални средства
с цел изпълнение на поети ангажименти от
Република България.
Чл. 2. Поддържането на готовността на
Република България за участие в операции
и мисии с граждански специалисти включва:
създаване и поддържане на необходимата база
данни, подбор на граждански специалисти,
осигуряване на подготовка, логистика, координация, сътрудничество, както и осигуряване
на необходимите финансови и материални
средства.
Чл. 3. Механизмът за координация включва: получаване на искане за принос на Репуб
лика България към конкретна операция или
мисия, заявяване на възможност за участие с
граждански специалисти от Република България, извършване подбора на граждански
специалисти, съгласуване на кандидатурите
с международната организация, подготовка и
организация на участието им в съответната
операция или мисия.
Чл. 4. Позициите, подлежащи на заемане
от граждански специалисти, се определят за
всеки конкретен случай от международната
организация, провеждаща операцията или
мисията.
Чл. 5. Условията за подбор и редът за командироване на граждански специалисти по
наредбата се прилагат за позициите, по които
Република България е заявила възможност за
национален принос в обхвата на позициите
по чл. 4.
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Чл. 6. Участието на граждански специалисти в операции или мисии на международните
организации за управление на кризи извън
територията на страната се основава на принципите на доброволност, защита на живота и
здравето на участващите и при спазване на
българското законодателство.
Чл. 7. Статутът на гражданските специалисти се определя за всяка конкретна операция
или мисия въз основа на съществуващите
актове на международната организацията или
на други приложими за конкретната операция
или мисия международноправни договорености и българското законодателство.
Чл. 8. По време на командировката си
гражданските специалисти се намират под
оперативното ръководство на ръководителя
на операцията или мисията, определен от
международната организация.
Чл. 9. Дейностите по изпълнението на
наредбата, свързани с подбора, подготовката, участието на гражданските специалисти,
както и тяхното материално и социално осигуряване се извършват от заинтересуваното
министерство или ведомство в съответствие
със законоустановената му компетентност.
Чл. 10. Участието на Република България в
мисии и операции на международни организации по управление при кризи извън територията на страната се осъществява с граждански
специалисти, притежаващи образование и
квалификация съобразно изискванията на
конкретната операция или мисия.
Г л а в а

в т о р а

ГОТОВНОСТ НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
ЗА УЧАСТИЕ С ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОПЕРАЦИИ ИЛИ МИСИИ
Раздел I
Условия за подбор на гражданските специалисти
Чл. 11. Заинтересуваните министерства и
ведомства извършват първоначален подбор на
гражданските специалисти, които са заявили
желание за участие в операция или мисия,
при условия и по ред, определени с акт на
съответния министър или ръководител на
ведомство.
Чл. 12. При получаване на искане за участие на граждански специалисти в конкретна
операция или мисия заинтересуваните министерства и ведомства извършват подбор
на гражданските специалисти и представят
одобрените кандидатури в Министерството
на външните работи.
Чл. 13. За участие в подбора по чл. 11 и 12
се допуска лице, което отговаря на следните
изисквания:
1. да е български гражданин;
2. да е навършило пълнолетие;
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3. да не е поставено под запрещение;
4. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
5. да не е лишено по съответен ред от
правото да заема определена длъжност;
6. да владее или ползва писмено и говоримо английски език в необходимата степен
в съответствие с условията за участие в операцията или мисията;
7. да не страда от хронично заболяване и
здравословното му състояние позволява да
вземе участие в операцията или мисията,
което е установено по надлежния ред;
8. при необходимост да притежава или
може да получи сертификат за достъп до класифицирана информация до съответното ниво;
9. да няма прекратяване на предходна командировка на основание чл. 26, т. 7.
Чл. 14. Специфичните изисквания към
кандидатите за участие в операции или мисии
могат да се определят от съответния министър
или ръководител на ведомство, в чиято сфера
на компетентност попада притежаваната от
кандидата професионална компетентност,
съобразно условията за участие в съответната
операция или мисия.

съдържа актуална информация за подбраните
по чл. 11 граждански специалисти. Информацията включва име, адрес, телефонен номер,
област на квалификация и опит, проведени
подготовка и обучение, информация за пред
ходни участия в операции или мисии.
(2) Личните данни, съдържащи се в централната база данни на министерството на
външните работи и в базите данни на заинтересуваните министерства и ведомства по
ал. 1, се обработват в съответствие със Закона
за защита на личните данни.
Чл. 18. (1) При промяна в данните по
чл. 17, ал. 1 лицето уведомява съответното
министерство или ведомство в едномесечен
срок от настъпването є.
(2) Извън случаите по ал. 1 съответното
министерство или ведомство актуализира своята база данни при всяка настъпила промяна,
която му е станала известна, и уведомява за
това Министерството на външните работи за
отразяване в централната база данни.

Раздел II
Подготовка

Ч л. 19. Ми н ис т ерс т во т о на външ н и т е
работи ръководи и координира участието на
граждански специалисти в операции и мисии
на международни организации, като:
1. получава искането за изпращане на граждански специалисти за участие в конкретна
операция или мисия;
2. изпраща получената по т. 1 информация до заинтересуваните министерства и
ведомства;
3. обобщава предложенията за участие с
граждански специалисти и ги представя пред
съответната международна организация чрез
съответното задгранично представителство
на Република България;
4. получава информация за утвърдените от
международната организация кандидатури и
уведомява заинтересуваните министерства и
ведомства за предприемане на необходимите
действия за командироването на одобрените
кандидати;
5. организира и провежда общата подготовка на граж данските специалисти по
чл. 15, ал. 2;
6. поддържа цент ра лна база данни на
граждански специалисти;
7. предоставя актуална информация от
базата данни на съответните международни
организации при поискване;
8. информира общественост та относно
дейностите по наредбата.
Чл. 20. За осъществяване на дейностите по
чл. 19 Министерството на външните работи
осъществява цялостния обмен на информация

Чл. 15. (1) Избраните при условията и по
реда на чл. 11 и 12 граждански специалисти
задължително преминават обща и специализирана подготовка във връзка с характера на
операциите и мисиите, възможните рискове
и заплахи за живота и здравето, както и найобщи принципи и правила за поведение по
време на участие в такива операции или мисии.
(2) Общата подготовка по ал. 1 във връзка
с характера на операциите и мисиите, възможните рискове и заплахи за живота и здравето,
както и с най-общи принципи и правила за
поведение по време на участие в такива операции или мисии, се организира и провежда
от Министерството на външните работи.
(3) Специализираната подготовка по ал. 1,
свързана със специфичните задачи, произтичащи от конкретната операция или мисия,
се организира и провежда от съответното
заинтересувано министерство или ведомство
съгласувано и в сътрудничество с Министерството на външните работи.
Чл. 16. При необходимост във връзка с
участието в конкретна операция или мисия
може да се провежда допълнителна подготовка.
Раздел III
База данни
Чл. 17. (1) Министерството на външните
работи поддържа централна база данни, която
е съставена от базите данни на заинтересуваните министерства и ведомства и която

Г л а в а

т р е т а

МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ И
КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ
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със съответните органи на международната
организация, провеждаща операцията или
мисията.
Чл. 21. Заинтересуваните министерства и
ведомства:
1. осъществяват подбора по чл. 11 и 12 на
гражданските специалисти;
2. организират и провеждат специализираната подготовка на гражданските специалисти
по чл. 15, ал. 3;
3. поддържат ведомствена база данни на
граждански специалисти;
4. определят лица за контакт за изпълнение
на дейностите по наредбата;
5. изготвят предложения до Министерството
на външните работи за подбраните кандидати;
6. командироват за участие в съответната
операция или мисия одобрените граждански
специалисти.
Ч л. 22. Минист ерс т во т о на външ ни т е
работи и заинтересуваните министерства
и ведомства си взаимодействат и обменят
информация за изпълнението на дейностите
по наредбата.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОМАНДИРОВАНЕ, ФИНАНСОВО И
МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
Раздел I
Командироване
Чл. 23. (1) Одобрените по чл. 19, т. 4 граждански специалисти се командироват за участие в операцията или мисията от съответния
министър или ръководител на ведомство.
(2) Ако към момента на окончателния
подбор гражданските специалисти не са в
трудови или служебни правоотношения със
заинтересуваното министерство или ведомство, съответният министър или ръководител
на ведомство може да сключи срочен трудов
договор по чл. 68, ал. 1 от Кодекса на труда
и да ги командирова за участие в операцията
или мисията.
Чл. 24. Срокът за участие на гражданските специалисти в конкретната операция или
мисия се определя със заповедта за командироване в съответствие със срока на операцията или мисията и възприетата практика за
ротация на личния състав. При определяне
срока на командировката се вземат предвид
и обстоят елства, като: риск за живота и здравето; неблагоприятен климат; лоши битови
условия и др., съобразно оценката на условията
на организацията, провеждаща операцията.
Чл. 25. Заповедта за командировка определя всички съществени условия, свързани с
изпълнението на задачите на командировката,
и задължително съдържа:
1. собствено, бащино и фамилно име на командированото лице, длъжност и месторабота;
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2. държава, в която се командирова лицето;
3. задачата, за изпълнението на която лицето се командирова в чужбина;
4. датата, от която започва командировката,
както и крайния є срок;
5. брой на дните, осигурени за пътуване
до и от местоназначението;
6. финансови условия, включително пътните
разходи до и от местоназначението;
7. условия за пътуване, вид на транспортното средство и маршрут;
8. специфични права и задължения на командированото лице, включително представяне на подробен доклад от командирования
след прекратяване на командировката, както
и други условия, свързани с изпълнението на
задачите по време на операцията или мисията.
Чл. 26. Командировката се прекратява при:
1. заявяване на желание от командированото лице за прекратяване на участието в
операцията или мисията поради наличие на
уважителни причини;
2. изтичане срока на командировката;
3. приключване на операцията или мисията;
4. изпълнение на задачата, за която лицето
е командировано;
5. промяна на здравословното състояние,
която се явява пречка за продължаване изпълнението на задачата, за която лицето е
командировано;
6. поискване от страна на международната
организация, провеждаща съответната операция или мисия;
7. поведение, несъвместимо със законодателството на Република България или на приемащата държава, с принципите и правилата
на организацията, която провежда съответната
операция или мисия, или с добрите нрави.
Чл. 27. Необходимите материално-технически средства, вещево имущество, работно
облекло и друго оборудване за участие в
конкретна операция или мисия се осигуряват
от съответното министерство или ведомство.
Чл. 28. При прекратяване на командировката по чл. 26, т. 1 или 7 и ако пребиваването
в приемащата държава е за период, по-малък
от 1/3 от срока на командировката, командированото лице възстановява на съответното
министерство или ведомство изразходваните
средства за транспорт във връзка с командироването за участие в конкретната операция
или мисия.
Раздел II
Финансово и материално осигуряване на
гражданските специалисти
Чл. 29. (1) За времето на участието си в
операции или мисии гражданските специалисти получават:
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1. определеното им основно месечно възнаграждение за заеманата от тях длъжност
в съответното министерство или ведомство;
2. определеното им допълнително възнаграждение за прослужено време или придобит
трудов стаж и професионален опит за заеманата
от тях длъжност в съответното министерство
или ведомство;
3. допълнително възнаграждение за работа
в зона на риск в размер, определен с акт на
Министерския съвет за конкретната операция
или мисия;
4. командировъчни дневни пари в размер,
определен с акт на Министерския съвет за
конкретната операция или мисия.
(2) Допълнителното възнаграждение и/или
командировъчните дневни пари по ал. 1, т. 3
и 4 не се изплащат от съответното министерство или ведомство, ако те се поемат от
международната организация, провеждаща
конкретната операция или мисия.
Чл. 30. За времето на участие в конкретната опера ц и я и л и м иси я г ра ж да нск и т е
специалисти задължително се застраховат
от съответното министерство или ведомство
срещу рискове от злополука, акутно заболяване и/или други съответни на конкретния
случай рискове.

самоуправление, който сам или съвместно с
друго лице определя целите и средствата за
обработване на личните данни.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Операция или мисия“ е военна операция,
операция по стабилизиране и възстановяване
или гражданска мисия, провеждана от международна правителствена организация или
от Европейския съюз, на които Република
България е член, или въз основа на международен договор, по който Република България
е страна, извън територията на страната и с
участието на граждански специалисти.
2. „Международни организации“ са международните правителствени организации (ООН,
ОССЕ, НАТО и др.) и Европейският съюз.
3. „Граждански специалисти“ са български граждани по чл. 70, ал. 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, които притежават необходимото
образование и квалификация за участие в
операции и мисии на международни организации и които не са част от въоръжените
сили на Република България.
4. „Съответните министерства и ведомства“ са министерствата и ведомствата на
Република България по чл. 38, ал. 1 от Закона
за администрацията, в чиято компетентност
попадат областите на дейност на граждански
специалисти, съобразно позициите, определени за заемане като национален принос в
конкретна операция или мисия.
5. „А дминистратор на лични данни“ е
физическо или юридическо лице, както и
орган на държавната власт или на местното

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за безплатното работно и униформено облекло.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Заинтересуваните ведомства и министерства имат право да извършват разходи
по изпълнението на наредбата. С размера
на направените разходи за подготовката и
участието в операцията или мисията се извършват корекции по бюджетите на заинтересуваните министерства или ведомства по
реда на чл. 34 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 70, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на министрите и ръководителите на
ведомствата по чл. 38, ал. 1 от Закона за
администрацията.
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за приемане на Наредба за безплатното работно и униформено облекло

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата за безплатното работно и униформено
облекло, приета с Постановление № 72 на
Министерския съвет от 1986 г. за приемане
на наредби по прилагането на Кодекса на
труда от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 1987 г.;
изм., бр. 38 от 1990 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за безплатното работно и униформено облекло
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за осигуряване на работниците и служителите с безплатно работно и униформено
облекло.
Чл. 2. Наредбата не се прилага:
1. за лични предпазни средства или специално работно облекло, предназначени за
опазване на здравето и безопасността на
работниците и служителите и предоставяни
по реда на Наредба № 3 от 2001 г. за мини-
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малните изисквания за безопасност и опазване
на здравето на работещите при използване
на лични предпазни средства на работното
място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.);
2. в случаите, когато осигуряването на безплатно работно и/или униформено облекло е
уредено със закон или с друг нормативен акт.
Чл. 3. Работно облекло се осигурява, за да
се запази личното облекло на работниците и
служителите при извършване на възложената
работа.
Чл. 4. Униформено облекло се осигурява,
когато при изпълнение на задълженията се
налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с
оглед дейността на предприятието.
Чл. 5 (1) Работното и униформеното облекло е краткотраен актив на предприятието
и се отчита като материали по установения
ред до момента на предоставянето му на правоимащите работници и служители.
(2) Работното и униформеното облекло се
изписва на разход в издръжката на предприятието след получаването му от работниците
и служителите, като за срока на неговото
износване може да се води оперативна (извънсчетоводна) отчетност.
Г л а в а

в т о р а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
Чл. 6. (1) Работодателят осигурява на работниците и служителите подходящо работно
и/или униформено облекло в съответствие
със спецификата на извършваната дейност и
на работното място.
(2) След предварителни консултации с
представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и
служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на
труда и с комитета/групата по условия на
труд работодателят писмено определя:
1. работните места и видовете работа, за
които се осигурява работно и/или униформено облекло;
2. работниците и служителите, които имат
право на работно и/или униформено облекло;
3. вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформеното
облекло;
4. срока за износване на работното и/или
униформеното облекло;
5. условията за ползване, включително
почистването на работното и/или униформеното облекло.
(3) Условията по ал. 2 могат да се договорят
и с колективен трудов договор при спазване
изискванията на наредбата.
(4) Информацията по ал. 2 се свежда до
знанието на работниците и служителите.
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Чл. 7. При определяне на условията за използване на работното и/или униформеното
облекло и сроковете на износването му се
отчитат:
1. видът и характеристиките на работното
и/или униформеното облекло;
2. условията на работа;
3. продължителността на работното време;
4. сертификатът на работното и/или униформеното облекло, когато такъв се изисква,
и инструкциите на производителя;
5. други фактори, които могат да окажат
влияние върху срока на износване и пригодността на работното и/или униформеното
облекло.
Чл. 8. (1) Работното и униформеното облекло трябва:
1. да осигуряват защита на личното облекло
на работника или служителя;
2. да отговарят на условията на съответното
работно място;
3. да са съобразени с индивидуалните
особености на работниците и служителите;
4. да не създават риск за здравето и безопасността на работниците и служителите.
(2) Работното и/или униформеното облекло
се предоставя на работника или служителя в
готов вид в деня на постъпването му на работа.
(3) Работодателят осигурява само годни за
употреба и отговарящи на изискванията на
наредбата работни и/или униформени облекла.
(4) Не се допуска заменянето на работно
и/или униформено облекло с пари.
(5) Работникът или служителят може да
откаже да извърши работа, за която е определено да се осигурява работно облекло, когато
то не му е предоставено.
Чл. 9. (1) Срокът на износване на работното
и/или униформеното облекло започва да тече
от деня на предоставянето му на работника
или служителя.
(2) При отсъствие на работника или служителя за период повече от 3 месеца работодателят може да удължи срока на износване
на работното и/или униформеното облекло.
Чл. 10. (1) Работното и/или униформеното облекло се осигурява за индивидуално
използване.
(2) По изключение работното и/или униформеното облекло може да бъде ползвано
от повече от едно лице. В тези случаи работодателят предприема подходящи мерки
за недопускане възникването на хигиенни и
здравословни проблеми за лицата, които го
ползват.
Чл. 11. Работодателят осигурява необходимите условия и места за съхраняване на
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личното и работното и/или униформеното
облекло на работниците и служителите.
Чл. 12. (1) Когато работното и/или униформеното облекло е загубено, унищожено
или повредено, преди да изтече срокът на
износване, работодателят го подменя с ново,
което удостоверява с протокол.
(2) Когато работното и/или униформеното
облекло е загубено, унищожено или повредено по вина на работника или служителя, той
носи имуществена отговорност по Кодекса на
труда за остатъчната стойност на облеклото
до изтичане на срока на износване.
(3) Работодател ят осиг у рява резерв от
работно и/или униформено облекло с оглед
незабавното заменяне на загубено, унищожено
или повредено работно и/или униформено
облекло.
Г л а в а

т р е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ/СЛУЖИТЕЛИТЕ
Чл. 13. Работник ът или сл у ж ител ят е
длъжен:
1. да носи работното и/или униформеното облекло при изпълнение на възложената
работа;
2. да спазва условията за използване на
работното и/или униформеното облекло, определени от работодателя;
3. да опазва работното и/или униформеното
облекло като имущество на работодателя.
Чл. 14. (1) Работникът или служителят
връща на работодателя предоставеното му
работно и/или униформено облекло:
1. при прекратяване на трудовото право
отношение;
2. при преминаване на друга работа в предприятието, за която не е необходимо носенето
на предоставеното облекло;
3. след приключване на работата в предприятието, когато е работник или служител
в предприятие, което осигурява временна
заетост;
4. след изтичане срока на износване.
(2) В случаите по ал. 1 работникът или
служителят може да задържи облеклото при
условия, определени от работодателя.
Чл. 15. За случаите по чл. 12, ал. 1 и 2
работниците и служителите незабавно уведомяват работодателя с оглед предприемане
на необходимите мерки.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание
чл. 296, ал. 1 от Кодекса на труда.
§ 2. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на труда и социалната
политика.
1005
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11
ОТ 20 ЯНУАРИ 2011 Г.

за изменение на Постановление № 320 на
Министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани
с изпъ лнението на неотлож ни мерк и за
присъединяването на Република България
към Шенгенското пространство (ДВ, бр. 1
от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Точка 4 от приложението към чл. 1,
ал. 1 се изменя така:
„

4.1. Изграждане на едно Министер- 220 000
хале от леки конструкции ството на
(временни) за вторична финансите
проверка на трасе „Вход“
(МФ)
за леки коли и автобуси
(Агенция
на м и т н и ческ и п у н к т „Митници“)
(МП) „Капитан Андре(АМ)
ево“.
4.2. Изграждане на едно
хале от леки конструкции
(временни) за вторична п роверка на т расе
„Изход“ за леки коли и
автобуси на митнически
пункт (МП) „Капитан
Андреево“.

МВР

220 000

“
Заключителни разпоредби
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1006

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
ОТ 21 ЯНУАРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол,
приет с Постановление № 85 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 64 и 111 от
2003 г., бр. 48 от 2006 г. и бр. 76 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 след думите „посадъчен материал“
се добавя „и семена от горски видове“, след
думата „изпитването“ запетаята се заменя
със съюза „и“, а думите „и районирането“
се заличават.
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Агенцията осъществява дейностите по
сертификация и контрол на хмел и продукти от
хмел в съответствие с правото на Европейския
съюз (Регламент 1850/2006/ЕС на Комисията
от 14 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за сертифицирането на хмел
и продукти от хмел (OB, L 355, 15.12.2006 г.);
Регламент 1234/2007/ЕС на Съвета от 22
октомври 2007 г. за установяване на обща
организация на селскостопанските пазари
и относно специфични разпоредби за някои
земеделски продукти (OB, L 299, 16.11.2007 г.)
и Регламент 1295/2008/ЕС на Комисията от
18 декември 2008 г. относно вноса на хмел от
трети страни (OB, L 340, 19.12.2008 г.).
(4) Агенцията прави предложения до министъра на земеделието и храните в областта
на растителните генетични ресурси в съответствие с правото на Европейския съюз и
международните договори, по които Република
България е страна.
(5) Агенцията консултира земеделските
производители по отношение на използването
на сортове от видове земеделски растения,
технологии на отглеждане и им предоставя
данни от метеорологичните си станции в
съответния/те район/и.“
§ 2. В чл. 3 накрая се поставя запетая и
се добавя „набирани от такси, определени
с Тарифата за таксите, които се събират от
Изпълнителната агенция по сортоизпитване,
апробация и семеконтрол по Закона за закрила
на новите сортове растения и породи животни
и по Закона за посевния и посадъчния материал, утвърдена с Постановление № 310 на
Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 104 от
2004 г.), и ценоразпис за услугите, утвърден
от изпълнителния директор“.
§ 3. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 17 и 18:
„17. определя комисии от експерти по отделни групи растителни видове и утвърждава
конспекти за провеждане на изпити на физически лица – пробовземачи, за извършване на
пробовземане от заготвени хомогенни партиди
семена с цел сертификация;
18. издава разрешения за извършване на
пробовземане с цел сертификация на категории
семена от физически лица (пробовземачи);“.
2. Досегашните т. 17 – 22 стават съответно
т. 19 – 24.
3. Създава се т. 25:
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„25. е член на Административния съвет
на Европейския офис за сортовете растения
(CPVO).“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „322“ се заменя с „251“.
2. В ал. 4:
а) в т. 1 числото „12“ се заменя с „9“;
б) в т. 2 числото „14“ се заменя с „12“.
§ 5. В чл. 12 т. 11 и 12 се отменят.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 буква „ж“ се отменя.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. води регистри на заявените за изпитване и на признатите сортове земеделски
растения, подготвя проекти на договори за
сортоизпитване;“.
3. Точка 11 се отменя.
4. В т. 16 буква „б“ се отменя.
5. Точка 17 се изменя така:
„17. контролира дейността по сертификацията на посевен и посадъчен материал по
метода на грунтов контрол;“.
6. Точка 18 се отменя.
7. Създава се т. 21:
„21. консултира земеделските производители в рамките на своята компетентност.“
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „хмел и продукти от хмел“.
2. В т. 2 накрая се добавя „и сертификацията
на хмел и продукти от хмел в съответствие
с правото на Европейския съюз“.
3. В т. 7 думата „суперапробации“ се заменя
с „контролна официална полска инспекция“.
4. Създава се нова т. 9:
„9. провежда изпити за полски инспектори – физически лица;“.
5. Досегашната т. 9 става т. 10.
6. Създават се т. 11 – 14:
„11. извършва регистрация и води регистър
на лицата по чл. 28 ЗППМ;
12. изготвя и публикува Официалната сортова листа на Република България;
13. уведомява Европейската комисия за
новопризнатите сортове от земеделски растителни видове и за настъпилите промени по
Официалната сортова листа;
14. консултира земеделските производители
в рамките на своята компетентност.“
§ 8. В чл. 14а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 след думата „анализ“ се добавя
„за сортова чистота и сортова автентичност“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. извършва контрол на лабораториите по
чл. 7 ЗППМ чрез контролни анализи на проби
от партиди сертифицирани и базови семена;“.
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3. В т. 6 думите „и технологични анализи“
се заличават.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. извършва анализи за наличие на генетично модифицирани организми в семена;“.
5. Създава се нова т. 10:
„10. провежда изпити за квалификация на
персонала на лабораториите по чл. 7 ЗППМ;“.
6. Досегашните т. 10 и 11 стават съответно
т. 11 и 12.
7. Създава се т. 13:
„13. извършва обучение и провежда изпити
за физически лица (пробовземачи).“
§ 9. Приложението към чл. 11, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 11, ал. 1
Обща численост на служителите в организационните структури и административните
звена на агенцията – 251 щатни бройки
Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Служител по сигурността на информацията
Обща администрация

1
21

в т.ч.:
дирекция „Административно и финансово
обслужване“
Специализирана администрация

21
227

в т.ч.:
Главна дирекция „Сортоизпитване“ с
9 териториални звена

132

Главна дирекция „Апробация и семеконтрол“ с 12 териториални звена

77

дирекция „Централна лаборатория“

18

“
Заключителни разпоредби
§ 10. В приложението към чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 125 на Министерския съвет
от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието
и храните (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г., бр. 76 и 83 от
2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от 2009 г. и бр. 4, 22,
41, 84 и 101 от 2010 г.) в т. 11 числото „322“
се заменя с „251“.
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1030

ВЕСТНИК

БРОЙ 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13
ОТ 21 ЯНУАРИ 2011 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра
на земеделието и храните
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството
към министъра на земеделието и храните.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните, приет с
Постановление № 176 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 48 от 2006 г. и бр. 76 от 2008 г.).
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 125 на Министерския съвет
от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието
и храните (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г., бр. 76 и 83 от
2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от 2009 г. и бр. 4, 22,
41, 84 и 101 от 2010 г.) в т. 9 числото „162“ се
заменя със „141“.
§ 3. В срок до един месец от приемането
на устройствения правилник изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството
у твърж дава длъж ностното разписание на
служителите в администрацията.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа
и съставът на Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството
към министъра на земеделието и храните,
наричана по-нататък „агенцията“.
Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице
със седалище София.
(2) Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на
земеделието и храните.
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(3) Агенцията е изпълнителен орган в областта на животновъдството към министъра
на земеделието и храните и го подпомага
при провеждането на държавната политика в
областта на развъдната дейност, управлението
и съхраняването на генетичните ресурси.
(4) Агенцията осъществява самостоятелно
или съвместно с други органи или организации проекти и програми в областта на
животновъдството, финансирани от програми
на Европейския съюз (ЕС) или от други международни и национални източници.
Чл. 3. (1) Издръжката на агенцията се
формира от бюджетна субсидия и от приходи
от собствена дейност.
(2) Приходите от собствена дейност на
агенцията се набират от:
1. такси, свързани с репродукцията на
селскостопански животни;
2. такси, свързани с анализ на качествени показатели на животинските продукти в
държавните лаборатории;
3. такси за извършване на генетични анализи в Националната референтна лаборатория;
4. такси за услугите, извършвани от агенцията;
5. постъпления от продажба на замразена
и свежа сперма, добита от селскостопански
животни;
6. постъпления от дарения, спонсорство,
помощи, целеви постъпления от местни и
чуждестранни физически или юридически
лица или от меж дународни организации,
фондации и програми;
7. други постъпления, определени със Закона за животновъдството (ЗЖ) или с друг
нормативен акт;
8. дейности по управление на собствеността, включително възмездно отдаване на
материални активи и ресурси, предоставени
на агенцията;
9. средства по програми и проекти.
Чл. 4. Инспекторатът към министъра на
земеделието и храните осъществява контрол
върху дейността на агенцията.
Г л а в а

в т о р а

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Чл. 5. Агенцията се ръководи и се представлява от изпълнителен директор.
Чл. 6. Изпълнителният директор се назначава от министъра на земеделието и храните
съгласувано с министър-председателя.
Чл. 7. (1) Изпълнителният директор:
1. координира, контролира и носи отговорност за осъществяването на цялостната
дейност на агенцията;
2. изготвя и представя на министъра на
земеделието и храните ежегоден доклад за
дейността на агенцията;
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3. организира разработването и предлага на министъра на земеделието и храните
проектите на нормативни актове, свързани с
дейността на агенцията;
4. дава становища в областта на животновъдството;
5. сформира работни групи, съвети и комисии за изпълнение на задачите на агенцията;
6. определя териториалния обхват, седалището и числеността на персонала на териториалните звена;
7. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните
служители и на работодател по отношение на
служителите, работещи по трудово правоотношение в агенцията, и определя индивидуалния
размер на възнагражденията в съответствие с
изискванията на нормативните актове;
8. утвърждава длъжностното разписание
на служителите в агенцията;
9. сключва, изменя и прекратява договори,
свързани с осъществяването на дейността на
агенцията;
10. назначава Дисциплинарния съвет и
налага дисциплинарни наказания;
11. командирова служителите на агенцията
в страната и в чужбина;
12. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в
съответствие с действащото законодателство;
13. взема решения за извършване на капиталови разходи по утвърдени поименни списъци;
14. изпълнява функциите на служител по
сигурността на информацията по смисъла
на Закона за защита на класифицираната
информация;
15. е председател на Държавната комисия
по породи животни;
16. е национален координатор по управление
и съхранение на генетичните ресурси;
17. е председател на Националния съвет
по генетични ресурси в животновъдството;
18. контролира дейността на работния комитет за Официален регистратор за Република
България на конете от Чистокръвна английска
и Чистокръвна арабска порода;
19. изготвя мотивирани доклади до министъра на земеделието и храните за дейността на развъдните организации и прави
предложения до министъра на земеделието
и храните за отнемане на разрешенията по
чл. 29б, ал. 2 ЗЖ;
20. прави мотивирани предложения до министъра на земеделието и храните за забрана
или ограничаване на износа на изчезващи и
застрашени от изчезване породи и популации;
21. прави мотивирано предложение до министъра на земеделието и храните за издаване
на наказателни постановления по актове,
съставени от служители на агенцията по ЗЖ;
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22. организира и контролира изпълнението
на нормативните актове, свързани с дейността
на агенцията.
(2) Изпълнителният директор осъществява
и други дейности, възложени му със закон
или с акт на Министерския съвет или от
министъра на земеделието и храните.
(3) Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с
другите органи на изпълнителната власт, с
неправителствени организации, с международни организации и институции.
Чл. 8. В изпълнение на своите правомощия
изпълнителният директор издава индивидуални административни актове.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, СЪСТАВ И ФУНКЦИИ НА
АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 9. (1) Агенцията е организирана в обща
и специализирана администрация.
(2) Общата администрация осигурява технически дейността на агенцията и е организирана в дирекция „Административно, правно,
финансово, счетоводно и информационно
обслужване“.
(3) С пец иа л изи ра ната а д м и н ис т ра ц и я
осигу рява осъществяването на основните
функции на агенцията и е организирана в
Главна дирекция „Контрол и координация
на развъдната дейност“ и Главна дирекция
„Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес“.
(4) Общата численост на персонала на
агенцията е 141 щатни бройки, включително
изпълнителен директор и главен секретар.
(5) Разпределението на персонала по административни звена е посочено в приложението.
Раздел ІІ
Главен секретар
Чл. 10. (1) Административното ръководство на агенцията се осъществява от главен
секретар в изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор.
(2) Главният секретар се назначава от изпълнителния директор.
(3) Главният секретар:
1. осиг у рява организационната връзка
между изпълнителния директор и административните звена;
2. координира оперативното изпълнение на
съвместните задачи, възложени на общата и
специализираната администрация;
3. координира оперативното взаимодействие с Министерството на земеделието и храните, с други органи на изпълнителната власт
и с неправителствени организации;
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4. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
5. упражнява контрол за спазване на сроковете по приключване на образуваните в
администрацията преписки;
6. осигурява условия за ефективна работа на
всички административни звена на агенцията;
7. контролира провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки;
8. изготвя годишен доклад за състоянието
на администрацията и го представя на изпълнителния директор;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
10. организира и отговаря за провеждането
на атестирането на служителите в администрацията и обучението им;
11. следи за законосъобразната обработка
и защита на личните данни съгласно Закона
за защита на личните данни;
12. изпълнява и други дейности, възложени
му от изпълнителния директор.
(4) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определено
от изпълнителния директор с писмена заповед
лице за всеки конкретен случай.
Раздел III
Обща администрация
Чл. 11. (1) Общата администрация е организирана в дирекция „Административно,
правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване“.
(2) Дирекцията по ал. 1:
1. осъществява правното, административното и информационното обслужване на
дейността на изпълнителния директор и на
териториалните звена на агенцията;
2. разработва и дава становища по проекти
на нормативни актове;
3. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата;
4. оказва правна помощ на изпълнителния
директор по законосъобразното изпълнение
на неговите правомощия;
5. предприема правни действия за своевременното събиране на вземанията на агенцията;
6. планира процедурите за възлагане на
обществени поръчки, по които възложител е
агенцията, изготвя на базата на техническото
задание документацията зa участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки,
участва със свои представители в работата на
комисиите, като следи за законосъобразността
на процедурите по Закона за обществените
поръчки (ЗОП), и контролира финансовото
изпълнение на сключените въз основа на тях
договори;
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7. изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите на администрацията;
8. подпомага разработването и актуализирането на длъжностните характеристики
в агенцията;
9. изготвя проекти на всички актове, свързани с възникване, изменяне и прекратяване
на служебните и трудовите правоотношения
в агенцията;
10. организира процедурите по провеждането на конкурси за назначаване на служители
по реда на Закона за държавния служител и
на Кодекса на труда;
11. съхранява трудовите и служебните досиета на служителите и ги поддържа в съответствие със Закона за държавния служител
и Кодекса на труда;
12. организира дейностите по предложенията, сигналите, жалбите и молбите на граждани
и юридически лица и по административното
обслужване на физически и юридически лица
по системата „едно гише“;
13. организира и отговаря за работата с
материали, съдържащи класифицирана информация, за опазването на държавната и
служебната тайна и по въпроси на военновременното планиране и по отбранителномобилизационната подготовка;
14. осигурява архивното обслужване на
агенцията;
15. осигурява финансово-счетоводно обслу ж ване на агенци ята в съответствие с
изискванията на Закона за счетоводството и
другите нормативни актове;
16. предлага на изпълнителния директор
проектите на годишен бюджет и периодични
и годишни отчети за неговото изпълнение;
17. подпомага ръководството и служителите
на агенцията за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси и за
опазването на собствеността;
18. подготвя предложения до министъра
на земеделието и храните за необходимите
корекции по изпълнението на бюджета на
агенцията;
19. извършва счет оводно о т чи та не на
приходите и разходите по пълната бюджетна
класификация и по счетоводните сметки от
сметкоплана на бюджетните предприятия;
20. организира събирането и опазването
на финансово-счетоводната информация на
хартиен и електронен носител, както и ползването є от счетоводния архив;
21. контролира опазването на движимото
и недвижимото имущество и провеждането
на инвентаризации;
22. планира и подпомага изпълнението на
инвестиционни програми на агенцията;
23. изготвя ведомостите и изплаща работните заплати;
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24. организира извършването на основните
и текущите ремонти на сградите и помещенията на агенцията, следи за поддържането,
опазването, съхраняването и необходимата
отчетност на наличната материална база;
25. осигурява техническото, деловодното
и транспортното обслужване на агенцията;
26. контролира охраната и чистотата в
помещенията на агенцията.
Раздел IV
Специализирана администрация
Чл. 12. (1) Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция „Контрол и координация на развъдната дейност“ и
Главна дирекция „Управление на генетичните
ресурси и репродуктивния процес“.
(2) В състава на Главна дирекция „Контрол и координация на развъдната дейност“
се включват 6 териториални звена – регионални центрове за контрол и координация
на развъдната дейност, със статут на отдели.
(3) В състава на Главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес“ се включват две териториални
звена – центрове по репродукция и анализ,
със статут на отдели.
(4) Териториалният обхват, седалището и
числеността на персонала на звената по ал. 2
и 3 се определят със заповед от изпълнителния директор.
Чл. 13. Главна дирекция „Контрол и координация на развъдната дейност“:
1. участва в разработването на стратегия
и политики в областта на развъдната дейност
и животновъдството;
2. координира дейността на развъдните
организации;
3. участва в работата на комисии по чл. 29а
ЗЖ за подготовка на предложения за издаване или отказ за издаване на разрешения по
чл. 29б, ал. 2 ЗЖ;
4. извършва специализирана проверка на
място относно декларираните обстоятелства
и развъдната програма на развъдните организации, подали документи по чл. 29, ал. 1 ЗЖ
за издаване на разрешение за осъществяване
на развъдна дейност;
5. упражнява контрол върху дейността на
развъдните организации и развъдната дейност;
6. изгражда и поддържа информационна
система за осъществяване на контрола по
чл. 47, т. 3 ЗЖ;
7. създава и поддържа регистър на развъдните стада от националния генофонд от всички
видове и породи, който ежегодно актуализира
съвместно с развъдните организации;
8. поддържа единен регистър на мъжките
разплодни животни на територията на страната;
9. контролира репродуктивния процес в
страната;
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10. контролира предлагането на пазара на
чистопородни разплодни животни, хибриди,
регистрирани еднокопитни, сперма, яйцеклетки и ембриони;
11. контролира внасянето на разплодни
животни, сперма, яйцеклетки и ембриони от
трети страни;
12. контролира програмите и дейностите по
съхранението и управлението на генетичните
ресурси при автохтонните породи;
13. контролира изнасянето на застрашени
от изчезване и изчезващи породи от територията на страната;
14. извършва проверка на състоянието на
животните;
15. извършва проверка на съответствието
на храненето и технологията на отглеждане
с потребностите на съответния вид, порода и
категория селскостопански животни;
16. извършва проверка на състоянието и
начина на използване на сградите, инсталациите и техническото оборудване, свързани
с п роизводс т во т о, развъд ната дей нос т и
предлагането на пазара на животни, сперма,
яйцеклетки и ембриони;
17. извършва специализирани проверки,
възложени от министъра на земеделието и
храните, във връзка с усвояването на европейски и национални средства от развъдни
организации и фермери;
18. оказва специализирана помощ на Държавен фонд „Земеделие“ при осъществяването
на контрол за целесъобразното изразходване
на средства за подпомагане дейността на
развъдните организации;
19. оказва съдействие и извършва арбитражни дейности при определяне на породен
състав, при доказване на произхода, при
определяне качеството на животинската продукция и други;
20. организира мероприятия за популяризиране на развъдната дейност, като регионални,
национални и международни изложения по
животновъдство.
Чл. 14. Главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес“:
1. участва в разработването на стратегия
и политики в областта на съхраняването на
националния генофонд, управлението на генетичните ресурси и репродуктивния процес
в животновъдството;
2. съгласува националните програми по
съхранение и управление на генетичните
ресурси с европейското законодателство, с
международни организации и институции;
3. участва при синхронизиране на българското с европейското законодателство в
областта на животновъдството;
4. подпомага дейността на националния
координатор по управление и съхранение на
генетичните ресурси;
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5. осъществява контакти с европейски и
международни организации и институции в
областта на развъдната дейност;
6. разработва и реализира програми за съхранение и управление на генетичните ресурси;
7. извършва развъдна дейност при породи,
за които няма регистрирани развъдни организации, или в случаите на отнемане на разрешение за осъществяване на развъдна дейност
на развъдна организация до пренасочването
є към съществуваща или създаване на нова
развъдна организация;
8. управлява държавните станции за изкуствено осеменяване;
9. управлява лабораториите за анализ на
качествените показатели на животинските
продукти;
10. управлява депата за мъжки разплодни
животни;
11. управлява станциите за преценка на
млади животни по собствена продуктивност;
12. управлява националните резервати за
съхраняване на генетичните ресурси;
13. управлява националните депа за защита
на селскостопанските животни при бедствия;
14. управлява и администрира репродуктивния процес в страната;
15. управлява и поддържа Националната
гененетична банка от сперма, яйцеклетки и
ембриони и националния генетичен резерв;
16. оказва методическа помощ и съдействие
за съхраняване на генетичните ресурси при
обичайния им начин на отглеждане в техния
естествен ареал;
17. оказва методическа помощ и създава
условия за реализиране на развъдните програми на развъдните организации;
18. координира създаването на нови породи
и хибриди животни, като организира и осигурява технически дейността на Държавната
комисия по породи животни;
19. извършва експертизи за определяне
на породната принадлежност на животните;
20. организира курсове за техник-осеменители и издава документ за правоспособност;
21. предоставя съвети в областта на животновъдството.
Раздел V
Организация на работа на агенцията
Чл. 15. (1) Работното време на служителите
на агенцията е от 8,30 до 17,00 ч. с почивка
от 12,00 до 12,30 ч.
(2) При ос ъщес т вя ва не на кон т рол н и
дейности по ЗЖ служителите на агенцията
осъществяват правомощията си и извън установеното работно време с цел предотвратяване
или пресичане на нарушенията.
Чл. 16. (1) Гражданите, организациите и
омбудсманът могат да отправят до изпълнителния директор предложения и сигнали
относно организацията и дейността на агенци-
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ята. Предложенията относно усъвършенстване
на организацията и дейността на агенцията
трябва да са мотивирани и конкретни.
(2) Изпълнителният директор или упълномощено от него длъжностно лице взема
решение по предложението в срок до два
месеца след пост ъпването м у, освен ако
този срок бъде удължен до 6 месеца поради
необходимост от по-продължително проучване. Взетото решение по предложението
се съобщава на подателя в 7-дневен срок.
Направените предложения, както и взетите
по тях решения могат да се публикуват на
страницата на агенцията в интернет.
(3) Не се разглеждат анонимни предложения и сигнали, които не са подписани от
подателя или от негов представител по закон
или пълномощие, както и такива, в които не
са посочени:
1. трите имена на гражданина, адрес по
местоживеене, както и телефон, факс или
електронен адрес;
2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен
в съответния регистър адрес на управление,
както и телефон, факс или електронен адрес.
Чл. 17. (1) Доку ментите, изпратени до
агенцията, се завеждат във входящ регистър,
като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
посочени материали и се образува служебна
преписка.
Чл. 18. (1) Служебните преписки се разпределят от изпълнителния директор с резолюция до съответните ръководители на
административните звена.
(2) Служебните преписки се разпределят
веднага след постъпването им в агенцията.
(3) Резолюцията на изпълнителния директор съдържа указания, срок за изпълнение,
дата и подпис. При възлагане на преписката
на повече от един ръководител на административно звено се посочва отговорният от тях.
(4) Ръководителите на административните
звена възлагат с резолюция изпълнението на
служебните преписки на съответен служител
или служители, като се определя отговорният
от тях.
Чл. 19. Изходящите от агенцията материали
се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа името, длъжността и подписа
на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно
звено, като се посочва датата.
Чл. 20. (1) Гражданите могат да отправят
писмено искане за среща с изпълнителния
директор. Главният секретар съставя график
за срещите на изпълнителния директор с
граждани само за приемното му време.
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(2) Приемното време на изпълнителния
директор на агенцията за граждани и представители на организации с предложения и
сигнали е в понеделник от 14,00 до 16,00 ч.
Чл. 21. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните служители
и лицата по трудово правоотношение могат
да бъдат награждавани с отличия и награди
от изпълнителния директор.
(2) Изпълнителният директор утвърждава
образец на златен и сребърен почетен знак
на агенцията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 55 от Закона за
администрацията.
Приложение
към чл. 9, ал. 5
Численост на персонала на Изпълнителната
агенция по селекция и репродукция в животновъдството – 141 щатни бройки
Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Обща администрация

16

в т. ч.
д и рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно, п ра вно,
финансово, счетоводно и информационно
обслужване“
Специализирана администрация

16
123

в т. ч.
Главна дирекция „Контрол и координация
на развъдната дейност“

82

Главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес“

41
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РЕШЕНИЕ № 37
ОТ 20 ЯНУАРИ 2011 Г.

за обявяване на 1 февруари за Ден на приз
нателност и почит към жертвите на комунистическия режим
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса
на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 1 февруари за Ден на признателност
и почит към жертвите на комунистическия
режим.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1007
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

ВЕСТНИК
1
х Triticosecale
Wittm. Ex
A.Camus

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда
за сортоизпитване, признаване, вписване
и отписване на сортовете растения в и от
официалната сортова листа на Република
България (обн., ДВ, бр. 40 от 2004 г.; изм.,
бр. 25 и 95 от 2007 г.; бр. 68 и 109 от 2008 г.
и бр. 9 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 17а в ал. 1, 2 и 4 думите „срока
по § 14“ се заменят със „срока по § 12“.
§ 2. В чл. 17б в ал. 1 и 2 думите „срока по
§ 14“ се заменят със „срока по § 12“.
§ 3. Приложение № 7 към чл. 17а, ал. 2,
буква „а“ се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 17а, ал. 2, буква „а“
Списък на видовете, които трябва да се изпитват в съответствие с протоколите на CPVO
Научно
наименование
(ботаническо
име на вида)

Общоприето
име на вида

Протоколи на
CPVO

1

2

3

2

TP 7/1 от
06.11.2003 г.

Бакла (фураж- TP Broadbean/1
на)
от 25.03.2004 г.

3

Т р и т и к а л е TP 121/2 от
(хибриди, по- 22.01.2007 г.
лучени от
кръстосването
на видове от
рода Triticum и
видове от рода
Secale)

Triticum aestivum П ш е н и ц а TP 3/4 от
L.
обикновена
23.06.2008 г.
Triticum durum П ш е н и ц а TP 120/2 от
Desf.
твърда
06.11.2003 г.
Zea mays L.

Царевица

TP 2/2 от
15.11.2001 г.

Solanum
tuberosum L.

Картофи

TP 23/2 от
01.12.2005 г.

Текстовете на тези протоколи могат да
се намерят в интернет страницата на CPVО
(www.cpvo.europa.eu).
Приложението въвеж да Приложение – част А, Приложение I на Директива
2009/97/ЕО.“
§ 4. Приложение № 7а към чл. 17а, ал. 2,
буква „а“ се изменя така:
„Приложение № 7а
към чл. 17а, ал. 2, буква“а“
Научно
Общоприето
наименование име на вида
1

Pisum sativum L. Грах полски
Vicia faba L.
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2

Протокол на
CPVO
3

Pisum sativum L. Грах полски

протокол TP 7/2
от 11.3.2010 г.

Brassica napus L. Рапица

протокол TP 36/1
от 25.3.2004 г.

Helianthus
annuus L.

протокол TP 81/1
от 31.10.2002 г.

Слънчоглед

Brassica napus L. Рапица

TP 36/1 от
25.03.2004 г.

Helianthus
annuus L.

Слънчоглед

TP 81/1 от
31.10.2002 г.

Linum
usitatissimum L.

Лен влакнода- TP 57/1 от
ен/ленено семе 21.03.2007 г.

Avena nuda L.

Овес гол

Avena nuda L.

Овес гол

Avena sativa L.
(включва A.
byzantina K.
Koch)

Овес, червен протокол TP 20/1
овес
от 6.11.2003 г.

TP 20/1 от
06.11.2003 г.

Avena sativa L. Овес, червен TP 20/1 от
(вкл. A.byzantina овес
06.11.2003 г.
K. Koch)

протокол
19/2 rev.
11.3.2010 г.

TP 16/1 от
18.11.2004 г.

Oryza sativa L.

протокол TP 16/1
от 18.11.2004 г.

TP 58/1 от
31.10.2002 г.

Secale cereale L. Ръж

TP 19/2 от
06.11.2003 г.

Oryza sativa L.

Secale cereale L. Ръж

протокол TP 20/1
от 6.11.2003 г.

Hordeum vulgare Ечемик
L.

Hordeum vulgare Ечемик
L.
Ориз

Linum
Лен влакно- протокол TP 57/1
usitatissimum L. даен /ленено от 21.3.2007 г.
семе

Ориз

TP
от

протокол TP 58/1
от 31.10.2002 г.
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1

Х и б р и д и , протокол TP 121/2
получени от от 22.1.2007 г.
к ръстосване
на видове от
рода Triticum,
и видове от
рода Secale

Triticum aestivum П ш е н и ц а п р о т о к о л
L.
обикновена T P 3 /4 r e v. о т
28.10.2009 г.
Triticum durum П ш е н и ц а протокол TP 120/2
Desf.
твърда
от 6.11.2003 г.
Zea mays L.

Царевица

протокол TP 2/3
от 11.3.2010 г.

Solanum
tuberosum L.

Картофи

протокол TP 23/2
от 1.12.2005 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).
Приложението въвежда Приложение – част
А, Приложение I на Директива 2010/46/ЕО.“
§ 5. Приложение № 8 към чл. 17а, ал. 2,
буква „б“ се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 17а, ал. 2, буква „б“
Списък на видовете, които трябва да се изпитват в съответствие с методиките (насоките)
на UPOV
Научно
наименование
(ботаническо име
на вида)

Общоприето
име на вида

Методики
на UPOV

1

2

3

Festuca ovina L.

2

3

Власатка овча TG/67/5 от
5.4.2006 г.

F e s t u c a p r a t e n s i s Власатка ли- TG/39/8 от
Huds.
вадна
17.4.2002 г.
Festuca rubra L.

Власатка чер- TG/67/5 от
вена
5.4.2006 г.

Festuca trachyphylla В л а с а т к а TG/67/5 от
(Hack.) Krajina
твърдолистна 5.4.2006 г
Lolium multiflorum Райграс ита- T G / 4 / 8 о т
Lam.
лиански
5.4.2006 г.
Lolium perenne L.

Райграс ан- TG/4/8 от
глийски (па- 5.4.2006 г.
сищен)

Lolium x
boucheanum Kunth

Райграс хиб- T G / 4 / 8 о т
риден
5.4.2006 г.

Phleum nodosum L. Т и м о т е й к а TG/34/6 от
малка
7.11.1984 г.
Phleum pratense L.

Тимотейка

TG/34/6 от
7.11.1984 г.

Poa pratensis L.

Ливадна мет- TG/33/6 от
лица
12.10.1990 г.

Lupinus albus L.

Лупина бяла

TG/66/4 от
31.3.2004 г.

Lupinus angustifolius Лупина тесно- TG/66/4 от
L.
листна
31.3.2004 г.
Lupinus luteus L.

Лупина жълта TG/66/4 от
31.3.2004 г.

Medicago sativa L.

Люцерна

Medicago x varia
T. Martyn

Люцерна хиб T G / 6 / 5 о т
ридна
6.4.2005 г.

TG/6/5 от
6.4.2005 г.

Trifolium pratense L. Детелина чер- T G / 5 / 7 о т
вена
4.4.2001 г.

Beta vulgaris L.

Ц в е к л о ф у - TG/150/3 от
ражно
4.11.1994 г.

Trifolium repens L.

Детелина бяла TG/38/7 от
9.4.2003 г.

Agrostis canina L.

Полевица ку- TG/30/6 от
чешка
12.10.1990 г.

Vicia sativa L.

Фий обикно- TG/32/6 от
вен
21.10.1988 г.

A g r o s t i s g i g a n t e a Полевица ги- TG/30/6 от
Roth.
гантска
12.10.1990 г.
Agrostis stolonifera
L.

Полевица из- TG/30/6 от
дънкова
12.10.1990 г.

Agrostis capillaris L. Полевица ка- TG/30/6 от
фява
12.10.1990 г.
Bromus catharticus
Vahl

Овсига

TG/180/3 от
4.4.2001 г.

Bromus sitchensis Овсига
Trin.

TG/180/3 от
4.4.2001 г.

Dactylis glomerata L. Ежова глави- TG/31/8 от
ца
17.4.2002 г.
Festuca arundinacea В л а с а т к а TG/39/8 от
Schreber
тръстиковид- 17.4.2002 г.
на
Festuca filiformis
Pourr.

Власатка (фи- TG/67/5 от
нолистна)
5.4.2006 г.

Brassica napus L. var. Брюква
napobrassica (L.)
Rchb.

TG/89/6 от
4.4.2001 г.

Raphanus sativus L. Ряпа фуражна TG/178/3 от
var.
4.4.2001 г.
оleiformis Pers.
Arachis hypogaea L. Фъстъци

TG/93/3 от
13.11.1985 г.

Brassica rapa L. Var. Репица
sylvestris (Lam.)
Briggs

TG/185/3 от
17.4.2002 г.

Carthamus tinctorius Сафлор
L.

TG/134/3 от
12.10.1990 г.

Gossypium spp.

TG/88/6 от
4.4.2001 г.

Памук

Papaver somniferum Мак
L.

TG/166/3 от
24.3.1999 г.
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Sinapis alba L.

Синап бял

TG/179/3 от
4.4.2001 г.

Glycine max (L.)
Merrill

Соя

TG/80/6 от
1.4.1998 г.

Sorghum bicolor (L.) Сорго
Moench

TG/122/3 oт
6.10.1989 г.

Текстовете на тези методики могат да се
намерят в интернет страницата на UPOV
(www.upov.int).
Приложението въвежда Приложение – част
А, Приложение II на Директива 2009/97/ЕО.“
§ 6. Приложение № 8а към чл. 17а, ал. 2,
буква „б“ се изменя така:
„Приложение № 8а
към чл. 17а, ал. 2, буква „б“
Научно
наименование
1

Общо
Методики на
прието име
UPOV
на вида
2

ВЕСТНИК
1
Festuca rubra L.
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Червена методика
власатка
T G /6 7/ 5 о т
5.4.2006 г.

Festuca trachyphylla Т в ъ р д о - м е т о д и к а
(Hack.) Krajina
листна вла- T G /6 7/ 5 о т
сатка
5.4.2006 г.
Lolium multif lorum Многоотко- м е т о д и к а
Lam.
сен (итали- T G / 4 / 8 о т
ански) рай- 5.4.2006 г.
грас
Lolium perenne L.

А н гл и йск и м е т о д и к а
райграс
T G /4 / 8 о т
5.4.2006 г.

Lolium x boucheanum Х и б р и д е н м е т о д и к а
Kunth
райграс
T G /4 / 8 о т
5.4.2006 г.
Phleum nodosum L.

Тимотейка

Phleum pratense L.

Ливадна ти- м е т о д и к а
мотейка
T G/ 3 4/6 о т
7.11.1984 г.

3

методика
T G/ 3 4/6 о т
7.11.1984 г.

Beta vulgaris L.

Фуражно м е т о д и к а
цвекло
TG/150/3 о т
4.11.1994 г.

Poa pratensis L.

Agrostis canina L.

Ку чеш к а м е т о д и к а
полевица
T G/ 3 0/6 о т
12.10.1990 г.

Ливадина м е т о д и к а
метлица
T G/ 3 3/6 о т
12.10.1990 г.

Lupinus albus L.

Бяла лупи- м е т о д и к а
на
T G /6 6 /4 о т
31.3.2004 г.

Agrostis gigantea Roth. Г и г а н т с к а м е т о д и к а
полевица
T G/ 3 0/6 о т
12.10.1990 г.
Agrostis stolonifera L. Из д ън ков а м е т о д и к а
полевица
T G/ 3 0/6 о т
12.10.1990 г.
Agrostis capillaris L.

Кафява по- м е т о д и к а
левица
T G/ 3 0/6 о т
12.10.1990 г.

Bromus cathar ticus Слабителна м е т о д и к а
Vahl
овсига
TG/180/3 о т
4.4.2001 г.
Bromus sitchensis Trin. Овсига

Dactylis glomerata L.

методика
TG/180/3 о т
4.4.2001 г.

Ежова гла- м е т о д и к а
вица
T G/ 31 / 8 о т
17.4.2002 г.

Festuca arundinacea Т р ъ с т и к о - м е т о д и к а
Schreber
видна вла- T G/ 3 9/ 8 о т
сатка
17.4.2002 г.
Festuca filiformis
Pourr.

Теснол ис т - м е т о д и к а
на овча вла- T G /6 7/ 5 о т
сатка
5.4.2006 г.

Festuca ovina L.

Овча
власатк а

методика
T G /6 7/ 5 о т
5.4.2006 г.

Festuca pratensis Huds. Л и в а д н а м е т о д и к а
власатка
T G/ 3 9/ 8 о т
17.4.2002 г.

Lupinus angustifolius Теснол ис т - м е т о д и к а
L.
на лупина T G /6 6 /4 о т
31.3.2004 г.
Lupinus luteus L.

Жъ л та л у- м е т о д и к а
пина
T G /6 6 /4 о т
31.3.2004 г.

Medicago sativa L.

Люцерна ме т од и к а
обикновена T G / 6 / 5 о т
6.4.2005 г.

Medicago x varia T. Х и б р и д н а м е т о д и к а
Martyn
люцерна
T G/6/5 о т
6.4.2005 г.
Trifolium pratense L.

Детелина м е т о д и к а
червена
T G/5/ 7 о т
4.4.2001 г.

Trifolium repens L.

Детелина м е т о д и к а
бяла
T G/ 3 8/ 7 о т
9.4.2003 г.

Vicia faba L.

Бакла

Vicia sativa L.

Обик новен м е т о д и к а
фий
T G/ 3 2 /6 о т
21.10.1988 г.

Bra ssica napu s L ., Брюква
var. napobrassica (L.)
Rchb.

методика
T G/8/6 о т
17.4.2002 г.

методика
T G / 8 9/6 r e v.
от 4.4.2001 г.
+ 1.4.2009 г.
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Raphanus sativus L. Ф у р а ж н а м е т о д и к а
var. oleiformis Pers. ряпа
TG/178/3 о т
4.4.2001 г.
Arachis hypogea L.

Фъстъци

методика
T G/ 9 3/ 3 о т
13.11.1985 г.

Brassica rapa L. var. Репица
silvestris (Lam.) Briggs

методика
TG/185/3 о т
17.4.2002 г.

Carthamus tinctorius Сафлор
L.

методика
TG/134/3 о т
12.10.1990 г.

Gossypium spp.

методика
T G/ 8 8 /6 о т
4.4.2001 г.

Памук

Papaver somniferum L. Мак

методика
TG/166/3 о т
24.3.1999 г.

Sinapis alba L.

методика
TG/179/3 о т
4.4.2001 г.

Бял синап

G l yc ine m a x. ( L .) Соя
Merrill

методика
T G/ 8 0/6 о т
1.4.1998 г.

Sorghum bicolor (L.) Сорго
Moench

методика
TG/122/3 о т
6.10.1989 г.

Текстът на посочените насоки може да бъде
намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).
Приложението въвеж да Приложение – част А, Приложение II на Директива
2010/46/ЕО.“
§ 7. Приложение № 10 към чл. 17б, ал. 2,
буква „а“ се изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 17б, ал. 2, буква „а“
Списък на видовете, които трябва да се изпитват в съответствие с протоколите на CPVO
Научно
наименование
(ботаническо
име на вида)

Общоприето
име на вида

Протоколи
на CPVO

1

2

3

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

1

2

3

Apium graveolens Целина корено- T P 7 4 / 1 о т
L.
видна
13.03.2008 г.
Asparagus
officinalis L.

Аспержи

T P 1 3 0/1 о т
27.03.2002 г.

Beta vulgaris L.

Цвекло салатно T P 6 0 / 1 о т
01.04.2009 г.

Brassica oleracea Карфиол
L.

T P 4 5/ 1 о т
15.11.2001 г.

Brassica oleracea Броколи или
L.
калабрезе

T P 1 51/2 о т
21.03.2007 г.

Brassica oleracea Б р ю к с е л с к о T P 5 4 / 2 о т
L.
зеле
01.12.2005 г.
Brassica oleracea Алабаш
L.

T P 6 5/ 1 о т
25.03.2004 г.

Brassica oleracea Савойско зеле, T P 4 8 / 2 о т
L.
бяло главесто 01.12.2005 г.
зеле и червено
главесто зеле
Brassica rapa L. Китайско зеле T P 10 5/1 о т
13.03.2008 г.
Capsicum
annuum L.

Пипер, лют пи- T P 7 6 / 2 о т
пер
21.03.2007 г.

Cichorium endivia Къд ра вол ис т - T P 118/2 о т
L.
на ен диви я и 01.12.2005 г.
широколистна
ендивия
Cichorium intybus Ц и к о р и я и н - T P 17 2/2 о т
L.
дустриална
01.12.2005 г.
Cichorium intybus Цикория обик- T P 17 3/1 о т
L.
новена
25.03.2004 г.
Citrullus lanatus Дини
(Thunb.) Matsum.
et. Nakai

T P 142/1 о т
21.03.2007 г.

Cucumis melo L. Пъпеши

T P 10 4/2 о т
21.03.2007 г.

Cucumis sativus К р а с т а в и ц и / T P 61 / 2 о т
L.
корнишони
13.03.2008 г.
Cucurbita pepo L. Тиквички
Cynara
cardunculus L.

T P 119/1 о т
25.03.2004 г.

Артишок и кар- T P 18 4/1 о т
дун
25.03.2004 г.

Daucus carota L. Моркови и фу- T P 4 9/ 3 о т
ражни моркови 13.03.2008 г.

Allium cepa L.
(Лукова група)

Лук и шалот

T P 4 6/2 о т
01.04.2009 г.

Foeniculum
vulgare Mill.

Резене

T P 18 3/1 о т
25.03.2004 г.

Allium cepa L.
(Сборна група)

Шалот

T P 4 6/2 о т
01.04.2009 г.

Lactuca sativa L. Салата

T P 1 3 /4 о т
01.04.2009 г.

Allium porrum L. Праз

T P 8 5/ 2 о т
01.04.2009 г.

Lycopersicon
Домати
esculentum Mill.

T P 4 4/3 о т
21.03.2007 г.

Allium sativum L. Чесън

T P 162/1 о т
25.03.2004 г.

Allium
schoenoprasum
L.

T P 19 8/1 о т
01.04.2009 г.

P e t r o s e l i n u m Магданоз
crispum (Mill.)

T P 1 3 6/1 о т
21.03.2007 г.

Лук рязанец

Apium graveolens Целина (листна T P 8 2 / 1 о т
L.
и дръжкова)
13.03.2008 г.

Nyman ex A. W.
Hill
Phaseolus
coccineus L.

Фасул много T P 9 / 1 о т
цветен
21.03.2007 г.
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Phaseolus vulgaris Фасул пешак и T P 1 2 / 3 о т
L.
фасул вейков
01.04.2009 г.

Beta vulgaris L.

Pisum sativum L. Г р а х н аб р ъч- T P 7 / 1 о т
(partim)
кан, грах кръг- 06.11.2003 г.
лозърнест и
грах захарен

Brassica oleracea L. Цветно зеле протокол TP 45/2
(карфиол) от 11.3.2010 г.

Raphanus sativus Репички
L.

T P 6 4/1 о т
27.03.2002 г.

Solanum
melongena L.

T P 117/1 о т
13.03.2008 г.

Патладжан

Spinacia oleracea Спанак
L.

T P 5 5/ 2 о т
13.03.2008 г.

Valerianella
locusta (L.)
Laterr.

Полска салата T P 7 5/ 2 о т
21.03.2007 г.

Vicia faba L.
(partim)

Бакла

Zea mays L.
(partim)

Захарна царе- T P 2 / 2 о т
вица и пуклива 15.11.2001 г.
царевица

TP Broadbean/1
от 25.03.2004 г.

Текстовете на тези протоколи могат да
се намерят в интернет страницата на CPVO
(www.cpvo.europa.eu).
Приложението въвеж да Приложение – част Б, Приложение I на Директива
2009/97/ЕО.“
§ 8. Приложение № 10а към чл. 17б, ал. 2,
буква „а“ се изменя така:
„Приложение № 10а
към чл. 17б, ал. 2, буква „а“
Списък на видовете, които трябва да се изпитват в съответствие с протоколите на CPVO
Научно
наименование

Общо 
прието име
на вида

Протокол на
CPVO

1

2

3

Allium cepa L. (лу- Лу к и ша- протокол TP 46/2
кова група)
лот
от 1.4.2009 г.

Цвекло са- протокол TP 60/1
латно
от 1.4.2009 г.

Brassica oleracea L. Б р о к о л и протокол TP 151/2
и л и „ К а - от 21.3.2007 г.
лабрезе“
Brassica oleracea L. Б р ю к с е л - протокол TP 54/2
ско зеле
от 1.12.2005 г.
Brassica oleracea L. Алабаш

протокол TP 65/1
от 25.3.2004 г.

Brassica oleracea L. С а в о й с к о протокол TP 48/2
зеле, бя ло от 1.12.2005 г.
главесто
зеле и червено главесто зеле
Brassica rapa L.

К и т а й с к о протокол TP 105/1
зеле
от 13.3.2008 г.

Capsicum annuum Пипер, лют протокол TP 76/2
L.
пипер
от 21.3.2007 г.
Cichorium endivia К ъ д р а в о - протокол TP 118/2
L.
листна ен- от 1.12.2005 г.
дивия и широколистна
ендивия
Cichorium intybus Ц и к о р и я протокол TP 172/2
L.
и н д у с т р и - от 1.12.2005 г.
ална
Cichorium intybus Ц и к о р и я протокол TP 173/1
L.
обикновена от 25.3.2004 г.
Citrullus lanatus Дини
(Thumb.) Matsum.
et Nakai

протокол TP 142/1
от 21.3.2007 г.

Cucumis melo L.

протокол TP 104/2
от 21.3.2007 г.

Пъпеши

Cucumis sativus L. Краставици протокол TP 61/2
и корнишо- от 13.3.2008 г.
ни

A l l i u m c e p a L . Шалот
(сборна група)

протокол TP 46/2
от 1.4.2009 г.

Cucurbita pepo L. Тиквички

Allium fistulosum Лук батун
L.

протокол TP 161/1
от 11.3.2010 г.

Cynara cardunculus Артишок и протокол TP 184/1
L.
кардун
от 25.3.2004 г.

Allium porrum L. Праз

протокол TP 85/2
от 1.4.2009 г.

Daucus carota L.

Allium sativum L. Чесън

протокол TP 162/1
от 25.3.2004 г.

Allium
Лук резанец протокол TP 198/1
schoenoprasum L.
от 1.4.2009 г.
Apium graveolens Л и с т н а и протокол TP 82/1
L.
д р ъ ж к о в а от 13.3.2008 г.
целина
Apium graveolens Кореновид- протокол TP 74/1
L.
на целина от 13.3.2008 г.
A s p a r a g u s Аспержи
officinalis L.

протокол TP 130/1
от 27.3.2002 г.

протокол TP 119/1
от 25.3.2004 г.

Моркови и протокол TP 49/3
ф у р а ж н и от 13.3.2008 г.
моркови

Foeniculum vulgare Резене
Mill.

протокол TP 183/1
от 25.3.2004 г.

Lactuca sativa L.

Салата

протокол TP 13/4
от 1.4.2009 г.

L y c o p e r s i c o n Домати
esculentum Mill.

протокол TP 44/3
от 21.3.2007 г.

P e t r o s e l i n u m Магданоз
c r i s p um ( M i l l .)
Nyman ex A. W.
Hill

протокол TP 136/1
от 21.3.2007 г.
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Phaseolus vulgaris Фас у л пе - протокол TP 12/3
L.
шак и фасул от 1.4.2009 г.
вейков
Pisum sativum L. Г р а х н а - протокол TP 7/2
(partim)
б р ъ ч к а н , от 11.3.2010 г.
г ра х к ръглозърнест
и г ра х захарен

Solanum
melongena L.

протокол TP 64/1
от 27.3.2002 г.

Патладжан протокол TP 117/1
от 13.3.2008 г.

Spinacia oleracea Спанак
L.

Vicia faba L.
(partim)

Бакла

Zea mays L.
(partim)

З а х а р н а протокол TP 2/3
ц а р е в и ц а от 11.3.2010 г.
и п у к л и ва
царевица

протокол TP
Broadbea n /1 о т
25.3.2004 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).
Приложението въвежда част Б, Приложение I на Директива 2010/46/ЕО.“
§ 9. Приложение № 11 към чл. 17б, ал. 2,
буква „б“ се изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 17б, ал. 2, буква „б“
Списък на видовете, които трябва да се изпитват в съответствие с методиките на UPOV
Научно
наименование
(ботаническо
име на вида)

Общоприето
име на вида

Методики на
UPOV

1

2

3

Лук батун

TG/161/3 о т
01.04.1998 г.

fistulosum L.
Beta vulgaris L.

Манголд

TG/10 6/4 о т
31.03.2004 г.

Brassica oleracea Листно зеле
L.

T G/ 9 0/6 о т
31.03.2004 г.

Brassica rapa L. Турнепс

TG/37/10 о т
04.04.2001 г.

Cichorium intybus Д ъ л г о л и с т н а TG/154/3 от
L.
или италианска 18.10.1996 г.
цикория
Cucurbita maxima Tикви

TG/155/4 о т
28.03.2007 г.

2

3

Duchesne
Raphanus sativus Черна ряпа
L.

T G/6 3/6 о т
24.03.1999 г.

Rheum
rhabarbarum L.

Ревен

T G/6 2 /6 о т
24.03.1999 г.

Scorzonera
hispanica L.

Черен корен

TG/116/3 о т
21.10.1988 г.

Текстовете на тези методики могат да се
намерят в интернет страницата на UPOV
(www.upov.int).
Приложението въвежда част Б, Приложение
II на Директива 2009/97/ЕО.“
§ 10. Приложение № 11а към чл. 17б, ал. 2,
буква „б“ се изменя така:

протокол TP 55/3
от 11.3.2010 г.

Valerianella locusta Полска са- протокол TP 75/2
(L.) Laterr.
лата
от 21.3.2007 г.

Allium
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1

Phaseolus coccineus М ног оц ве- протокол TP 9/1
L.
тен фасул от 21.3.2007 г.

Raphanus sativus Репички
L.

ВЕСТНИК

„Приложение № 11а
към чл. 17б, ал. 2, буква „б“
Списък на видовете, които трябва да се изпитват в съответствие с методиките на UPOV
Научно
наименование
Beta vulgaris L.

Общоприето
име на вида
Манголд

Методики
на UPOV
методика
TG/106/4 от
31.3.2004 г.

Brassica oleracea L. Листно зеле

методика
T G/9 0/6 о т
31.3.2004 г.

Brassica rapa L.

методика
TG/37/10 от
4.4.2001 г.

Ряпа

Cichorium intybus L. Листна и ита- м е т о д и к а
лианска цико- TG/154/3 от
рия
18.10.1996 г.
Cucurbita maxima Тиква
Duchesne

методика
TG/155/6rev.
от 28.3.2007 г.
+ 1.4.2009 г.

Raphanus sativus L. Черна ряпа

методика
T G/6 3/6 о т
24.3.1999 г.

Rheum rhabarbarum Ревен
L.

методика
T G/62/6 о т
24.3.1999 г.

Scorzonera hispanica Черен корен
L.

методика
TG/116/4 от
24.3.2010 г.

Текстовете на тези методики могат да се
намерят в интернет страницата на UPOV
(www.upov.int).
Приложението въвежда част Б, Приложение II на Директива 2010/46/ЕО.“
Допълнителна разпоредба
§ 11. С тази наредба се въвежда Директива
2010/46/ЕС на Комисията от 2 юни 2010 г.
за изменение на директиви 2003/90/ЕО и
2003/91/ЕО за установяване на мерки за при-
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лагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО
на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО
на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които
следва да бъдат обхванати от изследването,
и минималните условия за изследване на
някои сортове земеделски растителни видове
и зеленчукови видове.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове,
започнали преди 1 януари 2011 г. съгласно
чл. 3 на Директива 2010/46/ЕО, могат да се
прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО и
Директива 2003/91/ЕО в техните варианти,
приложими преди изменението им с Директива
2010/46/ЕО, респ. приложения № 7 и № 8 към
чл. 17а, ал. 2, букви „а“ и „б“ и приложения
№ 10 и № 11 към чл. 17б, ал. 2, букви „а“ и
„б“ на тази наредба.
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
946

За министър: Цв. Димитров

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 2006 г. за реда за водене на
риболовен дневник (ДВ, бр. 41 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При всяко напускане на пристанището/
лодкостоянката лицата, имащи право да извършват стопански риболов, водят риболовен
дневник, като попълват декларация за произход
по образец съгласно приложението.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Декларацията за произход е част от
риболовния дневник и се състои от три части:
обща част, данни за уловите и данни за предаден/разтоварен улов.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) До 12 часа преди планувано излизане
на море за извършване на дейности, различни
от стопански риболов, писмено се уведомява
съответното ТЗ на ИАРА, като за целта не се
води риболовен дневник.“
§ 2. В чл. 3 в основния текст след думите
„нанасят данните за улова“ се добавя „и разтоварването“.
§ 3. В чл. 4 ал. 3 се изменя така:
„(3) При извършване на стопански риболов
извън водите на Европейския съюз лицата
по ал.1 водят риболовен дневник по образец
съгласно приложението, освен ако страната, в
чиито териториални води се извършва риболовът, няма друго изискване.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Основният текст става ал. 1 и се изменя
така:
„(1) Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури заверява/презаверява и предоставя
риболовния дневник на лицата по чл. 4 при
издаване на разрешителното и/или Удостоверение за придобито право на усвояване на ресурс
от риба и други водни организми.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Риболовният дневник се презаверява за
всяка календарна година:
1. за Черно море, река Дунав и държавни
водоеми – при издаване на Удостоверение за
придобито право на усвояване на ресурс от
риба и други водни организми или в срок до
31 януари;
2. за частни и общински водоеми – в срок
до 31 януари;
3. при извършване на стопански риболов
във водите на Черно море със специализиран
уред (далян) – чл. 21 ЗРА – при заплащане на
годишна такса.“
§ 5. В чл. 7 думите „по риболовен надзор“
се заменят с „на ИАРА“.
§ 6. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Лицата по чл. 4 съхраняват риболовния дневник с попълнени декларации за
произход три години от датата на последното
вписване.“
§ 7. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Общата част на декларацията за
произход съдържа данни за плавателния съд,
капитана, място и час на тръгване, връщане,
разтоварване и риболовния уред.
(2) Данните за улов съдържат информация
за количеството уловена риба по видове и
мястото, където е уловена.
(3) Данните за предаден/разтоварен улов
съдържат информация за количеството разтоварен улов по вид, начин на представяне и
предназначение.“
§ 8. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Декларацията за произход се попълва, както следва:
1. при извършване на стопански риболов с
риболовен кораб:
а) при напускане на пристанището се попълват позиции 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10;
б) при приключване на риболовните операции за деня и след приблизителна оценка на
количеството улов се попълват позиции 11,
12, 13, 14, 15;
в) в случаите на използване на статичен
риболовен уред позиция 13 се попълва в деня
на изваждане на уредите; записва се периодът
от поставянето до изваждането на статичния
риболовен уред в часове;
г) след изхвърляне/връщане на риба обратно
във водата се попълва позиция 16;
д) при пристигане в пристанище се попълва
позиция 5;
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е) при разтоварване се попълва позиция 6
и след претегляне на улова се попълват позиции – 16А, 17, 18, 19 и 22;
ж) при предаване на улова от риболовен
кораб на друг риболовен кораб се попълват
позиции 7, 16А, 17, 18, 19 и 22;
з) при проверка на вода от инспектори на
ИАРА – към момента на проверката;
и) в позиция „Забележка“ се вписват номерът на документа за първа продажба и името
на регистриран купувач или, че рибата е за
лична употреба;
2. при извършване на стопански риболов
със специализиран уред по чл. 21 ЗРА позиция
13 се попълва след изваждане на улова, като
се записва периодът от последното излизане
на риболовния кораб до следващото влизане
в часове;
3. в случаи на нулев улов се попълва страница
от риболовния дневник, като в позиция 15 се
вписва „0“ (нула) кг, декларацията се предава
на длъжностните лица на ИАРА в съответствие
и в сроковете по чл. 20 ЗРА.“
§ 9. В чл.15, ал.1 след думите „риболовен
уред“ се добавя „от удостоверение за придобито
право за усвояване на ресурс от риба и други
водни организми или“.
§ 10. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) При разтоварване на улов или
част от него се попълват позиции 16А, 17, 18,
19, 20, 21 и 22, в които се вписват разтоварените
количества риба и други водни организми по
състояние, начин на представяне и количество. Начинът на представяне на предадения/
разтоварен улов се попълва чрез код съгласно
колона 1 на таблицата „Начин на представяне
на улова“. Копие от декларацията за произход
се предава на приемащия улова.
(2) При предаване на улов или част от него
от един кораб на друг в открито море капитанът на риболовния кораб вписва количествата,
предадени на другия риболовен кораб. Копие
от декларацията за произход се предава на
капитана на другия риболовен кораб.“
§ 11. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Екземпляр от декларацията за произход се предава на длъжностните лица на ИАРА
в срок до 48 часа след акостиране на брега.“
§ 12. Създават се чл. 18 и 19:
„Чл. 18. (1) Длъжностните лица на ИАРА
осигуряват въвеждането на декларацията за
произход в Информационно-статистическата
система (ИСС) на ИАРА в срок 15 дни от
получаването є.
(2) В случай на деклариране на квотиран
вид срокът за въвеждане на декларацията за
произход е 48 часа от получаването є.
Чл. 19. (1) Предадените в ИАРА декларации
за произход задължително се сканират и се
прикачват в ИСС на ИАРА.
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(2) Предадените в ИАРА декларации за
произход се съхраняват в продължение на 10
години от момента на предаването им.“
§ 13. В § 2 от допълнителните разпоредби
т. 2 се изменя така:
„2. „Око на мрежен уред“ представлява ограничения от два съседни възли рибарски конец
в един и същи отвор в мреженото платно или
а) за мрежи с възли: най-голямото разстояние между два срещуположни възела в един
и същи отвор, когато той е напълно разпънат,
б) за мрежи без възли: разстоянието вътре
в отвора между срещуположните връзки в един
и същи отвор, когато той е напълно разпънат
по най-дългата му възможна ос.“
§ 14. В § 3 от заключителните разпоредби
думите „и чл. 20“ се заличават.
§ 15. Приложението към чл. 1, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 1, ал. 3
(Образец на риболовен дневник: корица)
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК
№ ..............
дата на започване ............. г.

...............................
(подпис и печат)

дата на приключване ........ г. ...............................
(подпис и печат)
(Образец на риболовен дневник: първи лист)
ДАННИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ В ДЕК
ЛАРАЦИЯТА ЗА ПРОИЗХОД

Декларацията за произход (ДП) се съставя
в четири еднообразни екземпляра. Екземпляр
„0“, който е оригиналът, остава в риболовния
дневник, екземпляр „1“ придружава улова след
неговото предаване/разтоварване, екземпляр „2“
се предава на длъжностните лица на ИАРА, а
екземпляр „3“ се предава в организацията на
производителите, в която членува.
Попълването на ДП се извършва по позиции, както следва:
Позиция (1): На първия ред се попълват
името на плавателния съд и CFR номерът.
В случай на риболов с партниращ плавателен съд на втория ред се попълват името на
втория съд, външната маркировка и името на
неговия капитан.
Забележка. Капитанът на втория плавателен
съд също трябва да води риболовен дневник,
като съставя ДП, където да се описват количествата уловени и съхранявани на борда
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риба и други водни организми, така че да не
се дублират с тези от данните, вписани в ДП
на първия плавателен съд.
Позиция (2): Вписва се външната маркировка
на плавателния съд.
Позиция (3): Вписват се данните на капитана
от издаденото удостоверение за придобито право
за усвояване на ресурс от риба и други водни
организми или титуляря на разрешителното за
стопански риболов (име и адрес).
Позиция (4): Отбелязват се денят, месецът,
часът, годината и пристанището на тръгване
на плавателния съд.
Позиция (5): Отбелязват се денят, месецът,
часът и пристанището на връщане на плавателния съд.
Позиция (6): Отбелязват се датата и пристанището на разтоварване, ако са различни от
отбелязаните в позиция (5).
Позиция (7): В случай на предаване на улова
на друг плавателен съд се отбелязват датата,
пристанището, за което е предназначен уловът,
името на плавателния съд и/или позивна, ако
има такава, външната маркировка и националността на приемащия плавателен съд.
(Образец на риболовен дневник: първи лист)
Позиция (8): Попълва се трибуквеният код
на риболовния уред, използван при риболовните
операции, съгласно колона 1 на таблица „Списък
на риболовни уреди и риболовни операции“.
Позиция (9): Записва се размерът на окото
на риболовния уред в милиметри.
Позиция (10): По желание се указват някои
характеристики на риболовния уред, както е
посочено в колона 2 на таблица „Списък на
риболовни уреди и риболовни операции“.
Позиция (11): Вписват се датите, на които
са уловени отделните видове риба и други
водни организми.
Позиция (12): Посочва се броят на риболовните операции в съответствие с колона 3
на таблица „Списък на риболовни уреди и
риболовни операции“.
Позиция (13): Вписва се риболовното време,
което е равно на часовете, прекарани в морето,
минус времето за отиване до и връщане от
мястото за извършване на риболов, отклоняването, времето за ремонт или времето, в което
риболовните уреди са в неактивно положение.
Часовете за търсене на риба (например използването на сонар, ехолот) се считат за риболовно
време. За статичен риболовен уред се вписва
времето от залагането до изваждането на уреда.
Позиция (14): Изписва се мястото/зоната
(воден обект), където е извършен уловът.
При извършване на морски риболов се
попълва, както следва: „териториални води“
(12-милна зона в Черно море), „извън териториални води“ (в Черно море) или „извън
Черно море“.
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При извършване на стопански риболов с
плавателен съд с дължина над 10 метра се
записват координатите на районите на извършване на улова.
При извършване на риболов в определена
зона от рибностопански обект по чл. 3, ал. 1,
т. 2 и 3 ЗРА се попълват обозначенията на
зоната и нейните координати.
Позиция (15): Попълват се количествата
улов по видове риба и други водни организми
в килограми живо тегло или брой използвани
единици за съхранение (каси, кутии, кошове
и др.).
Наименованието или трибуквеният код на
всеки уловен вид риба или друг воден организъм съгласно таблица „Списък на видовете
риба и други водни организми, които се ловят
във вътрешните водоеми, р. Дунав, Черно и
Средиземно море“ се изписва най-отгоре на
отделна колона. В случай че броят на колоните
за уловените видове на страницата е недостатъчен, се използва нова ДП.
На втория ред под всеки вид се изписва
използваната единица за съхранение (каси,
кутии, кошове и др.) и нейното нетно тегло в
килограми живо тегло.
При риболов на калкан след името на вида
във всяка колона се посочва и размерната му
група (абсолютната дължина в сантиметри при
минимално допустими размери 45 сm), както
следва:
„1“ за първа размерна група от 45,1 до 50 сm;
„2“ за втора размерна група от 50, 1 до 60 сm;
„3“ за трета размерна група от 60,1 до 80 сm;
„4“ за четвърта размерна група над 80 сm.
При риболов на есетрови видове риби всеки
уловен екземпляр се попълва в отделна колона, след името на вида във всяка колона се
посочва полът. На следващия ред в колоната
се посочват размерът и теглото на екземпляра.
Позиция (16): Отбелязва се количеството
на върнатата във водата риба или други водни
организми, за предпочитане в килограми живо
тегло, или както е дефинирано в позиция (15).
(Образец на риболовен дневник: първи лист)
Забележка. Тази информация е необходима
само за научни цели и не се взима предвид
при изчисляване на квотата.
Позиция (16А): Отбелязва се състоянието
на рибата:
Живи
Прясна
Замразена
Осолена
Пушена
Изсушени
Варени
Позиция (17): Отбелязва се начинът на
обработка на улова преди предаването или
разтоварването, като се попълва трибуквеният
код съгласно колона 1 на таблицата „Начин
на представяне на улова“:
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Начин на представяне на улова
3-бук Начин на предвен
ставяне
код

ВЕСТНИК
1
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2

3

Начин на представяне
(описание)

SAD

Осолена и изсу- С отстранена глава, с
шена риба
кожа, с гръбнак, с опашка, осолена и изсушена

3

SAL

Л е к о о с о л е н а Осолена
риба в саламура

SGH

Осолени, изкор- Осолена
мени и без глави

SGT

Изкормени
осолени

Филета без кожа Отстраняване на главата, вътрешностите,
костите и кожата. От
всяка риба се получават
две филета, които не са
свързани помежду си

SKI

Без кожа

С отстранена кожа

SUR

Сурими

Сурими

TAL

Опашка

Само опашки

TAD

Без опашка

Опашките са отстранени

TNG

Език

Само език

FSB

Филета с кожа и Филета с кожа и кости
кости

TUB

Само туби

Само туби (калмари)

WHL Цяла

Без преработка

FSP

Филета без кожа Филета без кожа и с
и с кости
кости

WNG Криле

Само криле

GHT

Изкормени без Отстранени са вътрешглави и опашки ностите, главата и опашката

1
FIL

FIS

2
Филета

Отстраняване на главата, вътрешностите,
костите и перките. От
всяка риба се получават
две филета, които не са
свързани помежду си

GUG Изкормени и без Отстранени са вътрешхриле
ностите и хрилете
GUH Изкормени и без Отстранени са вътрешглави
ностите и главата
GUL

Изкормени със Отстранени са вътрешз а п а з е н ч е р е н ностите с изключение
дроб
на черния дроб

GUS

Изкормени без Отстранени са вътрешглави и кожа
ностите, главата и кожата

GUT

Изкормени

Отстранени са всички
вътрешности

HEA

Без глава

Отстранена е главата

HET

Без глава
опашка

JAP

Японско наряз- Напречно нарязване с
ване
отстраняване на всички части от главата до
опашката

JAT

Японско наряз- Японско нарязване с
ване без опашки отстранена опашка

LAP

На парчета

Двойно филе, с кожа,
опашка и перки

LVR

Черен дроб

Само черен дроб

OTH

Други

Всеки друг начин на
представяне

ROE

Хайвер(и)

Само хайвер(и)

CBF

Филе „пеперуда“ С отстранена глава, с
от треска
кожа, опашка

CLA

Щипки

и Отстранени са главите
и опашките

Само щипки

и Отстранени са вътрешностите и рибата е осолена

Позиция (18): Записва се измервателната
единица в килограми на предадения на друг
плавателен съд или разтоварения на пристанището улов.
Позиция (19): Попълва се теглото на предадения на друг плавателен съд или разтоварения
на пристанището улов в колоната под името
на всеки вид риба или друг воден организъм.
Забележка. Теглото на улова трябва да съответства на теглото на предадения на друг
плавателен съд или разтоварения на пристанището улов след преработката на борда. За
преобразуване на обработената риба в цяла се
използват коефициентите на Европейския съюз.
Допуска се разлика между количеството улов
и предаденото/разтовареното количество риба
и/или други водни организми, включително
и след обработка, да бъде не повече от 10 %.
Позиция (20): Капитанът/титулярят на разрешителното за стопански риболов или техен
пълномощник поставя подписа, с което декларира верността на вписаните данни.
Позиция (21): Ако в позиция (20) се подпише
упълномощено лице, тук се изписват името и
неговият адрес.
Позиция (22): Посочва се мястото/зоната
на предадения на друг плавателен съд или
разтоварения на пристанището улов.
Забележка. В случай че уловът се предава
или разтоварва на части за всяко предаване/
разтоварване се попълва отделна страница
съгласно инструкцията. За всяко последващо
предаване/разтоварване не се отбелязват единствено количеството улов в килограми или
брой единици за съхранение в позиция (15),
като се попълва само видът на улова. Всички
останали позиции се попълват. В този случай
в графа „Забележки“ се посочва № на страницата, на която е регистриран съответният улов
в позиция (15).
В графа „Забележки“ задължително се посочва № на страницата.
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(Образец на риболовен дневник: втори лист)
Списък на риболовни уреди и риболовни операции
Вид на риболовния уред

Трибуквен код

Статичен,
влачен, мобилен

Характеристики на риболовния уред

Брой риболовни операции

1

2

3

4

5

6

Дънен трал

Bottom otter trawl

OTB

Влачен

Модел на трала (търговско наименование) или
диаметър на отвора

Бим трал

Beam trawl

TBB

Влачен

Дължина на носещото
рамо × брой бимове

Брой хвърляния (замятания)
и/или
часове в
работно положение

Дънен двоен
трал

Bottom pair trawl

PTB

Влачен

Пелагичен
трал*

Mid-water otter
trawl

OTM

Влачен

Модел на трала (търговско наименование) или
диаметър на отвора

Двоен пелагичен трал

Mid-water pair trawl

PTM

Влачен

Други двойни
тралове

Otter twin trawls

OTT

Влачен

Драга

Boat dredges

DRB

Влачен

Hand dredges used
on board a vessel

DRH

Влачен

Mechanised dredges
including suction
dredges

HMD

Влачен

Гриб

Beach seine

SB

Влачен

Danish seine
(anchor)

SDN

Влачен

Scottish seine (flydragging)

SSC

Влачен

Pair seines

SPR

Влачен

Ширина × брой драгиращи приспособления

Обща дължина на въжетата

Гъргър

Purse seine

PS

Мобилен

Дължина; височина

Вдигащи
мрежи

Boat-operated lift
nets

LNB

Мобилен

Дължина; височина

Shore-operated
stationary lift nets

LNS

Мобилен

Дължина; височина

Encircling gill nets

GNC

Статични

Дължина; височина

Gillnets (set)

GNS

Статични

Хрилни
мрежи

Gillnets (drift)

GND

Статични

Combined trammel
and gill nets

GTN

Статични

Тройна
мрежа

Trammel net

GTR

Статични

Куки и
въдици

Troll lines

LTL

Мобилни

Longlines (set)

LLS

Статични

Longlines (drifting)

LLD

Статични

Handlines and polelines

LHP

Статични

Hand lines
and polelines
(mechanised)

LHM

Статични

Брой хвърляния
(замят ания)
за деня и/
или часове
в работно
положение

Часове в работно положение

Общ брой хвърляния (замятания)
на куките/въжетата през деня (брой
куки/брой въжета) и/или часове в работно положение
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1

2

3

4

Винтери и
други капанни уреди

Pots

FPO

Статични

Даляни

Traps (Stationary
pound trap nets)

FPO

Статични

Без съоръжение**

С Т Р. 1 2 3
5

6

Часове в работно положение

Дължина на хавлията и
размери на къщата

Сезонност

NO

* Риболовните уреди с удебелен шрифт са обичайните за нашата риболовна практика.
** Валидно е само за помощно риболовно съоръжение.
(Образец на риболовен дневник: трети лист)
Списък на видовете риба и други водни организми, които се ловят във вътрешните водоеми,
р. Дунав, Черно и Средиземно море
№ по
ред

Общоприети наименования
на български език

1

2

Общоприети наименования на английски език

Научни наименования на
латински език

Трибуквен
FAO код

3

4

5

Сладководни риби
1

Речна (балканска) пъстърва Brown trout

Salmo trutta fario

TRS

2

Дъгова пъстърва

Rainbow trout

Oncorhynchus mykiss

TRR

3

Сивен

Brook trout

Salvelinus fontinalis

SVF

4

Дунавска пъстърва

Huchen (Danube trout) Hucho hucho

HUC

5

Чудски сиг

Common whitefish

Coregonus lavaretus

PLN

6

Пелед

Peled

Coregonus peled

WHF

7

Липан

Grayling

Thymallus thymallus

TLV

8

Щука

Pike

Esox lucius

FPI

9

Речен кефал

Chub

Leuciscus cephalus

LUH

10

Мъздруга

Ide

Leuciscus idus

FID

11

Распер

Asp

Аspius aspius

ASU

12

Лин

Tench

Tinca tinca

FTE

13

Брияна (облез, уклей)

Danube bleak

Chalcalburnus chalcoides

NUC

14

Уклей

Bleak

Alburnus alburnus

ALR

15

Платика

Carp bream

Abramis brama

FBM

16

Немски косат

White-eye bream

Abramis sapa

17

Чил косат

Zope

Abramis ballerus

FBR

18

Морунаш

Vimba

Vimba sp.

VIV

19

Маришки морунаш (кара- Macedonian vimba
балък)

Vimba melanops

VIM

20

Сабица

Ziege

Pelecus cultratus

FSC

21

Скобар

Undermouth

Chondrostoma nasus

HON

22

Бяла мряна

Barbel

Barbus barbus

PTB

23

Черна (балканска) мряна

Mediterranean barbel

Barbus meridionalis petenyi

BUD

24

Маришка мряна

Barbel

Barbus cyclolepis

BBZ

25

Шаран

Common carp

Cyprinus carpio

FCP

26

Златиста каракуда

Crucian carp

Carassius carassius

FCC

27

Сребриста каракуда

Prussian carp

Carassius auratus gibelio

CGO

28

Бял толстолоб

Silver carp

Hypophthalmichthys molitrix

SVC

29

Пъстър толстолоб

Bighead carp

Aristhichthys nobilis

BIC

30

Бял амур

Grass carp

Ctenopharyingodon idella

FCG
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31

Черен амур

Black carp

Mylopharyngodon piceus

BKC

32

Буфало

Buffalo

Ictiobus spp.

BUF

33

Сом

Wels catfish

Sillurus glanis

SOM

34

Канален (американски) сом Channel catfish

Ictalurus punctatus

ITP

35

Михалца

Burbot

Lota lota

FBU

36

Бяла риба (сулка)

Pike perch

Sander lucioperca

FPP

37

Речен костур

European perch

Perca fluviatilis

FPE

38

Голяма вретенарка

Zingel

Zingel zingel

ZIZ

39

Чига

Sterlet

Acipenser ruthenus

APR

40

Моруна

Beluga

Huso huso

HUH

41

Пъструга

Starry sturgeon

Acipenser stellatus

APE

42

Руска есетра

Russian sturegon

Acipenser guеldenstaedti

APG

43

Европейска речна змиорка

Eel

Anguilla anguilla

ELE

44

Карагьоз, дунавска скумрия

Shad

Проходни риби

Caspialosa pontica/Alosa pontica SHC
Морски риби

45

Черноморска бодлива акула Piked dogfish

Squalus acanthias

DGS

46

Цаца (копърка, трицона, European sprat
шпрот)

Sprattus sprattus sulinus

SPR

47

Хамсия

Anchovy

Engraulis encrasicholus ponticus

ANE

48

Зарган

Garpike

Belone belone

GAR

49

Черноморски меджид

Whiting

Merlangius merlangus euxinus

WHG

50

Мерлуза

European hake

Merluccius merluccius

HKE

51

Морски кефал

Flathead mullet

Mugil cephalus

MUF

52

Кефал пелингас

So-iuy mullet

Mugil soiuy

MYZ

53

Платерина

Golden grey mullet

Liza aurata

MGA

54

Илария

Leaping mullet

Liza saliens

LZS

55

Атерина

Silverside

Atherina spp.

SIL

56

Лаврак

European seabass

Dicentrarchus labrax/Morone BSS
labrax

57

Лефер

Bluefish

Pomatomus saltatrix

58

Сафрид

Mediterranean horse Trachurus mediterraneus ponticus HMM
mackerel

59

Смарид

Picarel

Spicara spp.

PIC

60

Барбуня

Red mullet

Mullus barbatus ponticus

MUT

61

Барбуня

Red mullet

Mullus surmuletus

MUR

62

Черноморска скумрия

Mackerel

Scomber scombrus

MAC

63

Паламуд

Atlantic bonito

Sarda sarda

BON

64

Попчета

Gobies

Gobiidae

GPA

65

Калкан

Turbot

Psetta maxima

TUR

66

Писия

Flounder

Platichthys flesus luscus

FLE

67

Морски език

Common sole

Solea solea

SOL

68

Морска лисица

Thornback ray

Raja clavata

RJC

69

Морска котка

Common stingray

Dasyatis pastinaca

JDP

70

Дългопер тон

Albacore

Thunnus alalunga

ALB

71

Тон

Bigeye tuna

Thunnus obesus

BET

BLU
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72

Тон

Bluefin tuna

Thunnus thynnus

BFT

73

Путасу

Blue whiting

Micromesistius poutassou

WHB

74

Ципура

Gilt-head seabream

Sparus aurata

SBG

75

Морски дявол

Monkfish

Lophius piscatorius

ANF

76

Риба меч

Swordfish

Xiphias gladius

SWO

77

Сардина

Sardine

Sardina pilchardus

PIL

Други водни организми
78

Голяма водна жаба

Marsh frog

Rana ridibunda

79

Обикновени скариди

Deepwater prawn

Leander spp.

FGI

80

Пясъчна скарида

Common shrimp

Crangon sp.

CSH

81

Езерен рак

Crayfish

Astacus leptodactylus

AYS

82

Пагур

Eryphia spinifrons

EIK

83

Обикновен (зелен) крив рак Common shore crab

Carcinus maenas

CRG

84

Миди речни, седефки

Freshwater mussel

Unio spp.

85

Миди речни, беззъбки

Duck mussel

Anodonta spp.

86

Черна морска мида

Black mussel

Mytilus galloprovincialis

MSM

87

Бяла пясъчна мида

Soft-shelled clam

Mya arenaria

CLS

88

Рапан

Rapana

Rapana spp.

RPN

“
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За министър: Цв. Димитров
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение на Инструкция № Із417 от 2010 г. за организацията и технологията
на работа на структурите на МВР при издаване на българските лични документи (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2010 г.; изм., бр. 42 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 38 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Дейността „Контрол преди
персонализация“ се извършва в ДМ – МВР
и сектори/гру пи „Миг раци я“ при СДВР/
ОДМВР.“
§ 2. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Персонализираните от ДБДС и звената
„БДС“ – МВР при СДВР/ОДМВР документи

ВЕСТНИК
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се предават с опис съответно на ДМ – МВР
или сектори/групи „Миграция“ при СДВР/
ОДМВР.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дейност „Комплектоване на преписка“
се извършва от служители на ДМ – МВР или
на сектори/ групи „Миграция“ при СДВР/
ОДМВР. Служителите комплектоват преписката, като свързват персонализираните
документи със заявленията, подреждат ги
в папки, като ги групират по място на приемане на заявлението и по вид на искания
документ, подреждат ги по входящ номер и
по вид на услугата.“
Преходна разпоредба
§ 3. Започнатите производства по реда на
глава трета се довършват по досегашния ред.
Министър: Цв. Цветанов
917
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № 785
от 20 декември 2010 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Долните ливади“,
разположена в землищата на с. Целина и с. Златна
ливада, община Чирпан, област Стара Загора
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 44 от 8 декември 2010 г.
разрешавам на „Каолин“ – АД, гр. Сеново, област Русе – титуляр на разрешението, дружество,
регистрирано с решение № 5 от 14.04.1989 г. по
ф. д. № 5 от 1989 г. и вписано в регистъра на
Разградския окръжен съд под № 5, партида 22,
със седалище и адрес на управление гр. Сеново
7271, община Ветово, област Русе, ул. Дъбрава
6, ЕИК по БУЛСТАТ 827182866, да извърши за
своя сметка търсене и проучване на неметални
полезни изкопаеми – инд уст риа лни минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства, в площ „Долните
ливади“, разположена в землищата на с. Целина
и с. Златна ливада, община Чирпан, област Стара
Загора, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,79 кв. км.
3. Границите на площта се определят от следния
координатен регистър на граничните точки от
№ 1 до № 27 вкл. в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y[m]

1

2

3

1.

4600010.0

9417692.0

2.

4600116.0

9417822.0

3.

4600015.0

9418160.0

4.

4599249.2

9418617.0

5.

4599145.4

9418573.2

6.

4599110.3

9418658.0

7.

4599103.1

9418687.4

8.

4599060.2

9418739.6

9.

4598890.5

9418806.3

10.

4598894.8

9418863.4

11.

4598955.3

9418901.5

12.

4598938.0

9418985.0

13.

4598550.0

9418925.0

14.

4598566.6

9418308.9

15.

4598427.0

9418226.6

16.

4598230.6

9418165.6

1

2

3

17.

4598233.8

9418067.5

18.

4598299.2

9418017.9

19.

4598397.6

9417986.7

20.

4598543.4

9418020.5

21.

4598748.9

9418143.3

22.

4598778.7

9418272.0

23.

4598820.0

9418488.0

24.

4599065.0

9418375.0

25.

4599324.0

9418132.0

26.

4599533.0

9418040.0

27.

4599740.0

9417940.0

–

–

–

4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсенето и проучването и добивът за технологични
изпитвания са определени в работна програма,
неразделна част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане на
срока за обжалването му или след постановяване
на окончателен съдебен акт в случай на обжалване и поражда правни последици при сключване
на договор за търсене и проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
950

За министър: Е. Манева

РАЗРЕШЕНИЕ № 788
от 23 декември 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Чукичката“, разположена в землището на с. Гарваново, община
Хасково, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 45 от 15 декември
2010 г. разрешавам на „Пълмед“ – АД, Пловдив,
дружест во, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 115258559,
със седалище и адрес на управление Пловдив
4002, район „Западен“, ул. Перущица 1А, да извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Чукичката“, разположена в землището на с. Гарваново, община Хасково, област Хасково, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,18 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координатите на граничните точки № 1 – 5 в
координатна система 1970 г.:

С Т Р.
№

128

ДЪРЖАВЕН
X [m]

Y [m]

1.

4581359

9418128

2.

4581190

9418160

3.

4580985

9418313

4.

4580790

9417670

5.

4581319

9417930

4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучването, както и правата и задълженията
на титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
951
РАЗРЕШЕНИЕ № 789
от 23 декември 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Кашкаваля“,
разположена в землищата на с. Долна Диканя,
община Радомир, и с. Боснек, община Перник,
област Перник
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 45 от 15 декември 2010 г.
разрешавам на „Джес Е“ – ЕООД, София – титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията
под ЕИК 121142267, със седалище и адрес на управ
ление София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище
Тулча, бл. 112, вх. В, ет. 1, ап. 57, да извърши за
своя сметка проучване на строителни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Кашкаваля“,
разположена в землищата на с. Долна Диканя,
община Радомир, и с. Боснек, община Перник,
област Перник, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,12 кв. км.
3. Границите на площта се определят с координати на граничните точки № 1 – 4 в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4577847

8485202

2.

4577847

8485453

3.

4577347

8485453

4.

4577347

8485202

4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучването, както и правата и задълженията
на титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
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определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
952

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 5-ИП
от 5 януари 2011 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН и чл. 20, ал. 1, т. 1,
предложение второ във връзка с чл. 21 ЗПФИ
Комисията за финансов надзор реши:
Отнема правото на „Ти Би Ай Инвест“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Дунав 5, за извършване на следните услуги и
дейности:
– инвестиционните услуги и дейности по
чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 ЗПФИ: „сделки за собствена
сметка с финансови инструменти“ и „поемане
на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови
инструменти при условия на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване
на финансови инструменти за собствeна сметка“;
– допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 6
ЗПФИ: „свързани с поемане на емисии финансови
инструменти“.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.
Председател: Ст. Мавродиев
932

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-2
от 7 януари 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на с. Драганово, община Горна
Оряховица, област Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 10.09. 2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР. Заповедта
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда на
чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд
по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
953

„ К Р У П Н И Ш К А С. КРУП- 101020042
КОМУНА“ – АД
НИК

„ М О Н Т А Ж И “ – СОФИЯ
EАД

3.

4.

831629999

827238585

„ДУНАВСКА КОП- ВАРНА
РИНА“ – АД

127015611

4

2.

3

ЕИК по
Булстат

„БЕР Т У Ц И – КО- СОФИЯ
М Е Р С “ („Т Р О ПИК“) – АД

2

1

Седалище

50220

440629

137048

6

50220,00

440629,00

137048,00

8

2,71

8,58

3,55

9

1361

37820

4871

10

2,71

8,58

3,55

11

%

1,00 6000000,00 100,00 6000000 100,00

1,00

1,00

1,00

7

%

брой

лева

бр.
акции

лева

Акции, предложени за
продажба

КаНоКапитал
Разпитал
ми- по послед- мер
по по- нална на съдебна
на
следна стой- регистрадърсъдебна ност
ция
жаврегист
на
ното
рация акция
участие в
капитала

BG831629999 6000000

BG101020042

BG827238585

BG127015611

5

Идентификационен
номер по
ДДС

6000000,00

1361,00

37820,00

4871,00

12

лева

непублично

непублично

непублично

непублично

13

налични

безналични

безналични

налични

14

Обща ноВид на
Вид на
минална
дружест акциите
стойност вото към
на акции- 04.01.2011 г.
те, пред- (по данни
ложени за от КФН)
ЦПТ

16

Забележка

10,00 П р е д л о жените
акции са
собственост на
„ Д К К“ –
ЕАД,
София

1,00

6,15

1,00

15

лева

Минимална
продажна
цена
на
една
акция

ДЪРЖАВЕН

1.

Наименование на
дружеството

№

14. – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби на Закона
за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 22, 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на
централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата, във връзка с договор № 24 от 17.11.2003 г. за възлагане на техническото изпълнение на централизирани публични търгове, сключен с „БФБ – София“ – АД, и Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20 от
2003 г.) за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с
непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 08.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от 2004 г.),
Решение № 424 от 02.07.2008 г. (ДВ, бр. 73 от 2008 г.), Решение № 576 от 01.07.2009 г. (ДВ, бр. 72 от 2009 г.) и Решение № 885 от 20.12.2010 г. (ДВ, бр.
102 от 2010 г.) на МС за изменение и допълнение на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС, Решения № 2253-П от 15.04.2003 г., Решение № 2681-П от
10.03.2004 г., Решение № 2886-П от 09.09.2004 г., Решение № 2935-П от 08.12.2004 г., Решение № 3047-П от 11.11.2005 г., Решение № 3081-П от 09.08.2006 г.,
Решение 3203-П от 21.04.2009 г., Решение 3212-П от 29.01.2010 г., Решение 3214-П от 01.11.2010 г., Решение 3215-П от 19.11.2010 г. и протоколно решение
№ 556 от 12.01.2011 г. на ИС на АПСК обявява:
1. Начало на двадесет и пети централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:
БРОЙ 9
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„ С В О Б О Д Н А БУРГАС
Б Е З М И Т Н А
ЗОНА – БУРГАС“ –
АД

„Т Е Х НО Т Е КС “ – П А З А Р - 822150722
АД
ДЖИК

„ Т Р А Н З И Т Н А ВАРНА
Т Ъ Р Г ОВ С К А
ЗОНА“ – АД

8.

9.

5

BG832084352

11. „ШАМОТ“ – АД

1,00

10,00

1,00

8

192133,00

500000,00

1294332,00

3586114,00

417444

100000
1,00

1,00
417444,00

100000,00

15000 100,00 1500000,00

192133

50000

1294332

7
1,00

9

4,00

5,00

46,00

1,83

19,45

9,71

10,86

10

16713

5000

6900

3512

9724

125724

389276

11

4,00

5,00

46,00

1,83

19,45

9,71

10,86

12

16713,00

5000,00

690000,00

3512,00

97240,00

125724,00

389276,00

13

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

14

налични

налични

16

6,92

324,00

2,53

5,87 П р е д л о жените
акции са
собственост на
„Ел Би
Бу л г а р икум“ –
Е А Д ,
София

15

2,64

6,00

налични 1000,00

безналични

налични

безналични

налични
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2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1 от обявлението, ще се проведе на „приватизационен пазар“, сегмент „Централизиран публичен търг“ на „Българска фондова борса – София“ – АД, при условията на Правилника за работа на борсата и приложение
№ 9 – Правила за организация и провеждане на централизирани публични търгове
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестият работен ден, считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е четиринадесетият работен ден, считано от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по предходното
изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД, ще публикува информационните проспекти за дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята интернет страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат тези от тръжното
обявление.
7. За дружествата от раздел I на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата
за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата.
902

832084352

BG115632104

10. „ФИЛ – 2000“ – АД П Л О В - 115632104
ДИВ

6
3586114

ДЪРЖАВЕН

ГАРА
ЕЛИН
ПЕЛИН

BG103611407

103611407

BG822150722

BG812173128

BG831639462

BG041069263

130

812173128

831639462

7.

4

041069263

„ П Р О Г Р А М Н И СОФИЯ
П Р ОД У К Т И И
СИСТЕМИ“ – АД

3

6.

2

„ Н Е С Т Л Е А Й С СОФИЯ
К Р И Й М Б Ъ Л ГАРИЯ“ – АД

1

5.

С Т Р.
БРОЙ 9

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

С ЪД И Л И Щ А
1. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през март 2011 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 1.03.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 625/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1969/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Потребителна кооперация „Сотир
Костов“ чрез адвокат Величка Джамбазова,
Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4, срещу
„Е. ОН България Мрежи“ – АД, чрез представляващ Анатоли Русанов Токмакчиев, Варна,
ул. Девня 2.
Четвърто гражданско отделение, 882/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
763/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Елена Михайлова Бечева чрез адвокат Стайко Велчев, Пазарджик, ул. Цар Самуил
28; Катя Михайлова Бечева чрез адвокат Стайко
Велчев, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, срещу
Блага Александрова Вукева, с. Юнаците, област
Пазарджик, ул. 12 № 2; Ваня Николова Георгиева
със съдебен адрес Пазарджик, ул. Цар Самуил
28 – Татяна Георгиева Захова; Иван Александров
Димитров, Сливен, бул. Хр. Ботев 23, вх. Б, ет. 7;
Иванка Михайлова Комсалова, с. Мало Конаре, област Пазарджик; Павел Николов Захов
със съдебен адрес Пазарджик, ул. Цар Самуил
28 – Татяна Георгиева Захова; Татяна Георгиева
Захова, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28.
Четвърто гражданско отделение, 945/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1184/2009 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Елка Атанасова Бъчварова
чрез адвокат Пламен Пенков, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 39, ет. 2; Иван Георгиев
Бъчваров, Горна Оряховица, ул. Хан Крум 5.
Четвърто гражданско отделение, 977/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
585/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „МЗ – 2000 Импорт експорт“ – ЕООД,
чрез адвокат Цветанка Маркова, Казанлък, ул.
Славянска 9, офис 2, срещу Калчо Кънев Кавръков, Пловдив ул. Опълченска 10 – Адвокатско
дружество „Шилев и Ко“.
Четвърто гражданско отделение, 1028/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7/2010 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Пенка Господинова Ангелова чрез
адвокат Елена Василева Христова, Сливен, ул.
Великокняжевска 38, вх. А, офис 1, срещу Дора
Тенева Петрова, Сливен, ж.к. Даме Груев, бл. 6,
вх. Б, ап. 9; Теньо Стефанов Тонев чрез адвокат
Ирина Такева, Сливен, ул. Добри Чинтулов 6;
Янка Димитрова Тонева чрез адвокат Ирина
Такова, Сливен, ул. Добри Чинтулов 6.
Четвърто гражданско отделение, 1167/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1066/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подаде-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 1

на от Любомир Филипов Абрашев чрез адвокат
Катя Бърдарова-Димова, Русе, ул. Л. Каравелов
8, срещу „Топлогаз“ – АД, Русе������������������
,�����������������
ул. Александровска 6, ет. 3.
НА 2.03.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 421/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
431/2008 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Илия Замфиров Илиев, Монтана, ж.к.
Плиска, бл. 8, вх. А, ап. 19, срещу Стефка Рангелова Горчева, Монтана, ж.к. Младост 1, бл. 28,
вх. Ж, ап. 13, чрез особения представител Илия
Латов, Адвокатска колегия, Враца; Младен Петков
Горчов, Монтана, ж.к. Младост, бл. 28, вх. Ж,
ет. 5, ап. 13, чрез адвокат Илия Латов, Адвокатска колегия, Враца; Митра Миленова Русинова,
София, кв. Кремиковци, ул. Райна Княгиня 23.
Четвърто гражданско отделение, 1321/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
84/2009 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Валери Димитров Димитров, Шумен,
ул. Ген. Скобелев 44, вх. В, ап. 59, срещу Прокуратура на Република България, София, бул.
Витоша 2; Областна дирекция на МВР, Шумен,
ул. Сан Стефано 2.
Четвърто гражданско отделение, 1356/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2444/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Славей Митков Белев, Пловдив,
бул. Дунав 2, ет. 12, ап. 75, чрез адвокат Румен Руменов, Пловдив, ул. Княз Александър І
№ 41 – съдебен адрес, срещу Поделение 22320,
Божурище, област София.
Четвърто гражданско отделение, 1513/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
987/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Гинка Илиева Александрова, Петрич,
ул. Македония 15, чрез адвокат Росица��������
�������
Иванчева, Благоевград, ул. Тодор Александорв 41, офис
114 – съдебен адрес, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“, София, чрез адвокат Гергана Савова,
Благоевград, пл. Г. Измирлиев 15, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 89/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
430/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Теньо Генчев Георгиев, Бургас, ул. Г. С.
Раковски 63, ет. 3, ап. 6, чрез адвокат Здравка
Марчева, Бургас, ул. Сливница 6, срещу Стефанка
Панайотова Попова, Бургас, ж.к. П. Р. Славейков,
бл. 32, вх. 1, ет. 6, ап. 17.
Четвърто гражданско отделение, 141/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3834/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Благой Стоименов Андреев със съдебен адрес София, ул. Цар Асен 11, ет. 2, кантора
11, чрез адвокат Янко Янков, срещу Всестранна
потребителска кооперация „Банкя“, гр. Банкя,
бул. Стефан Стамболов 27.
Четвърто гражданско отделение, 223/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
472/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от „В и К“ – ООД, Кюстендил, в лик-
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видация, Кюстендил, ул. Цар Освободител 15,
срещу Христо Владимиров Славевски, с. Раненци,
община Кюстендил.
Четвърто гражданско отделение, 1700/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
969/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Бенка Занкова Трендафилова, с. Долно Осеново, област Благоевград, чрез адвокат
Снежана Ефтимова, Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 5, срещу Гълъб Росенов
Трендафилов чрез адвокат Христо Попов, София,
ул. Рачо Димчев 8, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1713/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
486/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
пода дена о т Ш и ш ма н Ибра и мов Х а д ж иев,
Велинград, ул. Хан Аспарух 7, срещу „Чепино
Автотранспорт“ – ЕООД, Велинград, ул. Христо
Ясенов 23; Спас Иванов Йосифов, Велинград, ул.
Юрий Венелин 14.
НА 7.03.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 78/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
690/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Денко Димитров Денев чрез адвокат
Искра Желева, Добрич, бул. 25 септември 56, вх. Б,
ап. 1, срещу Донка Денева Бекярова чрез адвокат
Никола Гунчев, Балчик, ул. Генерал Попов 20.
Първо гражданско отделение, 407/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
836/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Катя Крумова Караджова чрез адвокат Росица Иванчева, Благоевград, ул. Тодор
Александров 41, офис 101 – съдебен адрес, срещу
Кирил Борисов Бракадански, Благоевград, ж.к.
Еленово, бл. 35, вх. Б, ет. 1, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 545/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2110/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Митко Стойчев Русев чрез Димитър
Петров, Варна, ул. Цар Симеон Първи 6А, ет. 1;
Росица Тодорова Велинова чрез адвокат Иван
Груйкин, София, ул. Алабин 40, ет. 2 – съдебен
адрес.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 669/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3632/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Емил Георгиев Пенев чрез адвокат
Евгения Дашина, София, ул. Христо Белчев 43;
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева чрез
адвокат Евгения Дашина, София, ул. Христо
Белчев 43, срещу Юлия Стефанова Маркова,
Панчарево, вилна зона Градище, ул. 9 № 2.
Второ гражданско отделение, 847/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
971/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – София, със съдебен адрес
Пловдив, ул. Македония 2, чрез адвокат Борис
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Георгиев Джелепов, срещу „Десана“ – ООД,
Пловдив, ул. Пепелаша 9, ет. 6, и трета страна
Община Брацигово, ул. Атанас Кабов 6а.
Второ гражданско отделение, 1283/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
408/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Марияна Петрова Стоименова-Илиева
чрез адвокат Дора Панова, София, ул. Лавеле
32, ет. 3, кантора 29; Андрей Веселинов Васев
чрез адвокат Дора Панова, София, ул. Лавеле 32,
ет. 3, кантора 29; Славка Симеонова Младенова
чрез адвокат Дора Панова, София, ул. Лавеле 32,
ет. 3, кантора 29; Станка Стефанова Искренова
чрез адвокат Дора Панова, София, ул. Лавеле
32, ет. 3, кантора 29; Гълъб Григоров Младенов
чрез адвокат Дора Панова, София, ул. Лавеле 32,
ет. 3, кантора 29; Веска Панайотова Методиева
чрез адвокат Дора Панова, София, ул. Лавеле 32,
ет. 3, кантора 29; Живко Стоев Атанасов чрез
адвокат Дора Панова, София, ул. Лавеле 32, ет. 3,
кантора 29; Маргарита Димитрова Трифонова
чрез адвокат Дора Панова, София, ул. Лавеле 32,
ет. 3, кантора 29; Виолетка Иванова Димова чрез
адвокат Дора Панова, София, ул. Лавеле 32, ет. 3,
кантора 29; Иван Спасов Христов чрез адвокат
Дора Панова, София, ул. Лавеле 32, ет. 3, кантора
29; Любомирка Петкова Левакова чрез адвокат
Дора Панова, София, ул. Лавеле 32, ет. 3, кантора
29; Тотка Костадинова Попова чрез адвокат Дора
Панова, София, ул. Лавеле 32, ет. 3, кантора 29;
Валентин Йорданов Илчев чрез адвокат Дора
Панова, София, ул. Лавеле 32, ет. 3, кантора 29;
Елисавета Иванова Живодерова чрез адвокат
Дора Панова, София, ул. Лавеле 32, ет. 3, кантора
29; Костадин Симеонов Симов чрез адвокат Дора
Панова, София, ул. Лавеле 32, ет. 3, кантора 29;
Елена Първанова Тодорчева чрез адвокат Дора
Панова, София, ул. Лавеле 32, ет. 3, кантора 29;
Росица Димитрова Григорова чрез адвокат Дора
Панова, София, ул. Лавеле 32, ет. 3, кантора 29;
Костадин Иванов Косачев чрез адвокат Дора
Панова, София, ул. Лавеле 32, ет. 3, кантора 29,
срещу Красимир Димитров Мекушинов, София,
ж.к. Красно село, бл. 7, вх. А, ет. 7, ап. 19.
Второ гражданско отделение, 1309/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2395/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Петър Ангелов Матеин чрез адвокат
Райна Георгиева Беловеждова, София, ул. Ивайло
10, срещу Емилия Ангелова Матеина чрез адвокат
Вишана Молерова, София, ул. Ген. Гурко 49А.
Второ гражданско отделение, 1436/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
643/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Община Котел, област Сливен, срещу
Георги Петров Мавродиев, Сливен, ул. Граф
Игнатиев 8, офис 5; Василка Георгиева Мавродиева чрез адвокат Георги Петров Мавродиев,
Сливен, ул. Граф Игнатиев 8, офис 5; Мирчо
Петров Мавродиев чрез адвокат Георги Петров
Мавродиев, Сливен, ул. Граф Игнатиев 8, офис
5; Кирил Петров Мавродиев чрез адвокат Георги
Петров Мавродиев, Сливен, ул. Граф Игнатиев 8,
офис 5; Пенка Георгиева Георгиева, Бургас, ул.
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Михаил Герджиков, бл. 2, ет. 4, ап. 7; Васил Милков Тошев, Сливен, ул. Черно море 9; Общинска
служба „Земеделие“, гр. Котел, област Сливен.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 673/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
800/2009 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от „Графобал България“ – АД, Своге,
кв. Слатина, срещу Елена Венциславова Дели
стоянова чрез адвокат Здравка Николова, Своге,
ул. Ал. Вутимски 7.
Трето гражданско отделение, 939/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1035/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Никола Райчев Бадев, Христо Мандалчев, Пловдив, ул. Княз Богориди 12, ет. 3, срещу
Анастас Иванов Анастасов, Красимир Георгиев
Марков, Стара Загора, ул. Захарий Княжески 81А.
Трето гражданско отделение, 1102/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
228/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Теодора Павлева Станева чрез адвокат
Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна
2, ет. 2, срещу Богомил Атанасов Станев чрез
адвокат Гергана Върбанова, Варна, ул. Юджин
Скайлер 24, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1762/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
решение изх. 921/2010 по описа на Висш адвокатски съвет, подадена от Манол Асенов Манолов,
Търговище, ул. Трайко Китанчев 31, срещу Висш
адвокатски съвет, София, ул. Калоян 1а.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3026/2007, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2455/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Наим Ферадов Шабанов, Асеновград, ул.
Искра 49, срещу Люблена Николова Вучкова чрез
адвокат Васил Димитров Котруков, Асеновград,
ул. Изложение 13; Никола Герасимов Донев чрез
адвокат Веселина Канатова-Бучкова, Пловдив, ул.
Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис 1; Пламен Николов
Донев чрез адвокат Васил Димитров Котруков,
Асеновград, ул. Изложение 13, и страна Росица
Димитрова Георгиева, София, ж.к. Младост 1,
бл. 31, вх. 9, ет. 5, ап. 31.
Четвърто гражданско отделение, 561/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1868/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Йорданка Кирилова Нотева, София,
ул. Цар Асен 5, ет. 2, кантора 10, чрез адвокат
Снежана Стоилова, срещу Георги Петров Стоянов, с. Чепинци, ул. Тридесет и пета № 18, област
София; Йорданка Илиева Митева-Стоянова, с. Чепинци, ул. Тридесет и пета № 18, област София.
Четвърто гражданско отделение, 602/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1157/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Атанаска Славейкова Димитрова,
София, ж.к. Люлин, бл. 402, вх. В, ет. 4, ап. 60;
Мирослава Петрова Димитрова, София, ж.к. Люлин, бл. 402, вх. В, ет. 4, ап. 60; Юлиян Петров
Димитров, София, ж.к. Люлин, бл. 402, вх. В,
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ет. 4, ап. 60, срещу „Евромаркет – БРД“ – ООД,
със съдебен адрес София, ул. Узунджовска 16,
ет. 3, чрез адвокат Христо Христов.
Четвърто гражданско отделение, 645/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1770/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Цветан Ангелов Ангелов, Враца, ул.
Екзарх Йосиф, бл. 79, вх. Б, ап. 44, срещу Община
Враца, ул. Стефанаки Савов 6.
НА 8.03.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 185/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
148/2005 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Росица Христова Славова чрез адвокат
Петрова, Варна, бул. Мария-Луиза 20, ет. 2, срещу
Георги Николов Петков чрез адвокат Ташев, Варна,
бул. Владислав Варненчик 10, ет. 1; Иван Славов
Иванов, Варна, ул. Поп Харитон 103, ет. 2, ап. 36;
Лиляна Николова Славова чрез адвокат Ташев,
Варна������������������������������������������
,�����������������������������������������
бул. Владислав Варненчик 10, ет. 1; Пенчо Стойчев Пенчев чрез адвокат Ташев, Варна,
бул. Владислав Варненчик 10, ет. 1; Светлана
Славова Славова чрез адвокат Петрова, Варна,
бул. Мария-Луиза 20, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 401/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1740/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Теню Христов Тенев чрез адвокат Елена
Стратиева, Варна, бул. Владислав 79; Тома Христов Тенев чрез адвокат Елена Стратиева, Варна,
бул. Владислав 79, срещу Женя Герова Йоргова
чрез адвокат Дончева, Варна, ул. Баба Тонка 12;
Станчо Хинков Вичев чрез адвокат Дончева,
Варна, ул. Баба Тонка 12.
Първо гражданско отделение, 446/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
399/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Людмила Николова Филипова-Николчева чрез
адвокат Димитриева, Варна, ул. Радко Димитриев
7, срещу Александър Николов Николчев, Варна,
ул. Бдин 24; Иванка Кирилова Коева чрез адвокат Маринова, Варна, ул. Драгоман 43; Кремена
Кирилова Коева чрез адвокат Маринова, Варна
ул. Драгоман 43.
Първо гражданско отделение, 718/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1890/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Николов Желязков чрез
адвокат Иванов, София, ул. Княз Борис І № 102,
ет. 4; ЖСК „Български художник“ чрез адвокат
Иванов, София, ул. Княз Борис І № 102, ет. 4,
срещу Евгения Тошкова Тодорова чрез адвокат
Баташки, София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А,
ет. 2, ап. 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 455/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
800/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Диана Георгиева Трамбева, София,
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ж.к. Дружба, бл. 116, вх. В, ет. 2, ап. 43, срещу
Община Разлог; Общинска служба земеделие и
гори, Разлог.
Второ гражданско отделение, 727/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
589/2009 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Емил Любомиров Романов, Перник, ул.
Мл. Стоянов, бл. 2А, вх. Б, ет. 5, ап. 33; Иванка
Любомирова Романова, Перник, кв. Твърди ливади, бл. 6, ап. 16, срещу Людмила Евгениева
Димитрова, Перник, кв. Църква, ул. В. Терешкова
3, чрез адвокат Камелия Букарска.
Второ гражданско отделение, 745/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
251/2009 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Жан Петров Спасов, с. Говедарци,
община Самоков, срещу Васил Раденков Спасов,
Перник, ул. Мл. Стоянов, вх. Е, ет. 2, ап. 102;
Георги Арангелов Костов, с. Говедарци; Георги
Костадинов Костов, с. Говедарци; Еленка Николова Костова, с. Говедарци; Лиляна Василева
Ранчева, Перник, ул. Бл. Беров 63, вх. Г, ет. 1,
ап. 2; Мария Костадинова Ранова, с. Говедарци;
Марияна Василева К лиментова, Перник, ул.
Никола Козлев 45; Славка Арангелова Попова,
с. Говедарци.
Второ гражданско отделение, 791/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2442/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Анка Несторова Ботева, Варна, ул. Цар
Симеон І № 6А, ет. 3, чрез адвокат Димитър
Петров; Иванка Несторова Първанова, Варна, ул.
Цар Симеон І № 6А, ет. 3, чрез адвокат Димитър
Петров, срещу Васил Йорданов Андреев, Варна,
съдебен адрес ул. Драган Цанков 15, чрез адвокат
Иван Димитров Ралчев.
Второ гражданско отделение, 813/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2907/2000 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Анжел Емилов Ангелов, София,
ж.к. Младост 1, бл. 10, ап. 15; Емка Василева
Дрезгачева, София, ж.к. Младост 1, бл. 9, вх. Б,
ап. 58; Кунка Ангелова Дрезгачева, София, ул.
Светослав Тертер 20, вх. 1, ет. 4, ап. 8; Христо
Ангелов Дрезгачев, София, ул. Цар Асен 43,
ет. 4, ап. 7, срещу държавата чрез МРРБ, София,
Столична община, ул. Св. св. Кирил и Методий
17 – 19; НАП, София, бул. Княз Ал. Дондуков 52,
стая 415, чрез ст. юрисконсулт Кирилка Георгиева; Столична община, София, ул. Московска 33.
Второ гражданско отделение, 830/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1937/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Весела Кирилова Сиромахова чрез адвокат
Николай Делчев Ташев, Варна, бул. Владислав
10; Маргарита Методиева Кирязова чрез адвокат
Николай Делчев Ташев, Варна, бул. Владислав
10; Стамен Кирилов Кирязов чрез адвокат Николай Делчев Ташев, Варна, бул. Владислав 10;
Фотин Тодоров Сиромахов чрез адвокат Николай
Делчев Ташев, Варна, бул. Владислав 10, срещу
Георги Йорданов Иванов, Варна, ул. Радко Димитриев 7, ет. 5, офис 1, чрез адвокат Станислав
Славов; Димитър Иванов Димитров, Варна, ул.
Радко Димитриев 7, ет. 5, офис 1, чрез адвокат
Станислав Славов; Иван Йорданов Митев, Варна,
ул. Радко Димитриев 7, ет. 5, офис 1, чрез адвокат
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Станислав Славов; Паруш Георгиев Парушев,
Варна, ул. Радко Димитриев 7, ет. 5, офис 1,
чрез адвокат Станислав Славов; Стоян Георгиев
Парушев, Варна, ул. Радко Димитриев 7, ет. 5,
офис 1, чрез адвокат Станислав Славов; Тодор
Иванов Димитров, Варна, ул. Радко Димитриев
7, ет. 5, офис 1, чрез адвокат Станислав Славов.
Второ гражданско отделение, 897/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
95/2010 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Таня Петрова Славова, Добрич, ж.к.
Добротица, бл. 20, вх. А, ап. 7, срещу Николай
Божидаров Петров, Добрич, ж.к. Балик, блок
13, вх. Б, ет. 4, ап. 14; Пенка Павлова Калчева,
Добрич, ж.к. Добротица 20, вх. А, ап. 7.
Второ гражданско отделение, 1181/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2091/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Екатерина Йорданова Георгиева, Варна, ул.
Цар Борис ІІІ № 63; Пенка Йорданова Николова,
Варна, ул. Цар Борис ІІІ № 28; Деспа Атанасова
Павлова, Варна, ул. Св. св. Константин и Елена 28;
Христо Атанасов Христов, Варна, ул. П. Пенев 8;
Живка Тодорова Адамова, Варна, ул. Кастрица 5;
Иванка Адамова Пенева, Варна, ул. Евксиноград
6; Добринка Адамова Стефанова, Варна, ж.к.
Младост, бл. 127А, вх. 4, ап. 8; Фотинка Христова Тодорова, Варна, ул. Св. Георги 3; Иванка
Христова Георгиева, Варна, ул. Евксиноград 3;
Калудка Христова Драхау, Варна, ул. Кастрица 9;
Добринка Събева Адамова, Варна, ул. Кастрица
9, срещу Миглена Недялкова Радева, Варна, бул.
Христо Ботев 4, ет. 2, ап. 6; Тома Илиев Радев,
Варна, бул. Христо Ботев 4, ет. 2, ап. 6.
Второ гражданско отделение, 1357/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
64/2010 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Община Самоков, кмет Ангел Симеонов
Николов, Самоков, ул. Македония 34, срещу Георги
Деянов Маринков, Самоков, ж.к. Възраждане,
бл. 15, вх. А, ет. 1, ап. 2; Спас Деянов Маринков,
Самоков, ул. К. Фотинов 44, вх. В, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 849/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3310/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Кирил Николов Желев чрез адвокат
Димитър Бозуков, съдебен адрес Пловдив, ул.
Княз Александър Първи 9, срещу Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 870/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1768/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Исаков Панайотов чрез адвокат Радойнов, съд. адрес София, бул. Витоша
1А, ет. 3, стая 351, Търговски дом, срещу Андрей
Миланов Ананиев чрез адвокат Вангелова, София,
ул. Владайска 35; Верка Бориславова Станкова
чрез адвокат Рупов, София, ул. Позитано 3, ет. 1,
ап. 6, кантора 6; Даниела Десиславова Георгиева
чрез адвокат Милко Рупов, София, ул. Позитано
3, ет. 1, кантора 6; Денислав Дениславов Георгиев чрез адвокат Рупова, София, ул. Позитано 3,
ет. 1, кантора 6; Евдокия Харалампиева Тенева
чрез адвокат Панайотова, София, ул. Бачо Киро
5, вх. А, ет. 1, ап. 1; Иван Бориславов Панайотов чрез адвокат Рупов, София, ул. Позитано 3,
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ет. 1, ап. 6, кантора 6; Иванка Харалампиева
Кръстевич чрез адвокат Панайотова, София, ул.
Бачо Киро 5, вх. А, ет. 1, ап. 1; Мара Ананиева
Златкова чрез адвокат Марина Рупова, София,
ул. Позитано 3, ет. 1, кантора 6; Мария Василева
Панайотова чрез адвокат Рупов, София, ул. Позитано 3, ет. 1, ап. 6, кантора 6; Милан Ананиев
Стоименов, София, ул. Суходолска 137, вх. 2,
ап. 23; Невена Петрова Стоименова чрез адвокат
Вангелова, София, ул. Владайска 35, ет. 2, ап. 1;
Николай Иванов Цветков чрез адвокат Петър
Петров, София, ул. Генерал Гурко 45, ет. 1; Олга
Ананиева Стоянова чрез адвокат Рупова, София,
ул. Позитано 3, ет. 1, кантора 6; Снежинка Миланова Савова чрез адвокат Рупова, София, ул.
Позитано 3, ет. 1, кантора 6; Станчо Миланов
Ананиев чрез адвокат Вангелова, София, ул. Владайска 35; Татяна Ненова Иванова чрез адвокат
Петър Петров, София, ул. Генерал Гурко 45, ет. 1;
Христо Харалампиев Христов чрез адвокат Лилия Панайотова, София, ул. Бачо Киро 5, вх. А,
ет. 1, ап. 1; Цветан Иванов Петров чрез адвокат
Петър Петров, София, ул. Генерал Гурко 45, ет. 1
и трета страна Никола Доцов Доцов, ул. Антон
Чехов 46, ет. 2, ап. 4; Стоян Кирилов Ставрев,
София, ул. Оборище 74 – 76, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 910/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
86/2010 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Славка Стефанова Стоянова
с фирма ЕТ „Алпласт – Славка Стоянова“ чрез
адвокат Иван Иванов, Велико Търново, ул. Рафаил
Попов 2, срещу Дочка Иванова Кръстева чрез
адвокат Стела Янкова, съдебен адрес Павликени,
пл. Свобода 24.
Трето гражданско отделение, 1141/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
237/2010 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Снежана Станчева Бъчева, Ловеч, ул. Съйко
Съев, бл. 209, вх. Г, ап. 1, срещу „Нора“ – АД,
чрез адвокат Александър Коларов, съдебен адрес
София, ул. Цар Асен 11, ет. 2, кантора 11.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1112/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
668/2009 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от „Колхида – Сливен“ – АД, Сливен, кв.
Индустриален, срещу Станка Христова Енева чрез
адвокат Людмила Петрова Алексиева, Сливен,
ул. Г. С. Раковски 1, офис 10.
Четвърто гражданско отделение, 1127/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
778/2009 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Шефкет Ешрефов Шевкетов (бил Камен
Ефремов Шишманов), Шумен ул. Рафайл Попов
10; Садия Мехмедова Шефкедова (била Соня Иса
йева Шишманова), Шумен ул. Рафайл Попов 10,
срещу Демир Исаев Исаев, Шумен ул. Цар Иван
Александър 54, подн. А; Мина Демирева Добринова, Шумен ул. Янко Сакъзов 6, ет. 4, ап. 91.
НА 9.03.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1400/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Валентин Делев Маринов, Варна, ул. Чонго-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 5

ра 19; Румяна Симеонова Маринова, Варна ул.
Черногора 19, срещу Антоанета Тонева Томова
чрез адвокат Николов, Варна, бул. Владислав
Варненчик 138, и трета страна Калинка Великова Петрова, с. Ново Оряхово, област Варна;
Милена Найденова Найденова, Варна, бул. Съборни 58, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 394/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1075/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Бистра Николова Парева чрез адвокат
Стефан Иванов Стефанов, Варна, ул. Баба Тонка
13, ет. 2, срещу Недялка Иванова Калкова чрез
адвокат Николай Ташев, Варна, бул. Владислав
Варненчик 10, ет. 1; Атанас Василев Калков чрез
адвокат Николай Ташев, Варна, бул. Владислав
Варненчик 10, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 462/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3288/2005 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йорданка Тодорова Янчева, София,
ул. Неофит Рилски 32, ет. 2, срещу Анна Андреева Витанова чрез адвокат Ем. Александрова,
София, ул. Три уши 1, ет. 3; Елена Андреева
Саада чрез адвокат Ем. Александрова, София,
ул. Три уши 1, ет. 3; Наталия Андреева Соколова
чрез адвокат Емилия Александрова, София, ул.
Три уши 1, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 467/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
318/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Марта Костадинова Чакърова, Чепеларе,
област Смолян, ул. Спартак 1; Тодорка Костадинова Демирева, Чепеларе, област Смолян, ул.
Хан Аспарух 8, ет. 1, срещу Димитрия Атанасова
Аврамова чрез адвокат Недка Пакулева, Чепеларе, ул. Васил Дечев 25А; Емануил Костадинов
Аврамов чрез адвокат Н. Пакулева, Чепеларе ул.
Васил Дечев 25А; Йорданка Борисова Лазарова
чрез адвокат Йорданка Кръстанова, Чепеларе,
ул. В. Дечев 31; Мария Асенова Аврамова чрез
адвокат Н. Пакулева, Чепеларе ул. В. Дечев
25А; Стоянка Борисова Кьосева чрез адвокат Й.
Кръстанова, Чепеларе ул. В. Дечев 31.
Първо гражданско отделение, 569/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3083/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Даниела Недялкова Стамболиева,
Пловдив��������������������������������������
,�������������������������������������
ул. Драва 7; Ивайло Недялков Стамболиев, Пловдив, ул. Иван Андонов 30; Костадинка Георгиева Стамболиева, Пловдив, ул. Иван
Андонов 30.
Първо гражданско отделение, 602/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
330/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Община Карнобат срещу Антон Атанасов
Тишев чрез адвокат Гонкова, Карнобат ул. Сашо
Кофарджиев 2, ет. 2; Веселин Желев Геренски, ул.
Сашо Кофарджиев 2, ет. 2; Веселина Атанасова
Кирчева чрез адвокат Гонкова, Карнобат, ул. Сашо
Кофарджиев 2, ет. 2; Димчо Желев Тешев чрез
адвокат Гонкова, Карнобат, ул. Сашо Кофарджиев
2, ет. 2; Христинка Атанасова Тишева чрез адво-
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кат Гонкова, Карнобат, ул. Сашо Кофарджиев 2;
Цветана Георгиева Тишева чрез адвокат Гонкова,
Карнобат, ул. Сашо Кофарджиев 12, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 1407/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2814/99 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Екатерина Николова Костова чрез
адвокат Николай Илиев, София, ул. Фр. Нансен
31, ет. 2, ап. 5; Константин Михайлов Коппе
чрез адвокат Мариана Христова, София, Иван
Петров Димитров със съгласието на своя настойник Александър Иванов Димитров, София,
кв. Баншора, ул. Кресна 5, ет. 2, срещу Петър
Стоянов Панков чрез адвокат Николай Лозанов
Русинов, София, ул. Солунска 61; Занка Стоянова Дюлгерова чрез адвокат Николай Лозанов Русинов, София, ул. Солунска 61; Николай
Стефанов Савовски, София, кв. Левски Г, бл. 9,
ет. 2; Евгений Константинов Геров, София, ж.к.
Надежда 2, бл. 250, вх. В, ет. 3, ап. 54; Людмил
Стоянов Гърков, София, ж.к. Младост 1, бл. 42,
вх. 9, ап. 139; Иван Александров Котляров, София,
кв. Суходол, ул. Траян Танев 3; Милка Павлова
Кутева чрез адвокат Николай Русинов, София, ул.
Солунска 61 (партер); Николай Павлов Ваташки
чрез адвокат Н. Русинов, София, ул. Солунска 61;
Здравка Петрова Янева чрез адвокат Н. Русинов,
София, ул. Солунска 61; Спиридон Евангелос
Пулис, София, ж.к. Стрелбище, бл. 96. 5, вх. Б,
ет. 10, ап. 70; Огнян Павлов Ваташки чрез адвокат
Н. Русинов, София, ул. Солунска 61; Столична
община, София, ул. Москавска 33.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 676/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2939/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Борис Николов Ангелов чрез адвокат Веселина Канатова-Бучкова, Пловдив, ул.
Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис 1; Гергана Тодорова
Николова чрез адвокат Веселина Канатова-Буч
кова, Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис
1; Димитрина Борисова Райкова чрез адвокат
Веселина Канатова-Бучкова, Пловдив, ул. Ангел
Кънчев 8, ет. 1, офис 1; Елена Петрова Ангелова
чрез адвокат Веселина Канатова-Бучкова, Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис 1, срещу СД
„Хелиос – Пловдив – Василев и СиЕ“ чрез адвокат Тодор Петров Димов, Пловдив, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 26.
Второ гражданско отделение, 758/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2744/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Кичка Христова Стойчева, Варна, кв.
Виница, ул. Китен 16А; Калинка Димитрова
Петрова, Варна, кв. Виница, ул. Черно море 9;
Христо Василев Петров, Варна, кв. Виница, ул.
Черно море 9; Димитър Василев Петров, Варна,
кв. Виница, ул. Черно море 9, срещу Петя Милева
Желева чрез адвокат Анна Димитрова, Варна,
ул. Ген. Радко Димитриев 7.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 659/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1353/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Ани Пламенова Филипова, Варна, бул.
Сливница 8, ет. 5, ап. 20; Димитрина Йорданова
Филипова, гр. Сандански, ул. Синаница 20, ет. 4,
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срещу „Райфайзенбанк“ – ЕАД, клон Варна, ул.
Цар Симеон І № 32; Любен Йорданов Тончев чрез
адвокат Мариета Касабова, Варна, ул. Генерал
Столетов 83, ет. 4, ап. 5; Румен Найденов Събев
чрез адвокат Мариета Касабова, Варна, ул. Ген.
Столетов 83, ет. 4, ап. 5.
Трето гражданско отделение, 1647/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
489/2010 по описа на ВКС, 3-то гр. отделение,
подадена от „Финнекс“ – ЕООД, София, ул. Силиврия 44 – 46, вх. Б, ет. 5, ап. 14, срещу Тодор
Николов Тодоров, с. Кюлевча, област Шумен.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1445/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
152/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Кордула Мария Байерл чрез адвокат Павлина
Иванова, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2, срещу
Цветанка Стойчева Георгиева – ЧСИ, Русе, ул.
Хан Крум 15, вх. В, ет. 1, чрез адвокат Георги
Недков Недков, Русе, ул. Васил Априлов 1, и трета
страна Застрахователно акционерно дружество
„Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2,
вх. Б, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1464/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
266/2009 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от СОУ „Никола Йонков Вапцаров“,
с. Борино, област Смолян, чрез адвокат Николай Михайлов Пейковски, гр. Девин, община
Девин, област Смолян, ул. Александър Костов
14 – кантора, срещу Енвер Джамалов Коджебашев, с. Борино, област Смолян.
Четвърто гражданско отделение, 1469/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1444/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Петя Николова Найденова, с. Баня,
област Пловдив, ул. Средна гора 1, срещу ОУ
„Неофит Рилски“, с. Баня, ул. Карловска 31.
Четвърто гражданско отделение, 1555/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1526/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Василка Иванова Димитрова, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, чрез адвокат Бисерка
Атанасова Печева, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, срещу „Кингс табако“ – ЕАД, Пловдив, ул.
Авксентий Велешки 23.
Четвърто гражданско отделение, 300/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
294/2009 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Стефан Василев Димитров, с. Армени,
чрез адвокат Рада-Мария Харамильо, Габрово,
ул. Успех 1, ет. 2, срещу Стефка Любомирова
Пеева, Габрово, ул. Възраждане 4, ет. 2, ап. 5,
чрез адвокат Димитринка Пашова, Габрово, ул.
Възраждане 1.
Четвърто гражданско отделение, 401/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6501/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Анастасия Владимирова Мустакерска,
София, ул. Шипка 43, ап. 2, чрез адвокат Мариана
Брага, София, ул. Неофит Рилски 13, ет. 1, офис
1; Галя Маринова Бърдарска, София, ул. Шипка
43, ап. 10, чрез адвокат Мариана Брага, София,
ул. Неофит Рилски 13, ет. 1, офис 1; Здравка
Славова Стоянова, София, ул. Шипка 43, ап. 11,
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чрез адвокат Мариана Брага, София, ул. Неофит
Рилски 13, ет. 1, офис 1; Иванка Любенова Иванова, София, ул. Шипка 43, ап. 7, чрез адвокат
Мариана Брага, София, ул. Неофит Рилски 13,
ет. 1, офис 1; Йорданка Костадинова Шотекова,
София, ул. Шипка 43, ап. 9, чрез адвокат Мариана
Брага, София, ул. Неофит Рилски 13, ет. 1, офис
1; Лиляна Иванова Рахнева, София, ул. Шипка
43, ап. 5, чрез адвокат Мариана Брага, София,
ул. Неофит Рилски 13, ет. 1, офис 1; Любка Филипова Байлова, София, ул. Шипка 43, ап. 13,
чрез адвокат Мариана Брага, София, ул. Неофит
Рилски 13, ет. 1, офис 1; Мария Маринова Пеева,
София, ул. Шипка 43, ап. 12; Надежда Георгиева
Бояджийска, София, ул. Шипка 43, ап. 3, чрез
адвокат Мариана Брага, София, ул. Неофит Рилски 13, ет. 1, офис 1; Надка Спасова Доксанлиева,
София, ул. Шипка 43, ап. 6, чрез адвокат Мариана
Брага, София, ул. Неофит Рилски 13, ет. 1, офис
1; Руска Велкова Найденова, София, ул. Шипка
43, ап. 4, чрез адвокат Мариана Брага, София,
ул. Неофит Рилски 13, ет. 1, офис 1; Свобода
Димитрова Тенева, София, ул. Шипка 43, ап. 14,
чрез адвокат Мариана Брага, София, ул. Неофит
Рилски 13, ет. 1, офис 1; Теодор Богомилов Пет
ков, София, ул. Шипка 43, ап. 16, чрез адвокат
Мариана Брага, София, ул. Неофит Рилски 13,
ет. 1, офис 1; Цветанка Георгиева Петкова, София, ул. Шипка 43, ап. 17, чрез адвокат Мариана
Брага, София, ул. Неофит Рилски 13, ет. 1, офис
1, срещу Ана Кирилова Маджарова, София, ул.
Мизия 23, ет. 4, чрез адвокат Катерина Стойкова;
Елка Методиева Димитрова чрез адвокат Светла
Бамбалска, София, ул. Свети Иван Рилски 6;
Емилия Евгениева Бояджиева, София, ул. Мизия
23, ет. 4, чрез адвокат Катерина Стойкова.
Четвърто гражданско отделение, 418/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1833/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Емил Алексеев Николов, Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 302, вх. 4, ет. 6, ап. 44,
срещу Цветослава Добринова Николова, Варна,
ж.к. Владислав Варненчик, бл. 4, вх. 1, ет. 5, ап. 51;
Цветослава Добринова Николова като майка и
законен представител на малолетния Александър
Емилов Николов, Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 4, вх. 1, ет. 5, ап. 51, и контролираща
страна Дирекция „Социално подпомагане“, Варна,
ул. Георги Раковски 62.
Четвърто гражданско отделение, 1640/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
152/2010 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Панчо Стоянов Благоев; Цанка
Стойчева Семерджиева, Хасково, чрез Даниела
Цветкова Елдърова, Пловдив, ул. Ст. Веркович 3,
ет. 4, офис 3, срещу Георги Стоянов Музафиров,
Хасково, бул. Съединение 67.
НА 10.03.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1602/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1751/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Васил Костов Димитров чрез адвокат Ташев,
Варна, бул. Владислав 10; Надежда Бориславова
Величкова чрез адвокат Ташев, Варна, бул. Владислав 10; Руска Костова Величкова чрез адвокат
Ташев, Варна, бул. Владислав 10, срещу Велислав
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Иларионов Чобанов чрез адвокат Кирова, Варна,
бул. Владислав Варненчик 55, ет. 3; Марийка
Христова Чобанова чрез адвокат Кирова, Варна,
бул. Владислав Варненчик 55, ет. 3; Николинка
Стоянова Чобанова чрез адвокат Кирова, Варна,
бул. Владислав Варненчик 55, ет. 3; Нина Атанасова Чобанова чрез адвокат Кирова, Варна, бул.
Владислав Варненчик 55, ет. 3; Стоян Стоянов
Чобанов чрез адвокат Любенова, Варна ул. Ж.
Кюри 27.
Първо гражданско отделение, 1725/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1066/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Вангел Георгиев Божинов чрез адвокат Райчева, Велико Търново, ул. Г. Живков
1, вх. В, срещу Държавно лесничейство, с. Първомай, област Благоевград; Общинска служба
„Земеделие“, Петрич; Регионална дирекция за
горите, Благоевград.
Първо гражданско отделение, 2014/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
655/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Десислава Стефанова Стайкова-Маринова
чрез адвокат Тодорова, Бургас, ул. Цар Петър 17,
ет. 4; Марин Тенев Маринов чрез адвокат Тодорова, Бургас, ул. Цар Петър 17, ет. 4, срещу Тодор
Димитров Василев чрез своя попечител Веселин
Димитров Василев чрез адвокат Станчев, Бургас,
ул. Хан Крум 38, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 2020/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
288/2009 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Димитрина Иванова Бумбалова, Ямбол,
ж.к. Васил Левски, бл. 1, вх. 3, ет. 2, ап. 3; Тодор
Георгиев Бумбалов с фирма ЕТ „Тодимекс – Тодор
Бумбалов“, Ямбол, ж.к. Васил Левски, бл. 1, вх. 3,
ет. 2, ап. 3, срещу Община Ямбол.
Първо гра ж данско отделение, 7/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
161/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Анушка Георгиева Кюмурджиева чрез
адвокат Хайк, Бургас, ул. Цар Петър 17, ет. 3; Керанка Чернева Кюмурджиева чрез адвокат Хайк,
Бургас, ул. Цар Петър 17, ет. 3; Тодор Георгиев
Кюмурджиев чрез адвокат Хайк, Бургас ул. Цар
Петър 17, ет. 3, срещу Анка Ралева Илиева чрез
адвокат Иванова, Бургас, ул. Гладстон 1, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 72/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
508/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Коста Тончев Танчев чрез адвокат
Раева, Хасково, ул. Враня 2, ет. 2, срещу Гинка
Генева Паунова, с. Сираково, област Хасково;
Мария Генева Георгиева, гр. Първомай, област
Пловдив, ул. Орфей 32.
Първо гражданско отделение, 322/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
581/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Славенка Ненова Аладжова чрез
адвокат Башлиева, Благоевград, ул. П. Зографски
1, срещу Кирил Георгиев Спиров, Благоевград,
ул. Бенковски 6.
Първо гражданско отделение, 337/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
918/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Свилен Стоянов Георгиев чрез адвокат
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Минчева, Русе, ул. Княжеска 27; Стоян Георгиев
Иванов чрез адвокат Минчева, Русе, ул. Княжеска
27; Стоянка Атанасова Иванова чрезо адвокат
Минчева, Русе, ул. Княжеска 27, срещу Велико
Георгиев Иванов, Русе, кв. Родина, бл. Ив. Дечев,
вх. Г, ет. 8; Георги Иванов Георгиев чрез адвокат
Матева, Русе, ул. Иван Вазов 14; Йордана Атанасова Стефова чрез адвокат Матева, Русе, ул.
Иван Вазов 14; Снежана Иванова Стефова чрез
адвокат Матева, Русе, ул. Иван Вазов 14.
Първо гражданско отделение, 1542/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
885/2004 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Олга Андонова Милушева чрез адвокат Махлелиев; Величка Атанасова Дончева,
Петрич, ж.к. Изток, бл. 10; Мариана Ангелова
Янкулова, Петрич, ж.к. Изток, бл. 210; Елена
Петрова Дончева, Петрич, ж.к. Изток, бл. 8, вх. А,
ет. 7, ап. 19; Кирил Жочков Дончев, Петрич, ул.
Струма 20; Милчо Костадинов Дончев, Петрич,
ул. Струма 8; Емилия Валентинова Запрева, Пет
рич, ул. Струма 8; Соня Валентинова Атанасова,
Петрич, ул. Струма 8; Атанас Ангелов Дончев,
Петрич, област Благоевград, ж.к. Изток, бл. 10;
Димитър Костадинов Попдимитров, Петрич,
ж.к. Цар Самуил, бл. 20, вх. Б, ап. 10; Йорданка Костадинова Борунсузова, Петрич, ул. Кочо
Мавродиев 36; Санта Кръстева Дончева, Петрич,
ул. Струма 8; Емил Жочков Дончев, Петрич, ул.
Струма 20; Маруся Благоева Дончева, Петрич, ж.к.
Изток, бл. 20, вх. А, ет. 5, ап. 13; Симеон Живков
Дончев чрез адвокат Чорбаджийски; Антоанета
Живкова Дончева чрез адвокат Чорбаджийски,
срещу Ангелина Андонова Аргилова-Вачева,
Троян, ул. Любен Каравелов 33; Държавата чрез
Министъра на регионалното развитие и благо
устройството, София, ул. Кирил и Методий 17 – 19;
Антоанета Николова Кожухарова чрез адвокат
Махлелиев; Любомир Николов Тоцев чрез адвокат Махлелиев; Елена Иванова Аргилова чрез
адвокат Махлелиев; Андон Иванов Аргилов чрез
адвокат Махлелиев; Борислав Иванов Аргилов
чрез адвокат Махлелиев; Община Петрич, област
Благоевград; Министерство на финансите, София,
ул. Раковски 102, и трета страна Борис Тоцев
Аргилов, Петрич, ул. Оборище 3.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 172/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1813/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Живко Проданов Тодоров, Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 72, вх. Е, ет. 6, ап. 123, срещу
Антоанета Атанасова Друмева чрез адвокат Нейко
Неделчев Нейков, Варна, ул. Ангел Георгиев 4.
Второ гражданско отделение, 221/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
826/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Снежанка Иванова Атанасова чрез адвокат
Кирил Дончев, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 3,
срещу Ивелина Валентинова Оврева чрез адвокат Ганева, Русе, ул. Александровска 71; Калоян
Валентинов Абрашев чрез адвокат Ганева, Русе,
ул. Александровска 71.
Второ гражданско отделение, 229/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
548/2004 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Виолин Иванов Симеонов, Варна, ул.

ВЕСТНИК

БРОЙ 9

Шопен 10; Иван Петков Костов, Варна, ул. Шопен
10, срещу „Рико“ – ООД, чрез Даниела Илиева,
Варна, бул. Мария-Луиза 33; Зорка Панайотова
Вълчева чрез адвокат Румяна Чолакова, Варна,
ул. Преслав 39, ет. 2; Юрий Александрович Черкасов чрез адвокат Даниела Илиева, Варна, бул.
Мария-Луиза 33.
Второ гражданско отделение, 609/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
108/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Общинска служба „Земеделие“, Добрич,
ул. Йордан Йовков 17, срещу Бахрие Хасан Кадиров чрез адвокат Мариана Василева, Добрич,
бул. Добруджа 30, кантора 9; Неджми Хасанов
Кадиров чрез адвокат Мариана Василева, Добрич,
бул. Добруджа 30, кантора 9; Севда Нежайдин
Хасан чрез адвокат Мариана Василева, Добрич,
бул. Добруджа 30, кантора 9; Сейма Нежайдин
Хасан чрез адвокат Мариана Василева, Добрич,
бул. Добруджа 30, кантора 9; Фейми Хасанов
Кадиров чрез адвокат Мариана Василева, Добрич,
бул. Добруджа 30, кантора 9; Фемие Ахмед Кадир
чрез адвокат Мариана Василева, Добрич, бул.
Добруджа 30, кантора 9, и контролираща страна
Община Добрич, ул. България 12.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 776/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1069/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ангел Георгиев Тодоров чрез адвокат
Павел Димов Найденов, София, бул. Цариградско
шосе 1 А, ет. 2, ап. 3, срещу „ТТЛ Контакт“ – ООД,
София, бул. Цариградско шосе 15, вх. В, ап. 22;
Росица Тодорова Давидкова чрез адвокат Вяра
Атанасова Мукова, София, ул. Марко Балабанов
4А, ет. 4; Теодор Давидков Давидков чрез адвокат Вяра Атанасова Мукова, София, ул. Марко
Балабанов 4А, ет. 4; Стела Давидкова Давидкова
чрез адвокат Вяра Атанасова Мукова, София, ул.
Марко Балабанов 4А, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1884/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
497/2009 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Кооперативен съюз – гр. Враца, ул.
Цвета Кръстенякова 13, срещу Йорданка Тодорова Милкова, Враца, ул. Кръстьо Българията
47, вх. А, ет. 1, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 1936/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
391/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Димо Атанасов Христов, Димитровград,
област Хасково, ул. Цар Симеон 11, вх. В, ет. 47,
срещу „Вулкан цимент“ – АД, Димитровград,
област Хасково, Промишлена зона.
Четвърто гражданско отделение, 409/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
583/2009 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Николай Стоянов Корфонозов,
Русе, ул. Генерал Скобелев 22, срещу Красимир
Стоянов Корфонозов чрез адвокат Каталин Бояджиев, Русе, ул. Александровска 82.
Четвърто гражданско отделение, 526/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
551/2009 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Бисер Живков Асенов, Плевен, ул.
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Мур 22; Магда Славиева Асенова, Плевен, ул.
Мур 22, срещу Маргарита Наумова Рачева чрез
адвокат Анита Димчева, съдебен адрес Плевен,
ул. Александър Стамболийски 1, ап. 304.
Четвърто гражданско отделение, 917/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1509/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Йонка Рачева Илиева, Варна, кв.
Владиславово, бл. 227, вх. 2, ет. 1, ап. 37, срещу
Гицка Костова Йорданова, Варна, област Варна, ул.
Петко Стайнов 3, бл. 3, вх. Б, ет. 2, ап. 10; Христо
Георгиев Христов, Варна, ул. Петко Стайнов 3,
бл. 3, вх. Б, ет. 2, ап. 10; Дочка Рачева Кодева,
Варна, ж.к. Възраждане 35, ет. 4, ап. 105.
НА 14.03.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1516/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1132/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Десислава Генчева Ганева чрез адвокат
Радослав Ралчев, Варна, ул. Шейново 14, ет. 1;
Еленка Стоянова Кирова чрез адвокат Пламен
Вълчев, Варна, ул. Отец Паисий 5; Живко Генчев
Димитров чрез адвокат Радослав Ралчев, Варна,
ул. Шейново 14, ет. 1; Кирил Иванов Киров чрез
адвокат Пламен Велчев, Варна, ул. Отец Паисий 5,
срещу Жана Жекова Генчева, Варна, ул. Средец 5.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 635/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
291/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Анжел Вахан Енгибарова чрез адвокат
П. Станев със съдебен адрес София, ул. Ал.
Дякович 45, ет. 4; Бранимир Ботев Ботев чрез
адвокат Георги Атанасов, София, ул. Марко
Балабанов 4А, вх. Б, ет. 3 – 5; Мадлен Вахан
Енгибарова чрез адвокат П. Станев със съдебен
адрес София, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4; Роза
Вахан Енгибарова чрез адвокат П. Станев със
съдебен адрес София, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4,
срещу Борис Константинов Динев чрез адвокат
Николай Стойнов, София, ул. Л. Каравелов 42,
ап. 1; Венцислав Димитров Петев чрез адвокат
Драгомир Димитров със съдебен адрес София,
ул. Раковски 193а; Маргарита Петкова Динева
чрез адвокат Николай Стойнов, София, ул. Л.
Каравелов 42, ап. 1; Петър Константинов Динев
чрез адвокат Николай Стойнов, София, ул. Л.
Каравелов 42, ап. 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4627/2008, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
542/2005 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Синдикална организация на КНСБ
при „Балканкар Холдинг“ – АД (н), София, чрез
адвокат Владимир Кръстев, пл. Македония 1, ет. 5,
ст. 7, срещу Асоциация на демократичните синдикати, София, бул. Мария-Луиза 21, ет. 4; КНСБ,
София, пл. Македония 1; КТ „Подкрепа“, София,
ул. Ангел Кънчев 2; „Балканкар Холдинг“ – АД,
София, чрез синдика Стоил Владимиров Мололов,
ул. Цар Борис III № 126, вх. Б, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 842/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
842/2008 по описа на Софийски градски съд, пода-
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дена от Столична община, София, ул. Московска
33, срещу Камен Маринов Каменов, София, ж.к.
Хаджи Димитър, бл. 71, вх. А, ет. 8, ап. 22.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1617/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
766/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Министерство на вътрешните работи,
София, ул. Шести септември 29, срещу Емил
Методиев Иванов със съдебен адрес София, ул.
Славянска 20, ет. 2, ап. 6, адвокат Венко Пенчев.
Четвърто гражданско отделение, 596/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
695/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Христо Любенов Щърков със съдебен
адрес Варна ул. Драган Цанков 15, ет. 2, чрез
адвокат Иван Ралчев, срещу Софи я Енчева
Енева-Щъркова, Добрич, ул. Дим. Ковачев 21,
вх. А, ет. 7, ап. 14.
Четвърто гражданско отделение, 617/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
662/2009 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Светлин Митков Гергов със съдебен
адрес София, ул. Бистрица 12, ет. 1, ап. 2, чрез
адвокат Елена Велкова срещу „Стемо“ – ООД,
Габрово, ул. Брянска 30.
НА 15.03.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 237/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
492/2009 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от „Йоден Медиа“ – ЕООД, чрез адвокат
Тихолова, Ловеч, ул. Търговска 22, ет. 4, кантора
404; Ана Минкова Вълова чрез адвокат Попова,
София, ул. Лавеле 16, офис-сграда, ет. 1, стая 104.
Първо гражданско отделение, 373/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
541/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Динка Белчева Тодорова, с. Калитиново, област Стара Загора; Тодор Белчев Тодоров,
с. Калитиново, област Стара Загора, срещу Дена
Петкова Иванова, с. Калитиново, област Стара
Загора; Диньо Колев Динев, с. Калитиново,
област Стара Загора; Марийка Колева Динева,
Стара Загора, бул. Славянски 4, вх. В, ет. 3, ап. 68;
Мария Иванова Пенева, с. Калитиново, област
Стара Загора; Николай Иванов Колев, с. Калитиново, област Стара Загора; Петко Иванов Колев,
с. Калитиново, област Стара Загора; Станко Иванов Колев, с. Калитиново, област Стара Загора;
Красимир Тенев Койчев, с. Калитиново, област
Стара Загора; Живко Тенев Койчев, Раднево, ул.
Христо Смирненски 20; Георги Денев Георгиев,
София, кв. Надежда 4, бл. 418, ет. 6, ап. 41.
Първо гражданско отделение, 460/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2386/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Таня Неделчева Милина чрез адвокат
Боева, Пловдив, бул. Шести септември 112, срещу
Албена Лазарова Милина чрез адвокат Аргирова,
Асеновград, ул. Изложение 12; Веска Василева
Григорова чрез адвокат Атанасов, Пловдив, ул.
Цар Калоян 8, кантора 6; Виолета Костадинова
Хайдарова чрез адвокат Аргирова, Асеновград,
ул. Изложение 12; Екатерина Руменова Тонева
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чрез адвокат Аргирова, Асеновград, ул. Изложение 12; Костадин Лазаров Милин чрез адвокат
Аргирова, Асеновград, ул. Изложение 12; Крум
Руменов Тонев чрез адвокат Аргирова, Асеновград,
ул. Изложение 12; Марийка Димитрова Лазарова
чрез адвокат Аргирова, Асеновград, ул. Изложение
12; Община „Родопи“, Пловдив, ул. Софроний
Врачански 1А; Тихомир Лазаров Григоров чрез
адвокат Атанасов, Пловдив, ул. Цар Калоян 8,
кантора 6.
Първо гражданско отделение, 594/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3155/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Божидар Костадинов Симеонов
чрез адвокат Костадинова, София, бул. Патриарх Евтимий 21Б, надпартер; Милка Ангелова
Кръстева чрез адвокат Костадинова, София, бул.
Патриарх Евтимий 21Б, надпартер; Николай Райчев Николов чрез адвокат Костадинова, София,
бул. Патриарх Евтимий 21Б, надпартер; Симеон
Костодинов Минев чрез адвокат Костадинова,
София, бул. Патриарх Евтимий 21Б, надпартер,
срещу Общинска служба по земеделие и гори
„Кремиковци“, София, кв. Ботунец; Столична
община, София, ул. Московска 33.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 722/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2025/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Цена Маринова Радингер, Пловдив,
ул. Антим І № 20, чрез адвокат Бони Панайотов
Събев – АК – Пловдив, срещу Даниела Иванова
Дицова, Пловдив, ул. Антим І № 20, чрез адвокат
Бони Панайтов Събев; Мария Маринова Димитрова, Пловдив, ул. Антим І № 20, чрез адвокат
Бони Панайотов Събев; Община Пловдив, площад
Стефан Стамболов 1; Цеца Иванова Василева,
Пловдив, ул. Антим І № 20, чрез адвокат Бони
Панайотов Събев; Цеца Иванова Василева, Пловдив, ул. Баткум 2.
Второ гражданско отделение, 750/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
524/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от „Василиас интернешънъл“ – ЕООД,
София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски 137,
ет. 5, чрез адвокат Виктор Толедо, срещу Иванка
Стефанова Тодорова, Варна, ул. Бдин 15, чрез
адвокат Майя Филчева от АК – Варна; Мария
Митева Дюлгерова, Варна, ул. Бдин 15, чрез
адвокат Майя Филчева от АК – Варна; ОСЗГ,
Велико Търново, пл. Център 2; Румяна Стефанова
Маринова, Варна, ул. Бдин 15, чрез адвокат Майя
Филчева от АК – Варна.
Второ гражданско отделение, 778/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
61/2010 по описа на 1-во гр. отделение на ВКС,
подадена от Любчо Яворов Хаджиев, с. Мугла,
община Смолян, срещу Аджире Салихова Татарова, Казанлък, ул. Добри Кехайов 16, вх. А, ет. 3,
ап. 6; Анатолий Емилов Радев, Смолян, ул. Васил
Петлешков 52; Ахмед Касъмов Юмерчев, с. Мугла,
община Смолян; Ахмед Касъмов Юмерчев, Смолян, ул. Хан Аспарух 1, бл. 46, вх. Б, ап. 10, чрез
адвокат Нелия Маринова; Ваклин Емилов Радев,
Смолян, ул. Извор 15; Виолета Яворова Кисьова,
с. Мугла, община Смолян, област Смолян; Милена
Емилова Алекова, Смолян, ул. Васил Петлешков
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52; Миряна Райчева Исова, Пловдив, ул. Болгар
13; Росен Асенов Хаджиев, Смолян, ул. Никола
Петков 11; Росица Асенова Хаджийска, Смолян,
МБАЛ – Смолян, ул. Родопи 42; Славчо Райчев
Хаджиев, Пловдив, ул. Болгар 13; Съби Асенов
Хаджиев, Смолян, ул. Евредика 4, вх. Б, ап. 20.
Второ гражданско отделение, 825/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11120/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Кристина Георгиева Попова, София,
бул. Александър Стамболийски 186, бл. 51, вх. 1,
ет. 1, ап. 1, чрез адвокат Цветелина Николова;
Мария Георгиева Райкова, София, бул. Александър
Стамболийски 186, бл. 51, вх. 1, ет. 1, ап. 1, чрез
адвокат Цветелина Николова; Стоянка Георгиева
Кулинска, София, бул. Александър Стамболийски
186, бл. 51, вх. 1, ет. 1, ап. 1, чрез адвокат Цветелина Николова, срещу Марияна Иванова Стефанова, Банкя, ул. Ал. Стамболийски 138; Милчо
Милчев Кулински, София, ул. Найчо Цанов 211,
бл. 65, ет. 9, ап. 38; Недялка Илиева Христова,
София, ул. Найчо Цанов 211, бл. 65, ет. 9, ап. 38.
Второ гражданско отделение, 846/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5/2010 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Еленка Александрова Джупанова,
Самоков, квартал Самоково, бл. 28, вх. В, ет. 4,
ап. 11, срещу „Метако“ – ЕООД, чрез Вълкан
Стойновски чрез адвокат Екатерина Вададжийска,
Самоков, ул. Отец Паисий 3; Община Самоков,
ул. Македония 34, ет. 2, ап. 221, чрез юрисконсулт
Емилия Константинова.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 885/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
399/2009 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Марин Братанов Маринов, с. Голец, област
Ловеч, срещу Върховна касационна прокуратура,
София, бул. Витоша 2; Маргарита Йорданова Найденова чрез адвокат Юлия Стефанова, Плевен,
ул. Бъкстон 5, ет. 2, офис 1; Община Угърчин,
гр. Угърчин, област Ловеч.
Трето гражданско отделение, 895/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
210/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Атанас Асенов Цанков, с. Брестовица,
област Пловдив, ул. Цар Калоян 8, срещу Михаил
Делчев Герзилов чрез адвокат Ал. Марков Спасов,
Пловдив, ул. Петко Каравелов 21, ет. 4, офис 408.
НА 16.03.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 151/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1117/2006 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Вента“ – ООД, представлявано
от управителя Оиконому Йоанис Апостолос,
с. Копривлен, община Хаджидимово, област
Благоевград; „Сара – 98“ – ООД, представлявано
от управителя Костадин Георгиев Варев, гр. Гоце
Делчев, ул. Никола Вапцаров 5; Биляна Любомирова Коцакова, Благоевград, ул. Ал. Стамболийски
3, вх. Б; Илия Тодоров Темельотев, София, ж.к.
Люлин, 9 микрорайон, бл. 901, вх. Г, ет. 21, ап. 69,
срещу Атанаска Славеева Сохулова, Благоевград,
ул. Братя Иванови 1, ет. 2, ап. 9; Иван Димитров
Сохулов, Благоевград, ул. Братя Иванови 1, ет. 2,
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ап. 9; Невена Манолова Кръстева чрез адвокат
Рупчина, гр. Гоце Делчев, ул. Никола Вапцаров
5; Румен Иванов Синанов, с. Сатовча, област
Благоевград.
Първо гражданско отделение, 553/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1510/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Димитър Николов Митишев чрез адвокат
Милица Генова, Варна, ул. Ал. С. Пушкин 24,
ет. 2; Еленка Панайотова Тодорова чрез адвокат
М. Генова, Варна, ул. Ал. С. Пушкин 24, ет. 2;
Марийка Панайотова Георгиева чрез адвокат М.
Генова, Варна, ул. Ал. С. Пушкин 24, ет. 2; Панайот Димитров Тодоров чрез адвокат Милица
Генова, Варна, ул. Ал. С. Пушкин 24, ет. 2, срещу Валентина Атанасова Гонкова чрез адвокат
Росица Душева, Варна, ул. Парижка комуна 2,
ет. 2; Георги Великов Димитров, с. Куманово,
община Аксаково, област Варна; Радко Атанасов
Великов чрез адвокат Росица Душева, Варна, ул.
Парижка комуна 2, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 627/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
185/2010 по описа на 1-во гр. отделение на ВКС,
подадена от Иван Георгиев Близнаков, гр. Гоце
Делчев, ул. Завоя на Черна 3; Стойчо Георгиев
Близнаков, гр. Гоце Делчев, ул. Дунав, бл. 18,
ет. 1, ап. 2, срещу Милка Николова Кюлбасанова,
Поморие, ул. Стефан Караджа 4А.
Първо гражданско отделение, 722/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3745/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Велика Иванова Божкова, София, ул.
Дамян Груев 15, ет. 2, ап. 4; Петранка Иванова
Тошева, София, ул. Дамян Груев 15, ет. 2, ап. 4;
Трендафила Иванова Тодорова, София, ул. Дамян
Груев 15, ет. 2, ап. 4, срещу Венцислав Кирилов
Деянов, София, ж.к. Люлин, бл. 305, вх. Б, ет. 2;
Кирил Велинов Деянов, София, ж.к. Люлин,
бл. 305, вх. Б, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 928/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1758/2009 по описа на 1 гр. отд. на ВКС, подадена
от „Хелио турс – С“ – АД, Созопол, к. Каваците,
срещу Недялка Георгиева Буфлева, Созопол, ул.
Кулата 10.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1536/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3868/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Юлий Боянов Илиев, София, кв.
Лозенец, ул. Драгалевска, бл. 23, вх. Б, ет. 6,
ап. 23, чрез адвокат Поли Пеева, София, ул.
Позитано 8, ет. 6, офис 7, срещу Никола Боянов
Илиев, София, кв. Симеоново, ул. Чемшир 5, чрез
адвокат Валентина Христова, София, ул. Света
София, 2, ет. 1, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 1571/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
355/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Атанас Георгиев Льондев, гр. Банкя,
ул. Христо Смирненски 50, чрез адвокат Стефка
Видева Манева, София, ул. Неофит Рилски 63А,
ет. 1, ап. 4, срещу Висша атестационна комисия
при Министерски съвет, София, пл. България
1, чрез адвокат Петко Захариев Илчев, София,
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бул. Патриарх Евтимий 75, ет. 2, ап. 12, и страна
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1611/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1162/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Медико дентален център – Суис
Дентапрайм“ – ЕООД, Варна, Вилна зона, ул.
Двадесет и седма 1, срещу Елена Ненова, Варна,
чрез адвокат Ганка Трендафилова, Варна, бул.
Сливница 100 А, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 455/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2847/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Частна езикова гимназия с езиков и
хуманитарен профил „Проф. д-р Васил Златарски“,
София, ул. Съборна 4, вх. В, ет. 1, ап. 3, срещу
Галина Стефанова Никова, София, ул. Граф Игнатиев 44А, партер, ап. 1, чрез адвокат Екимова;
Емил Дишов Ников, София, ул. Граф Игнатиев
44А, партер, ап. 1, чрез адвокат Екимова; Ирина
Емилова Никова със съдебен адрес София, ул.
Граф Игнатиев 44А, партер, ап. 1, чрез адвокат
Екимова.
Четвърто гражданско отделение, 530/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
356/2009 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Мариана Димова Йорданова, Разград, ул.
Тимок 7, бл. Аврора 2, вх. Б, ап. 8, срещу Община
Самуил, с. Самуил, област Разград.
НА 17.03.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1463/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
154/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Веска Тенева Павлова, Стара Загора,
ул. Бр. Жекови, бл. 12, вх. А, ет. 3, ап. 31; Кънчо
Стойков Харитонов, Стара Загора, ул. Хан Аспарух, бл. 5, вх. Б, ет. 1, ап. 3; Нели Стефанова
Гъдева, София, ул. Сан Стефано 18, ап. 4; Радка
Иванова Начева, София, ул. Бунтовник 17А;
Стефан Иванов Стойнов, Стара Загора, ул. Ант.
Марчин, бл. 1, вх. Г, ет. 1, ап. 74; Тонка Стойкова Пашалиева, Стара Загора, ул. Ангел Кънчев,
бл. 72, вх. А, ет. 7, ап. 37, срещу Васко Паскалев
Люноридис чрез адвокат Дандов, Стара Загора,
Адвокатска колегия; Веселин Тенев Янков, Стара
Загора, бул. Цар Симеон Велики 116; Мариана
Тенева Райчева, Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 116; Пеньо Иванов Петков, Стара Загора,
ул. Генерал Гурко 106, вх. Б, ап. 21; Теньо Янков
Колев, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики
116; Христо Милев Милев, Стара Загора, бул.
Митрополит Методи Кусев 37, ет. 1, ап. 3.
Първо гражданско отделение, 87/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
217/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Валентин Христов Тодоров чрез адвокат Атанасов, Варна, ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2;
Драган Златев Ангелов чрез адвокат Лазарова,
Варна ул. Асен Златаров 3, офис 2; Иванка Тодорова Ангелова чрез адвокат Лазарова, Варна, ул.
Асен Златаров 3, офис 2; Йордан Тодоров Василев
чрез адвокат Атанасов, Варна, ул. Велико Христов
16, ет. 1, ап. 2; Марийка Трендафилова Василева
чрез адвокат Атанасов, Варна ул. Велико Христов
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16, ет. 1, ап. 2; Николина Йоргакиева Христова
чрез адвокат Атанасов, Варна, ул. Велико Христов
16, ет. 1, ап. 2; Татяна Йоргакиева Василева чрез
адвокат Атанасов, Варна, ул. Велико Христов 16,
ет. 1, ап. 2; Тодор Христов Тодоров чрез адвокат
Атанасов, Варна, ул. Велико Христов 16, ет. 1,
ап. 2, срещу Марин Тодоров Василев чрез адвокат
Димитров, Варна, ул. Осми септември, бл. 11,
вх. Д; Станка Тодорова Петкова чрез адвокат
Тонева, Варна, ул. Поп Харитон 10.
Първо гражданско отделение, 331/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2719/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Васил Радославов Иванов, София,
ул. Христо Белчев 47; Елена Златкова Стефчева,
София, кв. Горна баня, ул. Урал 17А; Николина
Златкова Стефчева, София, кв. Горна баня, ул.
Урал 17 А, срещу Асен Иванов Джагалов, София,
ул. Вихрен 15, бл. 44, ап. 8; Асенка Благоева
Атанасова чрез адвокат Димитров, София, ул.
Позитано 3, ет. 3, к-ра 28; Благой Лазаров Тонев
чрез адвокат Димитров, София, ул. Позитано
3, ет. 3, к-ра 28; Васила Петрова Стефчева чрез
адвокат Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3,
к-ра 28; Василка Петрова Игнатова чрез адвокат
Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3, к-ра
28; Виолета Благоева Станишева чрез адвокат
Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3, к-ра
28; Виолета Златкова Христова чрез адвокат
Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3, к-ра
28; Георги Иванов Гаджалов, София, ул. Христо
Белчев 47; Гергина Златкова Стоянова чрез адвокат Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3,
к-ра 28; Елисавета Владимирова Иванова чрез
адвокат Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3,
к-ра 28; Емил Владимиров Цветанов чрез адвокат Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3, к-ра
28; Ефросина Николова Стефчева чрез адвокат
Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3, к-ра
28; Зоя Грозданова Костадинова чрез адвокат
Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3, к-ра 28;
Иван Методиев Веселков чрез адвокат Димитров,
София, ул. Позитано 3, ет. 3, к-ра 28; Иван Петров
Игнатов чрез адвокат Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3, к-ра 28; Йордан Тодоров Дамянов
чрез адвокат Димитров, София, ул. Позитано
3, ет. 3, к-ра 28; Йорданка Димитрова Иванова
чрез адвокат Димитров, София, ул. Позитано 3,
ет. 3, к-ра 28; Костадин Владимиров Шарков чрез
адвокат Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3,
к-ра 28; Костадин Цветанов Стефчев чрез адвокат
Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3, к-ра 28;
Лилия Радославова Иванова, София, ул. Христо
Белчев 47; Николай Грозданов Стефчев чрез
адвокат Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3,
к-ра 28; Снежанка Гочова Гаджалова, София, ул.
Христо Белчев 47; Цветан Стефчев Димитров чрез
адвокат Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3,
к-ра 28; Цветанка Якова Стефчева чрез адвокат
Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3, к-ра 28.
Първо гражданско отделение, 377/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
502/2009 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Община Летница, гр. Летница, бул.
България 19, срещу Борис Венославов Борисов,
Ловеч, ул. Търговска 105, вх. В, ет. 6, ап. 15; Боряна Николова Дочева, Ловеч, ул. Търговска 105,
вх. В, ет. 6, ап. 15; Венослав Борисов Дочев чрез
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адвокат Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21,
ет. 2, ап. 207, офис 207; Диана Данаилова Бешкова
чрез адвокат Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска
21, ет. 2, ап. 207, офис 207; Дианка Борисова
Бошкова чрез адвокат Спиридонова, Ловеч, ул.
Търговска 21, ет. 2, ап. 207, офис 207; Лазарина
Дочева Радкова чрез адвокат Спиридонова, Ловеч,
ул. Търговска 21, ет. 2, ап. 207, офис 207; Мариела
Венославова Борисова, Ловеч, ул. Търговска 105,
вх. В, ет. 6, ап. 15; Марийка Иванова Хинкова
чрез адвокат Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска
21, ет. 2, ап. 207, офис 207; Марияна Данаилова
Мичева чрез адвокат Спиридонова, Ловеч, ул.
Търговска 21, ет. 2, ап. 207, офис 207; Миленка
Дочева Атанасова чрез адвокат Спиридонова,
Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, ап. 207, офис 207;
Минчо Стоянов Маринов чрез адвокат Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, ап. 207,
офис 207; Розка Ганчева Ламбева чрез адвокат
Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2,
ап. 207, офис 207; Тодорка Стефанова Иванова
чрез адвокат Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска
21, ет. 2, ап. 207, офис 207; Христо Радков Радков,
Свищов, ул. Екзарх Йосиф 2, вх. Г, ет. 3, ап. 30;
Цена Ганчева Сярова чрез адвокат Спиридонова,
Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, ап. 207, офис 207.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 216/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1695/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Александрина Цветкова Филева чрез
адвокат Боян Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10;
Иван Панов Филев чрез адвокат Боян Жеков,
Варна, ул. Сан Стефано 10, срещу Петър Георгиев
Иванов чрез адвокат Рачева, Варна, ул. Марко
Балабанов 18; Стефка Райкова Йорданова чрез
адвокат Рачева, Варна, ул. Марко Балабанов 18;
Янчо Георгиев Николов чрез адвокат Йоланта
Рачева, Варна, ул. Марко Балабанов 18; Йорданка
Георгиева Джендова чрез адвокат Йоланта Рачева,
Варна, ул. Марко Балабанов 18; Димитър Иванов
Иванов чрез адвокат Йоланта Рачева, Варна, ул.
Марко Балабанов 18; Йорданка Иванова Йончева
чрез адвокат Йоланта Рачева, Варна, ул. Марко
Балабанов 18; Тотка Онникова Иванова чрез
адвокат Йоланта Рачева, Варна, ул. Марко Балабанов 18; Росен Йорданов Иванов чрез адвокат
Йоланта Рачева, Варна, ул. Марко Балабанов 18;
Орлин Йорданов Иванов чрез адвокат Йоланта
Рачева, Варна, ул. Марко Балабанов 18.
Второ гражданско отделение, 379/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
257/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Пенка Пантева Петкова чрез адвокат Диляна Христова, София, ж.к. Младост 1А,
бл. 502, вх. 1, ет. 8, ап. 21; Стоян Костадинов
Петков чрез адвокат Диляна Христова, София,
ж.к. Младост 1А, бл. 502, вх. 1, ет. 8, ап. 21, срещу
Петко Найденов Петков, с. Огоя, област София.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 17/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
700/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Румен Тодоров Димитров чрез адвокат Димитър Иванов Роев, Русе, ул. Любомир Пипков 4,
ет. 1, срещу Калоян Евгениев Дойчев чрез адвокат

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

Христо Лилянов Лазаров, Русе, бул. Славянски
18, ет. 3; Калоян Евгениев Дойчев, Русе, ул. Княжеска 26, вх. 2, ет. 3, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 80/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
39/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Атанас Тодоров Русев чрез адвокат
Янко Симеонов, София, бул. Христо Ботев 45,
вх. А, ет. 1, ап. 1; Атанас Тодоров Русев, София,
ул. Димитър Несторов 24, ет. 5, ап. 7, срещу
Иво Любомиров Вряшков чрез адвокат Ирена
Банчева Михалева, София, ул. Московска 27А,
ет. 1, ап. 2; Любомир Любомиров Вряшков чрез
адвокат Ирена Банчева Михалева, София, ул.
Московска 27А, ет. 1, ап. 2; Марияна Иванова
Вряшкова чрез адвокат Ирена Банчева Михалева,
София, ул. Московска 27А, ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 640/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
655/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Николай Василев Христев, Асеновград, ул. Хан Крум 29, срещу „Рембо“ – ООД,
Асеновград, бул. България, ресторант „Тихия кът“.
Четвърто гражданско отделение, 686/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
23/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Средно общообразователно училище „Христо
Ботев“ – Балчик, ул. Черно море (Г. Димитров)
80, срещу Румяна Димитрова Баева, Балчик, ул.
Йордан Йовков 1А.
Четвърто гражданско отделение, 731/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
836/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Министерство на отбраната, София,
ул. Дякон Игнатий 3, срещу Поделение 32990 –
Пловдив, чрез юрисконсулт Тодорка Георгиева,
Пловдив, пл. Съединение 1; Цветан Георгиев
Стефанов чрез адвокат Генчо Ненов Димов,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 16, ет. 2.
НА 21.03.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 162/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11/2009 по описа на 4-то гр. отделение на ВКС,
подадена от Красимир Николов Кърпаров чрез
Никола Кърпаров, София, ул. Бигла 42, ет. 3, ап. 5;
Никола Луканов Кърпаров, София, ул. Бигла 42,
ет. 3, ап. 5; Румен Никола Кърпаров чрез Никола
Кърпаров, София, ул. Бигла 42, ет. 3, ап. 5, срещу
Йордан Стойчев Ботев, София, ул. Самоковско
шосе, 7, бл. 3, вх. А.
Трето гражданско отделение, 964/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10193/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Теодора Маркова Тошева, София,
ж.к. Люлин, бл. 133, ет. 10, ап. 45, срещу Али
Ларби Хадежи, София; Дирекция „Социално
подпомагане“, р-н „Люлин“, София, ж.к. Люлин.
Трето гражданско отделение, 1120/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
160/2010 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Панчо Стоянов Благоев чрез адвокат
Даниела Цветкова Елдърова, Пловдив, ул. Ст.
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Веркович 3, ет. 4, офис 3, срещу Георги Стоянов
Музафиров, Хасково, Иван Николов Иванов,
Хасково, ул. Преслав 24, ет. 2, офис 2.
Трето гражданско отделение, 1197/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
765/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Петко Иванов Йотов чрез
особения представител адвокат Даниел Тихомиров
Стоянов, Велико Търново, ул. Цанко Церковски
39, срещу Ангел Ненков Тонев чрез адвокат Катя
Генова, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39;
Алаксандър Николов Димитров, чрез особения
представител адвокат Мая Янкова, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39; Росица Николова
Йотова чрез особения представител адвокат
Стефка Караколева, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, и страна Агенция „Социално
подпомагане“ чрез РД „Социално подпомагане“,
Велико Търново, пл. Център 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1100/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1774/2005 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Калоян Стоянов Боснев, София, ул.
Боянски водопад, бл. 237, ап. 90, срещу „Болгар
Тенгри информ комерс“ – ЕООД, с управител
Любчо Димитров Петков, Лом, ул. Петрохан 2.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 831/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
666/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Медикеър България“ – ООД, представлявано от Антон Първанов, София, ж.к.
Красно село, ул. Пчела 8, ет. 4, ап. 9; „Медикеър
България“ – ООД, представлявано от Антон
Първанов, срещу „МБАЛ – Ботевград“ – ЕООД,
Ботевград, ул. Божко Божилов 1.
Първо търговско отделение, 263/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
454/2009 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от „Силва Ууд“ – АД, представлявано
от Томчо Иванов Томчев, Ловеч, ул. Гурко 1,
ет. 4; „Силва Ууд“ – АД, чрез адвокат Филип
Филипов, Ловеч, ул. Търговска 2, срещу „Новатоп 2005“ – ЕООД, представлявано от Иван
Алексеев Йолов, Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф
14А; „Новатоп 2005“ – ЕООД, чрез адвокат Десислава Герова-Тодорова, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 5, ет. 1.
Първо търговско отделение, 275/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
296/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Комунал“ – ООД, чрез адвокат
Василка Атанасова, Пловдив, ул. Пазарджишко
шосе 260, срещу Община Стамболийски, гр. Стамболийски, ул. Г. С. Раковски 29.
Първо търговско отделение, 437/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3114/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Георги Николов Николов, Несебър, ул.
Дюни 16; Георги Николов Николов чрез адвокат
Роберта Кирчева, София, ул. П. Волов 8, срещу
„Дженерали застраховане“ – АД, София, бул. Княз
Ал. Дондуков 68, и трета страна МЗК „Европа“,
в несъстоятелност, чрез Розалина Градинарова,
София, ул. Узунджовска 16, ет. 3.
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НА 22.03.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 920/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
885/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Атанас Сандов Божинов, с. Габрене,
община Петрич, срещу Костадин Ников Костадинов със съдебен адрес Петрич, ул. Самуилова
крепост 2, чрез адвокат Кирил Михов; Стойна Никова Костадинова, с. Габрене, област Благоевград;
Радка Стоянова Костадинова, с. Габрене, област
Благоевград; Велик Ников Костадинов, София,
ул. Сливница 131; Йордан Ников Костадинов,
Петрич, ул. Хан Аспарух 17; Славян Димитров
Костадинов, Петрич, ж.к. Изток, бл. 7, вх. Б, ет. 2,
ап. 6; Васил Ников Костадинов, Костинброд,
ул. Люлин 24; Николай Димитров Костадинов,
Петрич, ул. Иван Вазов 10; Стоян Димитров
Костадинов, Петрич, ул. Иван Вазов 10.
Второ гражданско отделение, 928/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
272/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Валентин Георгиев Герчев чрез адвокат
Младенов, Смолян, бул. България 3, офис 112,
срещу Областно пътно управление, Смолян, бул.
България 79.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1012/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
157/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Рефие Хидаетова Ралева, с. Глоджево,
община Ветово, ул. Митко Палаузов 3, срещу
Община Ветово.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 526/2010, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4748/2009
по описа на Софийски градски съд, подадена от
„Добруджа – 97“ – АД, чрез адвокат Николай
Николов със съдебен адрес Силистра, ул. Илия
Блъсков 1; Петър Колев Чаушев чрез адвокат
Николай Николов със съдебен адрес Силистра, ул.
Илия Блъсков 1, срещу „Еса корпорация“ – ЕООД,
чрез адвокат Веселин Герогиев със съдебен адрес
София, ул. Позитано 9А, ет. 2, офис 6.
Второ търговско отделение, 706/2010, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 8/2010
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
„Одисейстил“ – ООД, управител Дарин Иванов
Моралийски, чрез адвокат Жечка Радославова
Баргазова, Варна, ул. Драгоман, 25, ет. 3, офис 9,
срещу Кремена Асенова Маринова, Варна.
Второ търговско отделение, 822/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
157/2010 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Спринт – 2“ – ЕООД, чрез адвокат Даниела
Русева, Шумен, срещу „Тича – 96“ – ООД, Шумен.
Второ търговско отделение, 829/2010, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 61/2010
по описа на Окръжен съд Силистра, подадена
от „Екопродукт“ – ЕООД, чрез адвокат Ирена
Русчева, срещу Живко Йорданов Жечев с фирма
ЕТ „Лейди – 2006 – Живко Жечев“, Силистра, ул.
Баба Тонка 11, ет. 8, ап. 22.

ВЕСТНИК

БРОЙ 9
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Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 95/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
907/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Мария Славчева Балабанова чрез
адвокат Кат ърд ж иев, Благоевград, ул. Пере
Тошев 3, срещу „Битекс“ – ООД, София, р-н
„Триадица“, ул. Парчевич 25, ет. 1; „Дезодава
Текст“ – ООД, чрез Радой Гутев, гр. Сандански,
ул. Надежда 46; „Стан – 2000“ – ООД, чрез Станчо
Димитров, гр. Сандански, ул. Стефан Стамболов
29; „Шик – 2000“ – ООД, чрез Янко Кр. Янев,
гр. Сандански, ул. Стефан Стамболов 29.
Първо гражданско отделение, 245/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
274/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Анастасия Петрова Коленцова, София,
ж.к. Хаджи Димитър, ул. Макгахан, бл. 140 А,
вх. Г, ет. 7, ап. 92; Анастасия Симеонова Семова
чрез адвокат Коленцова, София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Макгахан, бл. 140 А, вх. Г, ет. 7, ап. 92;
Борис Георгиев Димов чрез адвокат Коленцова,
София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Макгахан,
бл. 140 А, вх. Г, ет. 7, ап. 92; Евгения Стефанова
Стефанова чрез адвокат Коленцова, София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Макгахан, бл. 140 А, вх. Г,
ет. 7, ап. 92; Зарухи Аврам Димова чрез адвокат
Коленцова, София, ж.к. Хаджи Димитър, ул.
Макгахан, бл. 140 А, вх. Г, ет. 7, ап. 92; Кера
Янкова Димова чрез адвокат Коленцова, София,
ж.к. Хаджи Димитър, ул. Макгахан, бл. 140 А,
вх. Г, ет. 7, ап. 92; Красимир Христов Димов чрез
адвокат Коленцова, София, ж.к. Хаджи Димитър,
ул. Макгахан, бл. 140 А, вх. Г, ет. 7, ап. 92; Михал
Стефанов Стефанов чрез адвокат Коленцова, София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Макгахан, бл. 140
А, вх. Г, ет. 7, ап. 92; Пепи Христова Белнеева
чрез адвокат Коленцова, София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Макгахан, бл. 140 А, вх. Г, ет. 7, ап. 92;
Радка Петрова Димова чрез адвокат Коленцова,
София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Макгахан,
бл. 140 А, вх. Г, ет. 7, ап. 92; Стефан Георгиев
Демикатонов чрез адвокат Коленцова, София,
ж.к. Хаджи Димитър, ул. Макгахан, бл. 140 А,
вх. Г, ет. 7, ап. 92, срещу Държавно лесничейство,
Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 50;
Община Пазарджик, Пазарджик, бул. България
2; Общинска служба „Земеделие и гори“ – Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 3; Регионално управление
на горите – Пазарджик.
Първо гражданско отделение, 256/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1734/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Адриана Методиева Йоцова чрез
адвокат Георгиева, София, ул. Солунска 41,
ет. 1; Снежана Методиева Тодорова чрез адвокат
Георгиева, София, ул. Солунска 41, ет. 1, срещу
Държавно лесничейство, София, ул. Аксаков 14;
Общинска служба „Земеделие и гори“, София,
бул. Цар Борис III № 136; Регионално управление
на горите, София, ул. Аксаков 14.
Първо гражданско отделение, 306/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
146/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Албена Илиева Гатева, Варна; Албена
Илиева Гатева, Варна, ул. Царевец 11, вх. В, ет. 1,
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ап. 1; Йордан Иванов Павлов, Варна ул. Дончо
Ил. Стойков 10, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Йордан Иванов Павлов, Каварна; Румяна Иванова Павлова,
Варна, ж.к. Възраждане, бл. 62, вх. 3, ет. 3, ап. 57;
Снежана Йорданова Жечева, Каварна, ул. Калоян 13; Царевка Йорданова Калчева, Варна, ул.
Никулицел 1, вх. Б, ет. 3, ап. 33, срещу Атанас
Александров Рашев, Добрич, ул. Панайот Хитов
33, вх. Г, ет. 4, ап. 12; Атанас Иванов Иванов, София, ул. М. Полигона 6, вх. 2, ет. 6, ап. 26; Веска
Иванова Славова чрез адвокат Александрова, Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 5, ет. 2, кантора 4; Галин
Илиев Гатев, Варна, ул. Македония 164, вх. А,
ет. 4, ап. 38; Георги Тодоров Георгиев, Добрич,
ул. Славянска 16, ет. 1, ап. 4; Гинка Недялкова
Младенова, Добрич, ж.к. Христо Ботев, бл. 8,
вх. В, ет. 7, ап. 17; Данаил Георгиев Данаилов
чрез адвокат Александрова, Добрич, ул. Д-р К.
Стоилов 5, ет. 2, кантора 4; Детелин Николаев
Атанасов чрез адвокат Александрова, Добрич, ул.
Д-р К. Стоилов 5, ет. 2, кантора 4; Димитър Денев
Стръпченков, Добрич, ул. Климент Охридски 29,
вх. В, ет. 8, ап. 24; Димитър Младенов Димит
ров, Добрич, ул. Вардар 32, вх. Г, ет. 6, ап. 12;
Диян Георгиев Младенов чрез адвокат Вутова,
Добрич, пл. Свобода 5, ет. 11, офис 1108; Евгения
Георгиева Николова, Варна, ж.к. Младост 150,
вх. 8, ет. 5, ап. 14; Здравка Атанасова Янакиева
чрез адвокат Александрова, Добрич, ул. Д-р К.
Стоилов 5, ет. 2, кантора 4; Здравка Младенова
Младенова, Добрич, бул. Русия 57, ет. 6, ап. 41;
Иван Василев Иванов чрез адвокат Александрова, Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 5, ет. 2, кантора
4; Иванка Йорданова Младенова чрез адвокат
Вутова, Добрич, пл. Свобода 5, ет. 11, офис 1108;
Ирина Йорданова Демостенова, гр. Каварна, област Добрич, ул. Христо Смирненски 9; Калин
Каменов Младенов, Белене, ул. Малчика 18,
бл. 3/42 вх. Б, ап. 5; Кольо Симеонов Димитров
чрез адвокат Вутова, Добрич, пл. Свобода 5,
ет. 11, офис 1108; Костадин Денев Стъпченков,
Добрич, ж.к. Дружба, бл. 29, вх. Е, ет. 3, ап. 6;
Любка Стоянова Тодорова, София, ул. Димитър
Благоев 27, ет. 2, ап. 5; Магдалена Данаилова
Димитрова чрез адвокат Александрова, Добрич,
ул. Д-р К. Стоилов 5, ет. 2, кантора 4; Маринка
Иванова Ефтимова, Добрич, ул. Цар Симеон 13,
вх. А, ет. 4, ап. 7; Мария Колева Димова, София,
ж.к. Бели брези, ул. Проф. д-р Дим. Атанасов 32;
Митка Симеонова Димитрова, с. Ломница, област
Добрич, Михаил Георгиев Данаилов чрез адвокат
Александрова, Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 5, ет. 2,
кантора 4; Михаил Данаиов Данаилов, Добрич,
ул. Д-р К. Стоилов 5, ет. 2, кантора 4; Момчил
Каменов Младенов, Белене, ул. Малчика 18,
бл. 3/42, вх. Б, ап. 5; Недялка Георгиева Стръпченкова, Добрич, бул. Добруджа 26, вх. Е, ет. 5;
Нели Николова Николова чрез адвокат Вутова,
Добрич, пл. Свобода 5, ет. 11, офис 1108; Никола
Николов Иванов чрез адвокат Вутова, Добрич,
пл. Свобода 5, ет. 11, офис 1108; Николай Петров
Атанасов чрез адвокат Александрова, Добрич, ул.
Д-р К. Стоилов 5, ет. 2, кантора 4; Николинка
Йорданова Стойкова, Добрич, ж.к. Дружба 4,
бл. 63, вх. А, ап. 7; Пенка Иванова Йорданова,
с. Каменар, област Варна, ул. Цар Симеон 36;
Светлана Николова Славова чрез адвокат Ву-
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това, Добрич, пл. Свобода 5, ет. 11, офис 1108;
Снежана Андреева Илиева, с. Карлиево, област
София; Снежана Милкова Радева, София, ж.к.
Бели брези, ул. Проф. д-р Дим. Атанасов 32;
Соня Милкова Симеонова, Добрич, ул. Васил
Петлешков 19; Стела Георгиева Маринова чрез
адвокат Вутова, Добрич, пл. Свобода 5, ет. 11,
офис 1108; Стоянка Михова Данаилова, Варна,
ул. Хан Пресиян 44; Танка Щерева Младенова,
Варна, ул. Цар Борис Трети 36, кв. Виница; Таня
Йорданова Маркова чрез адвокат Александрова,
Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 5, ет. 2, кантора 4;
Тодорка Младенова Господинова, Добрич, ж.к.
Балик, бл. 14, ет. 1, ап. 2; Цветанка Симеонова
Димитрова, Добрич, ул. Средна гора 8; Щилиян
Николаев Младенов чрез Тинка Младенова, Вар
на, ул. Цар Борис Трети 36.
Първо гражданско отделение, 346/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
669/2008 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Георги Желев Желев, Добрич, ул.
Михаил Андреев 20; Иванка Атанасова Иванова,
Добрич, ж.к. Дружба 21, вх. Д, ет. 2, ап. 4; Марин
Желев Желев, Добрич, ж.к. Добротица 28, вх. А,
срещу Венелин Добрев Атанасов чрез адвокат
Ангелова, Добрич, ул. Д. Петков 4, ет. 2; Евгени
Василев Енев, Добрич, ул. Кирил и Методий 32,
вх. Б, ет. 4, ап. 7; Еленка Георгиева Атанасова
чрез адвокат Ангелова, Добрич, ул. Д. Петков 4,
ет. 2; Пепа Добрева Енева чрез адвокат Ангелова,
Добрич, ул. Д. Петков 4, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 364/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
570/2009 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Александър Василев Неделчев
чрез адвокат Иванова, Русе, ул. Хан Аспарух 31,
ет. 2; Надежда Василева Антонова чрез адвокат
Иванова, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2, срещу
ГПК „Наркооп“ чрез адвокат Цветанов, гр. Две
могили, ул. Шипка 1.
Първо гражданско отделение, 392/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
726/2009 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Технически университет, София, бул. Св.
Климент Охридски 8, срещу Милка Миладинова
Илиева, Радомир, ул. Бачо Киро 8; Николай Славчов Борисов, Радомир, ул. Бачо Киро 8; Община
Ковачевци, с. Ковачевци, област Перник; Северина Валентинова Борисова, Радомир, ул. Бачо
Киро 8; Слави Валентинов Борисов, Радомир, ул.
Бачо Киро 8; Стоян Борисов Илиев, с. Кокаляне,
област София, ул. Димитър Благоев 8.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 332/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
318/2009 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Юсеин Салимехмед Юмер чрез
адвокат Златка Вълчева Дедева, Кърджали, бул.
Беломорски, бл. Марица, вх. Г, ап. 56, срещу Шефик Ахмед Юмер, с. Ридино, област Кърджали.
Второ гражданско отделение, 431/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3865/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Сценична механизация и апаратура“ – АД, чрез адвокат Стефан Тончев, София,
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ул. Солунска 38, вх. Б, срещу Василка Николова
Костова чрез адвокат Орлин Денков, София, ул.
Иван Денкоглу 36; Велин Василев Костов чрез
адвокат Орлин Денков, София, ул. Иван Денкоглу
36; Велин Велинов Младенов чрез адвокат Орлин
Денков, София, ул. Иван Денкоглу 36; Веселина
Радева Петрова чрез адвокат Орлин Денков,
София, ул. Иван Денкоглу 36; Ивайло Райчев
Христов чрез адвокат Орлин Денков, София, ул.
Иван Денкоглу 36; Костадин Георгиев Костов чрез
адвокат Орлин Денков, София, ул. Иван Денкоглу
36; Маргарита Павлова Тодорова чрез адвокат
Орлин Денков, София, ул. Иван Денкоглу 36;
Миглена Василева Костова чрез адвокат Орлин
Денков, София, ул. Иван Денкоглу 36; Николина Радева Костова чрез адвокат Орлин Денков,
София, ул. Иван Денкоглу 36; Румен Георгиев
Ванев чрез адвокат Орлин Денков, София, ул.
Иван Денкоглу 36; Стоянчо Войков Костов чрез
адвокат Орлин Денков, София, ул. Иван Денкоглу 36; Царевка Кръстева Ванева чрез адвокат
Орлин Денков, София, ул. Иван Денкоглу 36;
Цветан Николов Христов чрез адвокат Орлин
Денков, София, ул. Иван Денкоглу 36; Цветанка
Стоянова Христова чрез адвокат Орлин Денков,
София, ул. Иван Денкоглу 36; Юлияна Райчева
Христова чрез адвокат Орлин Денков, София,
ул. Иван Денкоглу 36.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1556/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
166/2009 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от „Дженерали застраховане“ – АД,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 68, срещу Николай Гавраилов Витанов, София, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 173, вх. Е, ет. 5, ап. 13; Николай
Иванов Николов, Шабла, ул. Искър 27.
Четвърто гражданско отделение, 113/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
964/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от Цеко Илиев Цеков, Монтана, ул. Димитър Талев 28, срещу Петрана Иванова Стоянова,
Монтана, ул. Климент Охридски 3, бл. 3, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 160/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3439/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Николай Иванов Манолов чрез адвокат
Магдалена Шаркова, София, ж.к. Красна поляна
1, бл. 12, ет. 1, ап. 6; Радка Иванова МаноловаАтанасова чрез адвокат Магдалена Шаркова,
София, ж.к. Красна поляна 1, бл. 12, ет. 1, ап. 6,
срещу Никола Щонов Киряков, гр. Рудозем, област
Смолян, ул. Васил Левски 6, ап. 26.
Четвърто гражданско отделение, 719/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
358/2009 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Кевсер Ибрямова Исмаилова, с. Веселина, област Разград, ул. Черно море 11, срещу
„Мак – ТУР“ – ООД, Разград, бул. Васил Левски
1а; Гюлтен Басри Чавдар, с. Веселина, община
Лозница, ул. Христо Ботев 32; Мустафа Ибрахимов Мустафов, с. Веселина, ул. Черно море 11.
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Четвърто гражданско отделение, 803/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
338/2009 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Община Котел, Котел, ул. Възраждане
1, срещу Панайот Костов Панайотов, Котел, ул.
Св. св. Кирил и Методий 14.
Четвърто гражданско отделение, 854/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
792/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Йордан Харизанов Маринов,
гр. Полски Тръмбеш, ул. Стара планина 5, ет. 2,
срещу „Мизия – КЗ“ – ЕООД (в несъстоятелност),
чрез синдика Драгомир Григоров, Велико Търново, ул. Васил Левски 27Б.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 384/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1157/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Александър Георгиев Спасов с фирма ЕТ „Сандов – Александър Спасов“ – София,
Костинброд, ул. Ломско шосе 95; Александър
Георгиев Спасов с фирма ЕТ „Сандов – Александър Спасов“, София, ул. Казбек 30, вх. В, ет. 1,
ап. 32, срещу Любомир Костов Томов с фирма ЕТ
„Стройгруп – Любомир Томов“, Костинброд, ул.
Славянска 45; Любомир Костов Томов с фирма ЕТ
„Стройгруп – Любомир Томов“ – гр. Костинброд,
София, бул. Черни връх 32А, ет. 1.
Първо търговско отделение, 526/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2395/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Битова електроника“ – АД, с изпълнителен директор Огнян Костадинов чрез адвокат
Иван Няголов, Велико Търново, ул. Васил Левски
27, вх. В, срещу „Аква пласт“ – ООД, с управител
Томислав Александров Цолов, София, кв. Бояна,
ул. Камчатка 5, бл. 2, ет. 4, ап. 5.
НА 28.03.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 455/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
625/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „Хан Кардам“ – ООД, с управители
Милен Петров Куманов и Николай Ангелов
Николов, гр. Генерал Тошево, ул. Янтра 1; „Хан
Кардам“ – ООД, гр. Генерал Тошево, с управители Милен Петров Куманов и Николай Ангелов
Николов, Добрич, ул. Страцин 14, ет. 3, ап. 9,
срещу „Пирамира лимитид“ – ООД, с управител
Венцислав Игнатов Тодоров, Добрич, ул. Дунав,
бл. 22, вх. А, ап. 6; „Пирамира лимитид“ – ООД,
с управител Венцислав Игнатов Тодоров, Добрич,
ул. Дунав, бл. 22, вх. А, ап. 6.
Първо търговско отделение, 495/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1265/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от ТПК „Иван Алексиев“ с председател
на управителния съвет Атанас Илиев, Стара Загора, ул. Митрополит Методий Кусев 38, срещу
Кооперация „Окръжен съюз на ТПК“, представ
лявана от Иван Ганев Иванов, Стара Загора, ул.
Св. Княз Борис Първи 100, ет. 4.
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НА 29.03.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 325/20 09, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2461/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Роялти“ – ЕООД, с управител Сивил
Росенов Асенов, чрез адвокат Бойко Ботев, София, ул. Алабин 48, срещу „Рила комерс“ – ООД,
София, ул. Цар Асен 85, ап. 4.
Второ т ърговско отделение, 377/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
838/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Медицински център – 1 – Благоевград“ – ЕООД, Благоевград, ул. Славянска
60, срещу медицински център „Тонус“ – ЕООД,
Благоевград, ул. Славянска 60, ет. 2.
Второ търговско отделение, 450/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
233/2009 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от ЗАД „Булстрад Виена иншурънс
груп“, София, пл. Позитано 5, п.к. 1000, срещу
„Перчемлиев“ – ЕООД, Несебър, чрез адвокат
Маргарит Димитров Иванов, Бургас, ул. Отец
Паисий 11, ет. 3.
Второ търговско отделение, 455/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
792/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД,
София, ул. Г. Бенковски 3, срещу Димитър Илиев
Начев чрез адвокат Росица Иванчева, Благовград,
ул. Т. Александров 41, офис 114.
НА 30.03.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 381/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2471/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Гаранционен фонд, София, ул. Граф
Игнатиев 2, срещу Стефан Митков Станчев чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. П. Хилендарски 33, офис 3, и трета страна Теньо Георгиев
Паунов, гр. Павел баня, ул. Гео Милев 44.
Второ търговско отделение, 463/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
670/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Томакс. БГ“ – ООД, Пловдив, ул.
Варна 35, срещу „Лайт КОНСУЛТ“ – ООД, Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 3, офис 306.
Второ търговско отделение, 476/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2438/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Екоплод“ – ЕООД, Троян, ул. Христо
Ботев 176; „Екоплод“ – ЕООД, чрез адвокат Веселин Вангелов, София, ул. Деян Белишки 54, ет. 4,
ап. 13, срещу „Профилактика, рехабилитация и
отдих“ – ЕАД, София, ж.к. Изгрев, ул. 172 № 11;
„Профилактика, рехабилитация и отдих“ – ЕАД,
чрез адвокат Деян Митев, София, ул. Пиротска
5, ет. 3, офис 7.
Второ търговско отделение, 490/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
170/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
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подадена от Добринка Йорданова Терзиева, Мадан, ул. Отец Паисий 9, вх. А; Здравко Димитров
Терзиев, Мадан, ул. Отец Паисий 9, вх. А, срещу
„Трансконфексион“ – ООД, Казанлък, кв. Индустриален 32.
Второ търговско отделение, 495/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
№ 741/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Бахтияр Ревшенова Мю
стеджеб чрез адвокат Йордан Цветанов Йорданов,
Павликени, пл. Свобода 24; Гюлтен Махмудова
Мехмедова лично и със съгласието на майка си
Ивелина Димитрова Гецова чрез адвокат Йордан
Цветанов Йорданов, Павликени, пл. Свобода 24;
Ивелина Димитрова Гецова лично и като законен
представител на Тюркяв Махмудова Мехмедова
чрез адвокат Йордан Цветанов Йорданов, пл.
Свобода 24; Ивелина Димитрова Гецова лично
и като законен представител на Фатме Махмудова Мехмедова чрез адвокат Йордан Цветанов
Йорданов, Павликени, пл. Свобода 24; Ивелина
Димитрова Гецова чрез адвокат Йордан Цветанов Йорданов, Павликени, пл. Свобода 24; Фат
ме Ахмедова Сальовлова чрез адвокат Йордан
Цветанов Йорданов, Павликени, пл. Свобода 24,
срещу Застрахователно акционерно дружество
„Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2.
Второ търговско отделение, 558/2010, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 108/2010
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от „Механичен завод – Баните – 2000“ – А Д,
чрез адвокат Богдан Карманолов, Смолян, ул.
Дичо Петров 16, ет. 3, срещу „ВМЗ“ – ЕАД, чрез
адвокат Божикова и адвокат Славова с адрес
Пловдив, ул. Парчевич 2.
Второ търговско отделение, 623/2010, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 12/10
по описа на Апелативен съд София, подадена
от Ирена Кирилова Веселинова, София, срещу
Застрахователно дружество „Лев ИНС“ – АД,
София, област София.
Второ търговско отделение, 635/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1832/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Янка Денева Кънчева чрез адвокат
Петя Керанова, гр. Казанлък, област Стара Загора, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД,
София, ул. Г. Бенковски 3.
Второ търговско отделение, 746/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2778/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Ситидом“ – ЕООД (в несъстоятелност), със синдик Елвира Танчева, София, ул.
Княз Борис I № 71, срещу „Ситидом“ – ЕООД,
София, ул. Марагидик, 24, Петър Божков, София,
ул. Верила, 1, ет. 2; Корнелия Петрова Карапетрова-Маринова, София, Валентин Георгиев
Маринов, София; ж.к. Овча купел, бл. 30, Илия
Илиев, София, ул. Цар Асен 36.
Второ търговско отделение, 770/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
203/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от „Есалог България“ – ООД, София,
срещу „Кастинг технолоджи“ – ЕООД, гр. Панагюрище, област Пазарджик.
605
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Върховният административен съд на основание
чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Искрен
Маринов Йотов срещу оспорения чл. 44а ППЗГ,
създаден с Постановление № 253 на Министерския
съвет от 07.11.2003 г., изменен с Постановление
№ 242 на Министерския съвет от 08.10.2008 г., по
което е образувано адм. д. № 16712/2009 по описа
на Върховния административен съд.
907
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от Националния съюз на независимите енерго
производители „Екоенергия“, Пловдив, и „Екоенергия“ – ООД, Пловдив, на Решение № Ц-018
от 31.03.2010 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което се определя
преференциална цена на електрическа енергия,
произведена от водноелектрически централи,
вятърни генератори, фотоволтаични модули, от
централи чрез директно изгаряне на биомаса
(отпадна и индустриална дървесина, земеделски
култури и енергийни култури), от централи чрез
индиректно използване на енергията от битови и
водоканални отпадъци и от централи, работещи с
индиректно използване на биомаса от растителни
или животински субстанции, по което е образувано адм. д. № 6301/2010 по описа на Върховния
административен съд.
1139
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Бонка Николова Вачева,
Иван Георгиев Вачов и Йордан Бойчев Шиваров
на Решение № 2405-10 по протокол № 24 от 23, 24
и 30.06.2010г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПРЗ на кв. Св. Никола, Варна,
в частта по отношение на УПИ ХХVІ-1595 и
тупик – пешеходна алея, западно от него. Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като ответници по адм.
дело № 3565/2010 в едномесечен срок от деня на
обнародване на съобщението в ДВ, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалваното решение на Общинския
съвет – гр. Варна, както и за присъединяване към
подадената от Бонка Николова Вачева, Иван Георгиев Вачов и Йордан Бойчев Шиваров жалба.
923
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 и 4 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 2348/2010 по описа на III
отделение, XXIX състав, по жалба, подадена
от Роза Христова Кожухарова, Нина Тодорова
Кожухарова и Мая Тодорова Кожухарова срещу
Решение № 1809-2 от протокол № 18 от 13.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, с което е прието
повторно Решение № 1732-13(17) от 13, 14.10.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, за одобрен
план за улична регулация на СО „Ален мак“
в частта относно имот № 385, СО „Ален мак“,
Варна. Съдът указва на заинтересованите лица,
че в срок от 1 месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат
заявление до Административния съд – Варна,
със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
964
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Административният съд – Монтана, на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е образувал адм.д. № 8/2011 по жалба
на областния управител на област Монтана против
Общинския съвет – гр. Лом, с което се оспорва
Решение № 648 по протокол № 64 от 1.12.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Лом. Конституирани
страни по делото са: жалбоподател – областният
управител на Монтана, ответник – Общинският
съвет – гр. Лом. Административното дело е насрочено за 23.02.2011 г. в 14 ч.
919
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм.д. № 8509/2009 на
II АО, 31 състав, по жалба на Иванка Боянова
Почеканска, Владислава Иванова Боева, „Фолкън“ – ООД, Александър Веселинов Кирилов,
Евгения Георгиева Почеканска и Десислава Георгиева Боева срещу Решение № 551 от 29.07.2009 г.
на Столичния общински съвет (ДВ, бр. 68 от
2009 г.), с което е одобрен план за регулация и
застрояване на местност „Младост 1“ в частта
на кв. 23. Съдът съобщава, че заинтересованите
страни могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от деня на
обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорване. Делото е насрочено за
28.02.2011 г. от 13,30 ч.
921
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 8954/2009 на II а.о., 35 състав,
насрочено за 10.02.2011 г., по жалба на Веле Василев Донков, Любен Михайлов Донков и Васил
Михайлов Донков като собственици на имот пл.
№ 5624 (нов 899), кв. 13, срещу Решение № 551 от
29.07.2009 г. на Столичния общински съвет (ДВ,
бр. 68 от 2009 г.), с което се одобряват план за
регулация и план за застрояване на м. „Младост
1“ в частта му, предвиждаща изграждането на
подземни гаражи, съответно включваща имота
в УПИ XV-182 – за ПГ, спортни площадки и озеленяване, УПИ XII – за жилищно строителство,
УПИ XIV-123, 124 – за жилищно строителство и
улица от о.т. 86 до о.т. 98, кв. 13. Всяко заинтересовано лице може да поиска конституирането
му като ответник по делото със заявление, подадено до съда по номера на делото в едномесечен
срок от обявлението, което да съдържа следната
информация: 1. трите имета и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; 2. трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната
администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или
наименованието на юридическото лице, изписани
и на български език, седалището и последния
посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4. номер на делото;
5. актът, който се оспорва, и органът, който го
е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
922
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А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 28 състав, призовава Цветан Станоев
Виделов като заинтересована страна по адм.д.
№ 6257/2010, образувано по жалба на Димитър
Георгиев Димитров срещу Заповед № РД-18-29
от 27.05.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК за одобряване на кадастралната карта
и кадастралните регистри за землището на с.
Горни Богров, район„Кремиковци”, Столична
община, в частта за имот с идентификационен № 16448.7721.183. Делото е насрочено за
02.03.2011 г. в 9,30 ч. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
1232
Административният съд – София-град, съобщава, че по описа на съда има образувано адм.д.
№ 7894/2010 на II отделение, 33 състав, насрочено
за 01.02.2011 г. в 10 ч. по жалбата на Александра
Михайлова Чинкеза, Йонка Борисова Спасова,
Ценка Стойчева Георгиева, Ралица Огнянова Теодосиева, Константин Антонов Чипев, Маргарита
Евтимова Стоянова, Цветанка Арсова Чипева,
Антони Теодоров Чипев, Славка Борисова Чипева,
Валери Георгиев Каменов и Анастасия Добринова
Очкова против Решение № 241 от 16.04.2009 г. на
Столичния общински съвет, с което е одобрен план
за регулация и застрояване на м. Изток – Изток
част І и част ІІ по плана на гр. София, в частта
относно УПИ VІІ-523 от кв. 44. В едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат
да се конституират като ответници по делото
чрез подаване на заявление до съда.
1231
Административният съд – София област, 2-ри
състав, на основание чл. 181 АПК съобщава,
че е образувано адм.д. № 742/2010 по описа на
съда със страни: жалбоподател: Областно пътно
управление – София; ответник: Общинския съвет – гр. Елин Пелин, и заинтересована страна
„Бобал Бояджиев“ – ЕООД, което е насрочено
за разглеждане на 25.02.2011 г. от 9,30 ч. и по
което предмет на оспорване е Решение № 1063
от 24.06.2010 г. на ОбС – гр. Елин Пелин (ДВ,
бр. 69 от 2010 г.) на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
и 13 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
доклад от Г. Георгиев – кмет на община Елин
Пелин, с вх. № ОА-4143 от 11.06.2010 г. по преписка вх. № УТ2-20-1082 от 2009 г. от „Бобал
Бояджиев“ – ЕООД, окомплектовано съгласно
изискванията и във връзка с Решение № 787 от
26.11.2009 г. на ОбС – гр. Елин Пелин, и станалите
разисквания ОбС – гр. Елин Пелин.
996
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от кмета на Община
Хасково против Решение № 657 от 26.11.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Хасково, потвърдено
с Решение № 666 от 17.12.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Хасково, с което се изменя Наредбата за обществения ред при използване на пътни
превозни средства и осигуряване безопасността
на движението на територията на Община Хасково, по което е образувано адм.дело № 856/2010
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 16.02.2011 г. от 11 ч.
920
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите по дело
за несъстятелност № 389/2010: „Юробанк И Еф
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Джи България“ – АД, с последен адрес София,
бул. Цар Освободител 14, „Интерлийз ауто“ – ЕАД,
с последен адрес София, бул. Цариградско шосе
135, Божидар Христов Брусев с последен адрес
София, ул. Христо Белчев 22Б, Ваня Траянова
Стоянова с последен адрес София, ж.к. Младост
1, бл. 126, вх. А, ет. 3, ап. 7, в открито съдебно
заседание за разглеждане на искане с правно основание чл. 679, ал. 1 ТЗ на 4.02.2011 г. в 13,30 ч.
1153
Врачанският районен съд, 4 гр. състав, призовава Веселка Павлова Димитрова с последен
адрес Враца, местност Свети Илия № 1, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 01.03.2011 г.
в 9,30 ч. като ответница по гр. д. 4024/2010, заведено от Валентин Иванов Йорданов от Враца, по
чл. 49, ал. 3 СК. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
961
Районният съд – гр. Исперих, гражданска колегия, призовава Емине Халилова Моллаибрямова
с последен адрес област Разград, община Самуил, с. Пчелина, с неизвестен адрес в Р. Турция
и в страната, да се яви в съда на 11.03.2011 г. в
9,30 ч. като ответница по гр. д. № 504/2010 г. за
връчване на книжа, заведено от Лютфи И. Салиев.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
963
Пирдопският районен съд призовава Пенджана
Джован Обецанов, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 16.03.2011 г. в 10 ч. като ответник по
гр .д. № 800/2010, заведено от Иван Михайлов
Обецанов от с. Челопеч, ул. Калоян 25, по чл. 50
СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 1 ГПК.
918
Районният съд – гр. Раднево, граж данска
колегия, призовава Иван Коуба Йорданов с последен адрес по местожителство Чешка република,
Прага, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 23.02.2011 г. в 8,50 ч. като ответник по гр.д.
№ 671/2010, заведено от Тонка Д. Йорданова.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
1015
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр.д.
№ 1669 по описа за 2010 г. по предявено на
30.09.2010 г. мотивирано искане на Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност със седалище София с правно
основание по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД с цена
на иска 139 178,37 лв. срещу Дамян Ценков Караманов за отнемане в полза на държавата на
следното имущество на стойност 139 178,37 лв.:
От Дамян Ценков Караманов на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– с а мо с т оя т е лен о б ек т в сг ра да – а пар тамент с идентификатор № 43952.506.397.2.1
по кадастралната карта на Ловеч, одобрена
със Заповед № РД-18-10 от 17.04.2007 г. на изпълнителния директор на АК, и с адрес на
имота: Ловеч, ул. Цар Освободител, бл. Рила,
вх. Б, ет. 1, ап. 4, попадащ в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 43952.506.397, при съседни самостоятелни
обекти: на същия етаж № 43952.506.397.2.2, над
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обекта № 43952.506.397.2.4, с предназначение за
жилище, с площ 106,45 кв. м, състоящо се от: две
спални, дневна, кухня, баня и антрета, заедно с
прилежащите: избено помещение № 35, при съседи по документ за собственост: улица, Цанко
Ангелов и Вълко Вълков, и таванско помещение
№ 8 при съседи по документ за собственост: двор,
Петко Георгиев и Стефан Цонев, и съответните
идеални части от общите части на сградата и
отстъпеното право на строеж върху общински
поземлен имот с идентификатор № 43952.506.397;
– 1/2 ид.ч. от самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 51500.506.621.2.8 и с адрес на имота:
Несебър, община Несебър, област Бургас, ул. Слънчев бряг, вх. С, ет. 1, ап. 4, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива: 1, при съседи: на същия
етаж СО № 51500.506.621.2.7 и СО № 51500.506.621.2.9,
под обекта: СО № 51500.506.621.2.3 и над обекта
СО № 51500.506.621.2.19, който самостоятелен
обект е на площ от 54 кв. м, а ведно с 9,15 кв. м
ид.ч. от общите части на сградата неговата РЗП
възлиза на 63,15 кв. м според схема № 12268 от
14.04.2010 г. на СГКК – Бургас, състоящ се от: дневна
с кухненски бокс, една спалня, баня с тоалетна и
една тераса, съгласно нот. акт № 179, том 1, дело
№ 168 от 25.03.2010 г. на нотариус № 110 с район
на действие НРС;
– наличната сума по разплащателна сметка в
№ BG92BPBI 7928 10 61005001 във ФЦ на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Ловеч,
ведно с лихвата по нея, с титуляр Дамян Ценков
Караманов;
– наличната сума по банкова сметка с IBAN:
BG20UBBS 80021013361420 в „Обединена българска
банка“ – АД, Ловеч, ведно с лихвата по нея, с
титуляр Дамян Ценков Караманов;
– наличната сума по банкова сметка с IBAN:
BG23UBBS 80022013487820, ведно с лихвата по
нея, с титуляр Дамян Ценков Караманов;
– наличната сума по разплащателна сметка
с IBAN: BG69FINV 915010BGNOI8FY, в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, ведно с лихвата по
нея, с титуляр Дамян Ценков Караманов;
– на л и ч нат а с у ма по ба н кова сме т к а с
№ 17321302620010 в Банка „ДСК“ – ЕАД, ведно с
лихвата по нея, с титуляр Дамян Ценков Караманов;
– на л и ч н ат а с у ма по ба н кова сме т к а с
№ 17320301434003 в Банка „ДСК“ – ЕАД, ведно
с лихвата по нея, с титуляр Дамян Ценков Караманов;
– на л и ч н ат а с у ма по ба н кова сме т к а с
№ 17320302620002 в Банка „ДСК“ – ЕАД, ведно
с лихвата по нея, с титуляр Дамян Ценков Караманов;
– на л и ч н ат а с у ма по ба н кова сме т к а с
№ 17320301434003 – салдо 13,58 лв., ведно с лихвата по нея, с титуляр Дамян Ценков Караманов.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 16.05.2011 г. от 14 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху описаното по-горе имущество или
върху отделни имуществени права от него, могат
да встъпят в образуваното под горния номер дело,
като предявят съответните искове пред Бургаския
окръжен съд като първа инстанция.
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Видинският окръжен съд, гр. отделение, на
основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че
е образувано гр. д. № 491/2010 по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, представлявана
от председателя є Стоян Кушлев, против Даниела Методиева Стоянова с постоянен и настоящ
адрес Видин, ул. Ильо Войвода 48, с цена на иска
317 700 лв. и същото е насрочено за първо открито
съдебно заседание на 15.06.2011 г. за 10 ч., като
се иска на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, както следва:
От Даниела Методиева Стоянова на основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
1. от продадени недвижими имоти: сумата
151 725 лв. от продажбата на двуетажна масивна
жилищна сграда с административен адрес Видин, ул. Ильо войвода 48, и сумата 155 875 лв. от
продажбата на апартамент № 12 на първи етаж,
вх. Б, бл. 401, кв. 101, ж.к. Овча купел І, София;
2. от продадено МПС: сумата 10 100 лв. от
продажбата на л.а. марка „Плимут“, модел „Вояжер“, рама № 2P4FP2534XR274415,
а при цена на иска 66 327,10 лв., изчислена въз
основа на стойността, обективирана в нотариалните актове и договора за покупко-продажба,
както следва:
1) от продадени недвижими имоти: сумата
28 800 лв. от продажбата на двуетажна масивна
жилищна сграда с административен адрес Видин, ул. Ильо войвода 48, и сумата 37 027 лв. от
продажбата на апартамент № 12 на първи етаж,
вх. Б, бл. 401, кв. 101, ж. к. Овча купел І, София.
2) от продадени МПС: сумата 500 лв., от продажбата на л.а. марка „Плимут“, модел „Вояжер“,
рама № 2P4FP2534XR274415.
Указва на третите заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящия процес, че могат да встъпят в делото, като предявят
своите претенции пред Видинския окръжен съд
в едномесечен срок от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
990
Габровският окръжен съд обявява, че е образувано гр. д. № 193/2010 със страни: Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя
Стоян Кушлев, с адрес за призоваване Велико
Търново, пл. Център 2, ет. 2, стая 208, против:
Камелия Божидарова Цанова с постоянен адрес
Габрово, бул. Могильов 83, вх. А, ет. 7, ап. 19, и
настоящ адрес Свищов, област Велико Търново,
Студентско градче № 8, ет. 1, ап. 138; Валентин
Йорданов Василев с постоянен адрес: Казанлък,
област Стара Загора, ж.к. Изток 24, вх. Д, ет. 3,
ап. 103, в качеството им на наследници на Петър
Колев Петров с правно основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД и с искане за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 76 079,67 лв., а именно:
От Камелия Божидарова Цанова на основание
чл. 5 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата от 6 802,57 евро равностойност в
лева – 13 304,67 лв., по сметка с IBAN BG 25
KORP 9220 44 08361401 при „Корпоративна търговска банка“ – АД, клон Габрово, с титуляр
Петър Колев Петров ведно с начислените лихви.
– Сумата от 14 233,77 щатски долара, равностойност в лева към 16.12.2010 г. – 20 837,39 лв.,
по сметка с IBAN BG 85 KORP 9220 41 08361401
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при „Корпоративна търговска банка“ – АД, клон
Габрово, с титуляр Петър Колев Петров ведно с
начислените лихви,
– Лек автомобил, марка и модел „Мерцедес 200 Е“,
с рег. № ЕВ4556АА, рама № WDB1240211B536872,
двигател № 10296310113637, цвят: кремав, дата на
първа регистрация – 28.05.1991 г; дата на регистрация на името на Петър Колев Петров – 27.07.2001 г.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия
момент е 3800 лв.
От Камелия Божидарова Цанова на основание
чл. 5 във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата от 1900 лв., получена от продажбата
на земеделска земя, парцел № 383 от масив 14
по плана за земеразделяне на с. Яворец, община
Габрово, с площ 9,500 кв.м, категория на земята
при неполивни уловия – пета, начин на трайно
ползване – нива, в местността Мантарлък, при
граници и съседи: парцел № 59 – н-ци Стефан
Стоев Иванов, парцел № 29 – полски път км.
Яворец, парцел № 2 – полски път км. Яворец,
парцел № 61 – нива наследници на Христо Стефанов Вълчев, отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижими имоти № 45,
том I, рег. № 1835, дело № 43 от 05.03.2009 г.,
вписан в СВ – гр. Габрово, вх. рег. № 412 от
05.03.2009 г., акт № 24, том 2.
– Сумата от 320 лв., получена от продажбата
на земеделска земя, парцел № 93 от масив 20 по
плана за земеразделяне на землище с. Яворец,
община Габрово, с площ 1300 кв.м, категория
на земята при неполивни условия – четвърта,
начин на трайно ползване – ливада, в местността Горунак, при граници и съседи: парцел
№ 94 – ливада н-ци Трифон Михайлов Георгиев,
парцел № 79 – ливада н-ци Иван Минков Русев,
парцел № 80 – ливада Иванка Станчева Йонкова, парцел № 92 – ливада наследници на Кольо
Христов Илиев, парцел 39 – полски път, км.
Яворец, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 45, том I,
рег. № 1835, дело № 43 от 05.03.2009 г., вписан в
СВ – гр. Габрово, вх. рег. № 412 от 05.03.2009 г.,
акт № 24, том 2.
– Сумата от 260 лв., получена от продажбата
на земеделска земя, парцел № 60 от масив 19 по
плана за земеразделяне на землище с. Яворец,
община Габрово, с площ 1600 кв.м, категория на
земята при неполивни условия – шеста, начин на
трайно ползване – нива, в местността Долен Бахчилък, при граници и съседи: парцел № 59 – н-ци
Стефан Стоев Иванов, парцел № 29 – полски път
км. Яворец, парцел № 2 – полски път км. Яворец, парцел № 61 – нива наследници на Христо
Стефанов Вълчев, отчужден с нотариален акт за
покупко- продажба на недвижими имоти № 45, том
I, рег. № 1835, дело № 43 от 05.03.2009 г., вписан
в СВ – гр. Габрово, вх. рег. № 412 от 05.03.2009 г.,
акт № 24, том 2.
– Сумата от 900 лв., получена от продажбата
на земеделска земя, имот с № 007002 в землище с. Здравковец, община Габрово, с площ 4500
кв.м, категория на земята при неполивни условия – пета, начин на трайно ползване – ливада,
в местността Мече тепе, при граници и съседи:
землищна граница, имот № 007001 – ливада н-ци
Ненчо Симеонов Ненов, имот № 007016 – полски
път км. Здравковец, имот № 007003 – ливада Илия

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 1

Гатев Христов, отчужден с нотариален акт за покупко- продажба на недвижими имоти № 45, том
I, рег. № 1835, дело № 43 от 05.03.2009 г., вписан
в СВ – гр. Габрово, вх. рег. № 412 от 05.03.2009 г.,
акт № 24, том 2.
– Сумата от 660 лв., получена от продажбата
на земеделска земя, имот с № 018017 в землище с. Здравковец, община Габрово, с площ
3300 кв.м, категория на земята при неполивни
условия – пета, начин на трайно ползване – нива,
в местността Лъкавец, при граници и съседи:
имот № 018022 – ливада наследници на Недялко
Димитров Цанев, имот № 018027 – полски път км.
Здравковец, имот № 018021 – нива наследници на
Вълю Колев Вълев, имот № 018026 – полски път
км. Здравковец, имот № 018016 – нива наследници
на Дона Йорданова Станчева, имот 000043 – гора
ДЛ, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба на недвижими имоти № 45, том I,
рег. № 1835, дело № 43 от 05.03.2009 г., вписан
в СВ- гр. Габрово, вх.рег. № 412 от 05.03.2009 г.,
акт № 24, том 2.
– Сумата от 1000 лв., получена от продажбата
на земеделска земя, парцел № 258 от масив № 14
по плана за земеразделяне на землище с. Яворец,
община Габрово, с площ 5001 кв.м, категория на
земята при неполивни условия – четвърта, начин
на трайно ползване – нива, в местността Лъкавец,
при граници и съседи: парцел № 151 – полски
път км. Яворец, парцел № 257 – нива на Велика
Ганчева Цанкова, парцел № 259 – полски път км.
Яворец, парцел № 265 – нива наследници на Съби
Христов Събев, парцел 226 – нива на насл. Тодор
Събев Хубанов, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 45, том
I, рег. № 1835, дело № 43 от 05.03.2009 г., вписан
в СВ – гр. Габрово, вх. рег. № 412 от 05.03.2009 г.,
акт № 24, том 2.
– Сумата от 3055 лв, получена от продажбата
на широколистна гора, представляваща имот с
№ 029011, в землището на с. Яворец, община
Габрово, с площ 6,500 дка, в местността Самсона,
при граници и съседи: имот № 029012 – широколистна гора на наследници на Тодор Георгиев
Рендев, имот № 029010 – широколистна гора
на наследници на Денчо Колев Количев, имот
№ 029008 – широколистна гора на наследници на
Митьо Колев Петров, имот № 029137 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ, имот № 029001 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ, имот № 029013 –
широколистна гора на наследници на Йордан
Петков Иванов, имот № 029014 – широколистна
гора на наследници на Йовко Василев Йовков,
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижими имоти № 45, том I, рег. № 1835, дело
№ 43 от 05.03.2009 г., вписан в СВ – гр. Габрово,
вх. рег. № 412 от 05.03.2009 г., акт № 24, том 2.
– Сумата от 5900 лв, получена от продажбата
на урегулиран поземлен имот – в строителните
граници на с. Къкрина, област Ловеч, с площ по
скица 1600 кв.м, съответстващ на имот VII-166, в
квартал 25, по действащия подробен устройствен
план – ПРЗ на с. Къкрина, област Ловеч, от 1990 г.
заедно с построените в него едноетажна паянтова
жилищна сграда, едноетажна паянтова стопанска
сграда, други подобрения и трайни насаждения,
при граници на имота по скица: от изток – улица;
от запад – УПИ VIII-167, и от юг – улица, всички в
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квартал 25, с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижими имоти № 92, том II, рег. № 991, дело
№ 90/2009 г., вписан в СВ – гр. Ловеч, вх. № 1121
от 12.03.2009 г., акт № 80, том 3.
– Сумата от 7200 лв., получена от продажбата
на поземлен имот № 163 в кв. 26 в с. Къкрина,
област Ловеч, с площ от 1220 кв.м по подробния
устройствен план на селото, заедно с построените
в него жилищна сграда, две стопански постройки,
навес и други подобрения и трайни насаждения,
при граници: на север – улица; на изток – УПИ
VIII-162, на юг – улица, и на запад – УПИ X-164,
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 92, том II, рег. № 991, дело
№ 90/2009 г., вписан в СВ – гр. Ловеч, вх. № 1121
от 12.03.2009 г., акт № 80, том 3.
– Сумата от 5260 лв., получена от продажбата
на урегулиран поземлен имот – в строителните
граници на с. Къкрина, област Ловеч, с площ
по скица 1112 кв.м, съставяващ имот № III-133
в квартал 23 по действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на с. Къкрина, област Ловеч, от 1990 г. заедно с
построените в него едноетажна масивна жилищна
сграда, откъм уличната регулация и западната вътрешна регулационна линия, двуетажна паянтова
сграда, откъм северната улична регулация, други
подобрения и трайни насаждения, при граници
на имота по скица: от изток – УПИ IV-134; от
запад – улица, от север – улица и от юг – УПИ
II-132, всички в квартал 23, с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижими имоти № 92,
том II, рег. № 991, дело № 90/2009, вписан в
СВ – гр. Ловеч, вх. № 1121 от 12.03.2009 г., акт
№ 80, том 3.
– Сумата от 8000 лв., получена от продажбата
на урегулиран поземлен имот – в строителните
граници на с. Къкрина, област Ловеч, с площ
1150 кв.м, съставяващ имот № X-164 в квартал
26 по ЗРП – ПЗР на с. Къкрина, област Ловеч, от
1990 г., заедно с построените в него едноетажна
масивна жилищна сграда с масивна пристройка
към нея, паянтова стопанска сграда откъм северната улична регулационна линия при граници на
имота: на север и юг – улици, на изток – УПИ
IX-163 на Никола Дошев Ненов, на запад – УПИ
XI-165 на Петко Иванов Ненов, с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижими имоти № 92,
том II, рег. № 991, дело № 90/2009 г., вписан в
СВ – гр. Ловеч, вх. № 1121 от 12.03.2009 г., акт
№ 80, том 3.
От Камелия Божидарова Цанова и Валентин
Йорданов Василев на основание чл. 5 във връзка с
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Лек автомобил, марка и модел „КИА СЕПИА“,
с рег. № ЕВ3713АК, рама № KNEFA2252S543615,
двигател: B6035050, цвят: бордо, дата на първа
регистрация – 01.09.1995 г. Пазарната стойност
на автомобила към декември 2010 г. е 1500 лв.
От Валентин Йорданов Василев на основание
чл. 5 във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата от 2000 лв, получена от продажбата
на лек автомобил, марка и модел „Рено 5“, с рег.
№ ЕВ3715А, рама № VF1C40205G0508268, двигател № C1JE768C014682 цвят: сив, дата на първа
регистрация – 24.06.1986 г.
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Заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото до първото заседание за разглеждане на делото. Първото
съдебно заседание по делото е насрочено за
19.05.2011 г. от 14 ч.
1016
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4337 от 18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1263/2001
вписа промени за „Мерич“ – ООД: приемане на
съдружника Мустафа Сьойлемез; прехвърляне
на дружествени дялове; вписва прилагането на
заверено копие от изменения дружествен договор.
7355
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4140 от 15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1979/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Понякога
80-те години се завръщат“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Стара Загора, ул. Хан Аспарух
8, вх. А, ап. 7, с предмет на дейност: производство
на облекла, покупка на стоки с цел продажба
и всякакви други дейности, услуги и търговски
сделки, незабранени от закона и изискващи търговски начин на водене, а когато има разрешителен
режим или се изисква лиценз – след снабдяване
със съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Георги Керезов Керезов и Искрен
Георгиев Искрев и се управлява и представлява
от управителя Марийка Иванова Керезова.
7747
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4144 от 7.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1983/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„А дапто – 07“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Казанлък , бул. 23-ти пехотен
шипченски полк 31, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги
с цел продажба, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни
(без поща) и превозни сделки, строителство и
ремонт, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
финансово-счетоводни усл у ги, консултации,
покупка, строеж, направа на ел. инсталации и
инсталации за видеонаблюдение на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, компютърни
програми и други услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност във всички разрешени от
закона форма и с всички разрешени от закона
стоки, разкриване на магазини, заведения за
обществено хранене, кафе, кафе-аперитиви, зали
за компютърни игри и компютърни услуги, зали
за интернет услуги, клубове за забавни и развлекателни игри и всякаква друга незабранена
от закона дейност, а когато има разрешителен
режим – след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Тодор Петров Петров и Даниела
Митева Петрова и се управлява и представлява
от Тодор Петров Петров.
7748
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Софийският градски съд на основание чл. 10
ЗПП регистрира промени по ф.д. № 6019/2004
за политическа партия „Демократи за силна
България“, както следва: вписва нов устав на
ПП „Демократи за силна България“, приет на
седмото национално събрание, проведено на
13.11.2010 г., който се счита неразделна част от
това решение; вписва като новоизбрани членове
на Националното ръководство: Петър Николаев
Николов, Радан Миленов Кънев; Нов национален
вътрешнопартиен арбитраж: Йордан Георгиев
Соколов – председател, Лиляна Иванова Пиперкова – зам.-председател, Виолета Илиева Личева,
Мина Стефанова Дедова, Антония Иванова Романова, Милка Кирилова Банкова и Вергиния
Анчева Банова.
995

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Демократичен съюз „Рома“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
1.03.2011 г. в 10 ч. в София, ж.к. Люлин, бл. 028,
вх. Г, ап. 81, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението през 2010 г.; 2. промени
в устава; 3. промени в състава на управителния
съвет; 4. избор на нов председател и заместникпредседател; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1152
20. – Управителният съвет на Асоциацията
на изследователите на жилищното и градско
развитие (АИЖГР), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 9.2 от устава на асоциацията свиква
общо събрание на членовете на асоциацията на
11.03.2011 г. в 17 ч. в Съюза на архитектите в България, ул. Кракра 11, София, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на АИЖГР за
2010 г.; 2. отчет на контролния съвет за 2010 г.;
3. промени в членския състав на асоциацията;
4. освобождаване на стария управителен съвет
и контролен съвет; 5. избор на нов управителен
съвет и контролен съвет; 6. промени в устава на
асоциацията.
1143
18. – Управителният съвет на сдружение
„К луб „А лфа Ромео“ България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 12.03.2011 г. в 9 ч. в София, бул.
Ал. Стамболийски 205, в конферентната зала
на „НИПРОРУДА“ – АД, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2010 г.; 2. финансов отчет за 2010 г. и одобрение
на годишния счетоводен отчет на сдружението
за 2010 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на сдружението и годишния
счетоводен отчет за 2010 г.; 3. приемане на нов
бюджет на сдружението; проект за решение – ОС
приема нов бюджет на сдружението; 4. промени в
устава на сдружението; проект за решение – ОС
прави промени в устава на сдружението; 5. определяне на размера на имуществената вноска
за 2011 г.; проект за решение – ОС определя
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размера на имуществената вноска за 2011 г.; 6.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение на всички членове в интернет сайта
www.clubalfaromeo.com. Членовете на сдружението
имат възможност да получат материалите по
дневния ред на хартиен носител при заявка на
info@ clubalfaromeo.com или на пощенски адрес
1164 София, п.к. 12. Поканват се всички членове да вземат участие лично или чрез писмено
упълномощени от тях лица. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на сдружението при
липса на кворум общото събрание се провежда
в 10 ч. на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе колкото и членове
да се явят.
912
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Настоятелство при Целодневна
детска градина № 129 „Приказен свят“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
14.03.2011 г. в 10 ч. в София, район „Триадица“,
кв. Стрелбище, ул. Косово поле 3, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за приемане
на годишните отчети за дейността на сдржението
през 2008 и 2009 г. и одобряване на годишните
счетоводни баланси, заверени от дипломиран
експерт-счетоводител; проект за решение – ОС
взема решение за приемане на годишните отчети
за дейността на сдружението през 2008 и 2009 г.
и одобряване на годишните счетоводни баланси,
заверени от дипломиран експерт-счетоводител;
2. вземане на решение за приемане на годишния
отчет за дейността на управителния съвет през
2009 г.; проект за решение – ОС взема решение
за приемане на годишния отчет за дейността
на управителния съвет през 2009 г.; 3. вземане
на решение за освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет на сдружението; проект за решение – ОС взема решение
за освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет на сдружението; 4. вземане
на решение за промяна в състава на управителния съвет и промяна в представителната власт
на сдружението; проект за решение – ОС взема
решение за промяна в състава на управителния
съвет и промяна в представителната власт на
сдружението; 5. приемане на актуализиран устав
на сдружението; проект за решение – ОС взема
решение за приемане на нов актуализиран устав
на сдружението; 6. приемане на план-програма
за 2011 г.; проект за решение – ОС взема решение за приемане на план-програма за 2011 г.; 7.
други. Поканват се всики членове на сдружение
с нестопанска цел „Настоятелство при Целодневна детска градина № 129 „Приказен свят“
да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред са на разположение на
членовете на сдружението в сградата на учебното
заведение, към което е създадено сдружението,
в София, район „Триадица“, кв. Стрелбище, ул.
Косово поле 3.
960
14. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Анализи и сътрудничество“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
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общо събрание на сдружението на 15.03.2011 г. в
18 ч. в София, ул. Уйлям Гладстон 28, ет. 5, ап. 7,
при дневен ред – решение за прекратяване на
дейността на сдружението. Поканват се всички
членове на сдружението да участват в общото
събрание лично или чрез представител съгласно
чл. 19 и 20 от устава.
1001
21. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Международна асоциация по
самозащита, лична охрана и сигурност“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 15.03.2011 г. в 10 ч. в
София, бул. Асен Йорданов 12, ет. 6, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението;
2. промяна в управлението и представителството
на сдружението; предложение за решение – ОС
приема решение за промяна в управлението и
представителството на сдружението; 3. промени
в целите и предмета на дейност на сдружението;
предложение за решение – ОС приема решение
за промени в целите и предмета на дейност на
сдружението; 4. напускане на стари и приемане
на нови членове; предложение за решение – ОС
приема решение за напускане на стари и приемане
на нови членове; 5. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично или
чрез упълномощени лица. Материалите за провеждане на общото събрание са на разположение на
членовете в седалището на сдружението в София,
бул. Асен Йорданов 12, ет. 6, всеки работен ден
от датата на обнародване в „Държавен вестник“.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1145
24. – Управителният съвет на сдружение „Независимо дружество „Зелени патрули“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 17.03.2011 г. в 17 ч. в София,
ул. Ивац Войвода 23, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на управителния съвет до
2010 г. и представяне на програма с дейности на
сдружението през 2011 г.; 2. промени в устава;
3. освобождаване и избор на членове на управителния съвет; 4. разни. При липса на кворум
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1140
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Алфа-клуб „Да оцелееш“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 18.03.2011 г. в 10 ч. в
София, бул. Асен Йорданов 12, ет. 6, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението:
предложение за решение: ОС приема решение за
промени в устава на сдружението; 2. промяна в управлението и представителството на сдружението;
предложение за решение: ОС приема решение за
промяна в управлението и представителството на
сдружението; 3. промени в целите и предмета на
дейност на сдружението; предложение за решение:
ОС приема решение за промени в целите и предмета на дейност на сдружението; 4. напускане на
стари и приемане на нови членове; предложение
на решение: ОС приема решение за напускане
на стари и приемане на нови членове; 5. разни.
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Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез упълномощени лица.
Материалите за провеждане на общото събрание
са на разположение на членовете в седалището
на сдружението – София, бул. Асен Йорданов 12,
ет. 6, всеки работен ден от датата на обнародване в „Държавен вестник“. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1147
11. – Управителният съвет на Сдружение
с идеална цел Су мо к луб „Хамър“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението
на 19.03.2011 г. в 10 ч. в София, ул. Горски пътник 13А, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за приемане на годишните отчети
за дейност та на сдру жението и одобряване
на годишните счетоводни баланси; проект за
решение – ОС взема решение за приемане на
годишните отчети за дейността на сдружението и одобряване на годишните счетоводни
баланси; 2. вземане на решение за приемане на
годишни отчети за дейността на управителния
съвет; проект за решение – ОС взема решение
за приемане на годишните отчети за дейността
на управителния съвет; 3. вземане на решение
за промяна в състава на управителния съвет и
промяна в представителната власт на сдружението; проект за решение – ОС взема решение
за промяна в състава на управителния съвет
и промяна в представителната власт на сдружението; 4. вземане на решение за промяна в
структурата на управителните органи на сдружението; проект за решение – ОС взема решение
за промяна в структурата на управителните
органи на сдружението; 5. вземане на решение
за промяна в членския състав на сдружението; проект за решение – ОС взема решение за
промяна в членския състав на сдружението; 6.
вземане на решение за промяна на седалището
и адреса на управление на сдружението; проект
за решение – ОС взема решение за промяна на
седалището и адреса на управление на сдружението; 7. приемане на нов актуализиран устав
на сдружението; проект за решение – ОС взема
решение за приемане на нов актуализиран устав
на сдружението; 8. приемане на план-програма
за 2011 г.; проект за решение – ОС взема решение за приемане на план-програма за 2011 г.; 9.
други. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението
в София, ул. Горски пътник 13А. При липса на
кворум общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от кворума.
959
11. – Управителният съвет на дружество на
авторите на сценични произведения за управление
на авторски права „Театераутор“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на дружеството на 21.03.2011 г. в София, ул. Славянска 29, Пресцентъра на „Софияпрес“ от 13 ч.
при следния дневен ред: 1. отчет на УС и ревизионната комисия на дружеството; 2. приемане на
промени в устава на дружеството; 3. утвърждаване
на нови правила за разпределение на събираните
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от дружеството авторски възнаграждения; 4. избор
на нов УС, контролни и представителни органи
на дружеството; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
958
15. – Управителният съвет на фондация „Център за европейски и международни изследвания“
(ЦЕМИ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на съвета на фондацията
на 21.03.2011 г. в 16 ч. в София, ж.к. Младост
3, бл. 317, вх. 2, ап. 36, при следния дневен ред:
1. решение за промяна в състава на съвета на
ЦЕМИ; 2. обсъждане и приемане на отчет за
дейността на управителния съвет за 2010 г.; 3.
обсъждане и приемане на годишен счетоводен
отчет за 2010 г.; 4. избор на управителен съвет на
ЦЕМИ; 5. предложения за предстоящи проекти
на ЦЕМИ; 6. разни.
1024
21. – Управителният съвет на Студентското
общество за компютърно изкуство (СОКИ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 22.03.2011 г. в 10 ч. в София, пл.
Народно събрание 10, зала „Галерия“ на Националния студентски дом, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на СОКИ; 2. освобождаване
от длъжност и отговорност на членовете на УС;
3. избор на нов УС; 4. избор на председател на
УС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1141
1. – Управителни ят съвет на Асоциаци я
„Български дивеч“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква своите членове на редовно общо
събрание на асоциацията на 23.03.2011 г. в 18 ч. в
София, бул. Тодор Александров 42, в конферентната зала на сградата на „Лукойл“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на асоциацията
за 2010 г.; 2. финансов отчет на асоциацията за
2010 г.; 3. приемане на програма за основните
насоки на дейността на асоциацията за 2011 г.;
4. определяне бюджета на асоциацията за 2011 г.;
5. прием на нови членове; 6. разни. Поканват
се членовете на Асоциация „Български дивеч“
лично или чрез изрично упълномощени от тях
лица да участват в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно същия ден, на същото място и при същия
дневен ред. Материалите са на разположение в
седалището на асоциацията на адрес: София, бул.
Васил Левски 31, ет. 1.
1000
3. – Управителният съвет на Българската
федерация по ръгби, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно
събрание на федерацията на 25.03.2011 г. в 11 ч. в
клуб „Фаворит“, София, ул. Борово 41, при следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността
на Българската федерация по ръгби за 2009 и
2010 г.; 2. приемане отчета на контролния съвет
на Българската федерация по ръгби за 2009 и
2010 г.; 3. приемане бюджета на федерацията за
2010 и 2011 г.; 4. избор на управителен съвет и
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контролен съвет; 5. приемане промени в устава
на федерацията; 6. текущи. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите, като писмените материали по дневния ред са
на разположение на членовете в деловодството
на сдружението по адреса на управление от 10
до 16 ч. и ще бъдат предоставени на лицата,
които по закон представляват членовете или
неговите представители с нотариално заверени
пълномощни. На събранието всеки представител
на членовете на федерацията се легитимира с
удостоверение за актуално състояние на клуба,
издадено от съответния окръжен (градски) съд.
913
20. – Управителният съвет на Националния
синдикат на пожарникарите „Огнеборец“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички свои
членове да присъстват на втория конгрес на организацията на 25.03.2011 г. в 9 ч. в киносалона,
намиращ се в сградата на Факултет „ПБЗН“ при
Академия на МВР, София, ул. Пиротска 171, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителният съвет за дейността му през периода
01.01.2009 – 01.03.2011 г.; 2. финансов отчет на
контролно-ревизионната комисия; 3. предложения
за промени в устава на НСП „Огнеборец“; 4. избор на управителен съвет, контролно-ревизионна
комисия, президент, вицепрезидент и председател
на КРК на НСП „Огнеборец“; 5. организационни
въпроси.
967
10. – Управителният съвет на Национално
сдружение – Общество на инженерите по железен
път (НСОИЖП), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 33, ал. 1 и чл. 36 от устава на
НСОИЖП свиква общо събрание на 25.03.2011 г.
в 10 ч. в сградата на Поделение „Сигнализация и
телекомуникации“ – София, при ДП „НКЖИ“ на
адрес: София 1233, ул. Белоградчик 5 (зад Централна автогара „София“), при следния дневен
ред: 1. отчет на председателя на управителния
съвет за дейността на сдружението през изтеклия
период; 2. отчет за финансовото състояние на
сдружението; 3. приемане на нови членове; 4.
предложения за изменения и допълнения в устава на сдружението; 5. приемане на основните
насоки и програма за дейността на сдружението;
6. приемане бюджета на сдружението; 7. освобождаване на председателя, заместник-председателите
и членовете на управителния съвет; 8. избор на
управителен съвет, председател и заместник-председатели; 9. връчване на награда на НСОИЖП
за 2010 г.; 10. други. Съгласно чл. 34 от устава на
НСОИЖП общото събрание се счита за законно,
ако присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе колкото и членове да
присъстват.
1029
15. – Управителният съвет на Асоциацията
за специализирана езикова комуникация, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 25.03.2011 г. в 17,30 ч. в зала 111
на Департамента за чуждоезиково обучение и
приложна лингвистика на Техническия универси-
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тет – София, кв. Дървеница, при следния дневен
ред: 1. отчет за изминалия период; 2. планиране
на дейности за предстоящия период; 3. приемане
на нови членове; 4. разни.
1144
1. – Управителният съвет на сдружение „Френска висша мода във фризьорството – секция
България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 27.03.2011 г. в 11 ч. в
академия „Л’Ореал“ в София, ж.к. Лозенец, Комплекс „Експо 2000“, бул. Никола Вапцаров 55, при
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2010 г.; 2. приемане на
отчет за дейността на сдружението за 2010 г.; 3.
приемане на план за дейността на сдружението
за 2011 г.; 4. изменения в устава на сдружението;
5. обсъждане и приемане на решения по въпроси,
повдигнати на самото събрание. Регистрацията
на членовете започва в 10 ч. на същия адрес. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе в 12 ч. на същото място.
Писмените материали по дневния ред ще са на
разположение на членовете 10 дни преди провеждане на събранието на горепосочения адрес.
1021
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
целодневна детска градина 145 „Българка“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 31.03.2011 г. в 17 ч. в София в сградата
на градината на бул. Никола Мушанов 151 при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за освобождаване на членовете на управителния съвет;
2. вземане на решение за избор на нови членове
на управителния съвет; 3. вземане на решение
за изменение на чл. 25 от устава на сдружението относно свикването на общото събрание; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
968
11. – Управителният съвет на Българската
академия на науките и изкуствата (БАНИ) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ поканва всички
академици, дописни членове, член-наблюдатели
и почетни членове на БАНИ да присъстват на
общо събрание на БАНИ на 09.04.2011 г. в 9,30 ч. в
голямата зала на Военномедицинската академия,
ул. Св. Георги Софийски 3, София, при следния
дневен ред: 1. отчет от ръководството за работата
на БАНИ за периода от април 2010 г. до март
2011 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3. предложения за промени в устава; 4. избор на нови
членове на БАНИ; 5. освобождаване и избор на
нови членове на управителния съвет на БАНИ;
6. разни. В случай че няма кворум, на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с един
час по-късно от обявения.
910
17. – Управителният съвет на Фондация за
осъществяване на общественополезна дейност
„Заедно – общуване за подкрепа и развитие“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
събрание на фондацията на 12.04.2011 г. в 18 ч.
в София, ул. Люботрън 10, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на фондацията за периода 2005 – 2010 г.; 2. приемане
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на годишния счетоводен отчет и бюджет за
периода 2005 – 2010 г.; 3. приемане на бюджет
и план за общественополезна дейност за 2011 г.;
4. промени в учредителния акт. Канят се членовете на учредителния съвет да участват в събранието на фондацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1023
7. – Управителният съвет на Университетския
туристически съюз „Академик“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 15.04.2011 г. в 14 ч.
в София, зала № 1 на „Информаинтелект“ при
Техническия университет, ул. Проф. д-р Георги
Брадистилов 6 – Студентски град „Христо Ботев“, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
дейността на сдружението през отчетния период
и приемане на спортния календар за 2011 г.; 2.
приемане на финансовия отчет за изпълнението
на бюджета през отчетния период и приемане
на бюджета за 2011 г.; 3. промени в устава на
сдружението; 4. приемане на нови членове; 5.
избор на нов УС и ръководни органи на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
1002
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по стрелба – Пирин“, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.03.2011 г. в 11 ч. в
Благоевград, ул. Антон Чехов 1, при следния
дневен ред: 1. приемане отчет за дейността на
сдружението през 2010 г.; 2. приемане програма за
дейността на сдружението за 2011 г.; 3. приемане
бюджета на сдружението за 2011 г.; 4. приемане
на промени в устава на сдружението; 5. избор
на нови управителни органи на сдружението; 6.
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
928
25. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация за образование по социална работа“ (БАОСР) на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.03.2011 г. в
10 ч. в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на БАОСР; 2. промени в устава на БАОСР; 3.
избор на управителен съвет на БАОСР; 4. избор
на председател на УС на БАОСР; 5. обсъждане на
стратегия за развитие на БАОСР. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
973
2. – Управителният съвет на Бу ргаската
регионална туристическа камара, Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишното
отчетно-изборно събрание на 16.03.2011 ч. в 15 ч.
в Интерхотел „България“ – зимната градина, при
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следния дневен ред: 1. отчетен доклад за работата
на УС на БРТК 2008 – 2010 г.; 2. отчетен доклад
на КК на БРТК; 3. приемане насоките за работа
на БРТК – 2011 – 2015 г.; 4. избор на ръководни органи на БРТК; 5. заключително слово на
председателя на УС на БРТК; 6. закриване на
събранието.
957
18. – Управителният съвет на сдружение „Паи
сий Хилендарски“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на клуба на 21.03.2011 г. в 17 ч. във Варна, ул.
Светослав Минков 29, при следния дневен ред:
1. промяна в състава на управителния съвет на
сдружението; проект за решение – ОС удовлетворява подадената молба и освобождава члена,
който е и председател на управителния съвет,
подал такава молба, като освобождава същия от
отговорност за дейността му до датата на провеждане на настоящото ОС; 2. избор на нов член
на управителния съвет; проект за решение – ОС
избира предложения нов член на управителния
съвет; 3. обсъждане на предложението на УС за
промяна на адреса на управление на сдружението; 4. разни. Поканват се всички членове на
сдружението да участват в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
941
15. – Управителният съвет на СК „Тича“ – Вар
на, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно събрание на 23.03.2011 г. в 18 ч. във Варна,
Спортен комплекс „Черно море“, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1026
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Кунчеви“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на СНЦ „Кунчеви“ свиква редовно общо събрание на своите
постоянни членове на 25.03.2011 г. в 10 ч. на ул.
Карамфил 34А, Варна, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на автоклуб „Кунчеви“ за
2010 г.; 2. възлагане на управителния съвет на
отговорност за осъществяване на дейността на
клуба и постигане на определени цели за 2011 г.;
3. приемане предложения за нови постоянни
членове. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на постоянните членове на
адрес: Варна, ул. Карамфил 34А, от 9 до 17 ч.
всеки работен ден. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 35 от устава на
СНЦ „Кунчеви“ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
1022
79. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на „Сд ру жение – Акционери на бивша ББК“ – Велинград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички акционери
и наследници на ББК, клон Велинград, на общо
събрание на 19.03.2011 г. в 14 ч. в Пенсионерския
клуб, кв. Лъджене, бул. Хан Аспарух, при следния дневен ред: 1. отчет за периода 2008 – март
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2011 г.; 2. избор на ново ръководство; 3. избор на
нова контролно-ревизионна комисия; 4. приемане
на промени в устава на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
985
20. – Управителният съвет на сдружение
„Туристическо дружество „Миньох“ – Дебелец,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.03.2011 г. в 18 ч. в клуба на ул. П.
Е. Търновски 32, гр. Дебелец, община Велико
Търново, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на туристическото дружество за периода 2006 г. – 25.03.2011 г.; 2. финансов отчет; 3.
промяна на устава на дружеството (управителен
съвет и контролен съвет); 4. избор на управителен
съвет, контролен съвет и председател на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
927
20. – Управителният съвет на Ловно сдружение
„Ивайловград“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 26, ал. 3 и 5, чл. 30, т. 21 от устава на сдружението свиква общо събрание на 06.04.2011 г.
в 17 ч. в Клуба на ловеца в Ивайловград, ул.
Георги Димитров 46, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет на
сдружението; 2. отчет за дейността на контролния съвет за 2010 г. и финансов отчет за същата
година; 3. приемане на бюджета на Ловно сдружение „Ивайловград“ за 2011 г.; 4. определяне
на размера на членския внос в Ловно сдружение
„Ивайловград“ за 2012 г.; 5. разни. Поканват се
всички избрани делегати на общи събрания на
ловните дружини да присъстват на общото събрание. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на делегатите в офиса на Ловно
сдружение „Ивайловград“. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 7 от
устава на Ловно сдружение „Ивайловград“ общото
събрание ще се проведе от 18 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и делегати да са регистрирани.
929
25. – Управителният съвет на Настоятелство
„Лидер“ при ЦДГ „Васил Левски“, Карлово, ул.
Хан Крум 23, на основание чл. 23 и 24 от устава
на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.03.2011 г. в 17,30 ч. в седалището
на сдружението при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението през 2009 и 2010 г.;
2. освобождаване на членове на общото събрание
и управителния съвет; 3. вземане на решение за
закриване на сдружението; 4. вземане на решение
за прехвърляне на активите на сдружението. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
заседанието се отлага с един час и след изтичането на това време се провежда независимо от
боря на присъстващите.
930
42. – Управителният съвет на сдружение
„Жените в ядрената индустрия – България“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.04.2011 г. в 16 ч. в Дома на енергетика, зала
„Кафе-театър“, Козлодуй, при следния дневен ред:
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1. приемане на отчета за работата на УС и на
сдружение „Жените в ядрената индустрия – България“ за 2010 г.; 2. приемане на финансовия
отчет на сдружение „Жените в ядрената индустрия – България“ за 2010 г.; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1142
20. – Управителният съвет на Сдружение с
нестопанска цел „Кракра“, Костинброд, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 18.03.2011 г. в 10 ч. в Костинброд,
ул. Охрид 11, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
промени в устава на сдружението; предложение
за решение: ОС приема решение за промени в
устава на сдружението; 2. промяна в управлението
и представителството на сдружението; 3. промени
в целите и предмета на дейност на сдружението;
4. напускане на стари и приемане на нови членове; 5. разни. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени лица. Материалите за провеждане на
общото събрание са на разположение на членовете
в седалището на сдружението – Костинброд, ул.
Охрид 11, ет. 2, всеки работен ден от датата на
обнародване в „Държавен вестник“. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1146
10. – Управителният съвет на сдружение
„ЛРД – Павликени“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на пълномощниците на 30.04.2011 г. в 9 ч. в „Ловна среща“
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружение „ЛРД – Павликени“ през 2010 г.;
2. отчет на контролния съвет на сдружението;
3. приемане на бюджет за 2011 г.; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същи ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
972
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „2002 надежди“, Пазарджик,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на сдружението на 21.03.2011 г. в 17,30 ч. в офиса на сдружението в Пазарджик, ул. П. Яворов
10, при следния дневен ред: 1. представяне на
присъстващите членове на УС; 2. представяне
на ръководещия събранието; 3. установяване на
редовността на поканите, изпратени до членовете
на сдружението във връзка с провеждането на
общото събрание, и наличието на кворум за
вземане на решения; 4. приемане на дневния
ред на общото събрание; 5. приемане на доклад
на председателя на сдружението; 6. вземане на
решения за структурни и организационни промени в сдружението; 7. приемане на годишния
финансов отчет за 2010 г. на сдружението; 8. освобождаване от отговорност на изпълнителното
бюро и управителния съвет на сдружението; 9.
избор на нов управителен съвет; 10. приемане
на изменение на чл. 36 от устава на сдружени-
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ето. Писмените материали, свързани с дневния
ред на заседанието на общото събрание, са на
разположение в седалището на сдружението в
Пазарджик, ул. П. Яворов 10. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват на
общото събрание лично или чрез упълномощен
представител.
966
1. – Управителни ят съвет на Сдружение
за взаимопомощ на учителите – Пазарджик,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно-изборно събрание на сдружението на
24.03.2011 г. в 18,30 ч. в Пазарджик в ресторант
„Тракия“ (намиращ се на Червения площад)
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на СВУ за 2010 г. и приемане на
предложения за решения за 2011 г.; 2. отчетен
доклад за дейността на РК към СВУ за 2010 г. 3.
приемане на проектобюджета и щата на СВУ за
2011 г.; 4. избор на УС и РК на СВУ. Материалите
за събранието са на разположение на членовете
в офиса на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
971
24. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение за просперитет
на Перущица“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 47, 48 и 49 от устава на сдружението свиква
по собствена инициатива общо събрание на
членовете на сдружението на 7.03.2011 г. в 17 ч.
в Перущица, ул. Драган Манчев 20, при следния
дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за
дейността на сдружението за периода от регистрацията му до края на 2010 г.; 2. приемане на
годишните финансови отчети на сдружението
за 2007, 2008, 2009 и 2010 г.; 3. избиране на нов
управителен съвет поради изтичане мандата на
сегашния УС; 4. приемане на нови членове на
основание подадени от тях молби и освобождаване на членове на сдружението, които са
представили такива молби; 5. промяна адреса
на управление на сдружението; 6. промени в целите и предмета на дейност на сдружението, ако
постъпят такива предложения; 7. приемане на
промени в устава на сдружението; 8. разни – ОС
приема решения по други въпроси, ако постъпят
такива предложения. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
1148
10 . – С ъв е т ът н а д и р е к т ор и т е н а „ А р т
плюс“ – АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите
на 8.03.2011 г. в 10,30 ч. в седалището и адреса
на управление на дружеството в Пловдив, ул.
Нестор Абаджиев 37, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността му от регистрацията на дружеството през 2005 г. до 31.12.2010 г.
и представяне на годишните му док лади за
с ъ щ и я пе риод; п р о ек т з а р еш ен ие – О С А
приема отчета на СД за дейността му от регистрацията на дружеството през 2005 г. до
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31.12.2010 г. и представените годишни доклади;
2. освобождаване на членовете на съвета на
директорите и избор на нови членове; проект
за решение – ОСА освобождава членовете на
съвета на директорите и избира нови членове;
3. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; проект за решение – ОСА определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите; 4. приемане
на промени в устава; проект за решение – ОСА
приема предложените от СД промени в устава
на дружеството; 5. приемане на проверените
годишни финансови отчети на дружеството за
финансовите 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.;
проект за решение – ОСА приема проверените
годишните финансови отчети на дружеството
за финансовите 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и
2010 г.; 6. избор на регистриран одитор, който
да извърши проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
проект за решение – ОСА приема предложения
от СД регистриран одитор, който да извърши
проверката и заверката на годишния финансов
отчет на дружеството за 20011 г. За участие в
общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни
удостоверения и да се запишат в протоколната
книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционерите трябва да представят
и писмено пълномощно. При липса на кворум
за провеждане на събранието или за приемане
на решение по някоя от точките на дневния
ред ново заседание ще се проведе при същия
дневен ред, респективно само по точката от
дневния ред, за приемане на решение по която
не е имало кворум, на 23.03.2011 г. в 10,30 ч. в
седалището и адреса на управление на дружеството, като същото ще е законно независимо
от представения на него капитал. Писмените
материали, свързани с дневния ред на годишното общо събрание, са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството в адреса
му на управление.
931
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Боксов клуб „Спартак Пловдив“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 17.03.2011 г. в 17 ч. в
Пловдив, ул. Тодор Александров 61, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2010 г.; 2. промени в състава на общото
събрание, управителния съвет и контролния
съвет на сдружението; 3. промени в устава на
сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден и на същото място в 18 ч.
при същия дневен ред.
943
9. – Управителният съвет на Българската
асоциация на производителите на оранжерийна продукция, Пловдив, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно
събрание на асоциацията на 25.03.2011 г. в 13 ч.
в зала „Дружба“ на Парк-хотел „Санкт Петербург“, Пловдив, бул. България 97, при следния
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дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
асоциацията през 2010 г.; 2. отчет на контролния
съвет за дейността на асоциацията през 2010 г.;
3. приемане на баланса и годишния счетоводен
отчет за 2010 г.; 4. приемане на предложения за
промени в устава на БАПОП; 5. предложение за
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет за дейността им през 2010 г.;
6. утвърждаване решения на управителния съвет
през 2010 г.; 7. избор на нов член на управителния
съвет; 8. приемане на план за работа на асоциацията през 2011 г.; 9. приемане на бюджет на
асоциацията за 2011 г.; 10. определяне размера
на членския внос за 2011 г. Поканват се всички
членове на асоциацията да вземат участие в
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за събранието са на разположение в седалището на асоциацията – Пловдив,
ул. Добротич 12.
942
1. – Управителни ят съвет на Сдружение
„Проф. Васил Арнаудов“ – Р усе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
11.04.2011 г. в 18,30 ч. в залата на ул. Борисова 12,
Русе, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на сдружението в периода 2007 – 2011 г.;
2. финансов отчет за същия период; 3. прием на
нови членове и определяне на размера на членския
внос; 4. избор на нов УС; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 19,30 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
1025
14. – Управителният съвет на СНЦ „Дунавски клуб“, Силистра, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 26.03.2011 г. в 10 ч. в Силистра, ул. Митничарска 14, в кабинета по морска подготовка при
следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на сдружението за 2010 г.; 2. приемане на
финансовия отчет на сдружението за 2010 г.; 3.
освобождаване на членове и приемане на нови; 4.
освобождаване на управителния съвет и избиране
на нов; 5. промени в устава на сдружението; 6.
приемане програмата за дейността за 2011 г.; 7.
приемане на проектобюджета за 2011 г.; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
911
20. – Управителният съвет на Асоциацията
за развъждане на Старозагорската порода овце
в България, Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.03.2011 г. в
11 ч. в административната сграда на Земеделския
институт – Стара Загора, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на изменения на
устава на асоциацията; 2. приемане на отчет за
дейността и финансовия отчет на асоциацията; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 12 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
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3. – Управителният съвет на Териториалната
организация на НТС – Хасково, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на упълномощените представители на
сдружението на 21.04.2011 г. в 16 ч. в седалището
на организацията – Хасково, ул. Сан Стефано
3 – Дома на науката и техниката, ет. ІІІ, зала
№ 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ТО на НТС – Хасково, за периода
2006 – 2010 г.; 2. приемане на финансов план на
ТО на НТС – Хасково, за периода 2011 – 2015 г.;
3. освобождаване на досегашния УС и избор на
нов УС на ТО на НТС – Хасково. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
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2. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен
клуб „Победа“, с. Вресово, община Руен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по собствена инциатива
свиква извънредно общо събрание на сдружение
с нестопанска цел за осъществяване на дейност
в частна полза „Футболен клуб „Победа“ на
26.03.2011 г. в 10 ч. в с. Вресово, община Руен,
област Бургас, сградата на Народното читалище,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение
за преобразуване на сдружението, промяна във
вида на целите и дейността на сдружението от
СНЦ за осъществяване на дейност в частна полза
на СНЦ за осъществяване на общественополезна
дейност; 2. избор на контролен съвет; 3. приемане
на нов устав на сдружението с отразени в него
промени в дейността и органите на сдружението
и реда за свикване на общо събрание.
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10. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Българско училищно
настоятелство при Основно училище „Филип
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Тотю“, с. Върбовка, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на сдружението на 18.03.2011 г. в 14 ч. в малкия салон
на читалище „Христо Ботев“, с. Върбовка, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
разходване имущество на сдружението; 2. вземане на решение за прекратяване дейността
на сдружението, откриване на производство по
ликвидация и избор на ликвидатори; 3. вземане
на решение за разпределяне на останалото след
удовлетворяване на кредиторите имущество след
приключване на ликвидацията; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание на сдружението ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
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30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Туристическо дружество „Родопея“, с. Ягодина,
област Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 24, ал. 1 от устава свиква общо събрание
на сдружението на 26.03.2011 г. в 14 ч. в заседателната зала на Кметство – с. Ягодина, община
Борино, област Смолян, при следния дневен ред:
1. приемане на годишен отчет за дейността на
сдружението през 2010 г.; 2. приемане на отчетен
доклад на контролния съвет за 2010 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет на сдружението
за 2010 г.; 4. приемане на бюджета на сдружението за 2011 г.; 5. избор на делегат за ОС на БТС
през 2011 г.; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за законно
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението. Поканват се всички членове
на сдружението да участват в общото събрание.
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Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 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;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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