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З А П О В Е Д 

№ ТУ-66 

Пазарджик,24.03.2023 г. 

 

До Областния управител на област с административен център гр. Пазарджик е 

подадена жалба с вх. № 1400-5/21.03.2023 г. от Коалиция „Продължаваме 

промяната-Демократична България“, с която е оспорена заповед № 374 от 

14.03.2023 г. на кмета на община Велинград. Жалбата е постъпила на официалния 

имейл адрес на Областна администрация Пазарджик на 20.03.2023 г. в 19:18 часа. 

С оспорената заповед № 374 от 14.03.2023 г. на основание чл. 8, ал.2 и ал. 3 

от Изборния кодекс Кметът на Община Велинград е образувал един брой 

избирателна секция за гласуване с подвижна секционна избирателна кутия /ПСИК/ 

на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. за гр. Велинград, като е 

утвърдил нейния номер и адрес. 

В жалбата са изложени твърдения за незаконосъобразност, неправилност и 

нецелесъобразност на издадената заповед и неправилно разбиране и приложение на 

нормите на чл. 37, ал. 1 и ал. 3а от Изборния кодекс и т. 3 от Раздел III от Решение 

№ 1738-НС от 06.03.2023 г. на ЦИК относно това кои лица имат право да гласуват в 

избирателна секция с подвижна избирателна кутия. 

Отправено е искане до Областния управител на област Пазарджик за отмяна 

на заповедта на кмета на община Велинград. 

С писмо с изх.№ 1400-5-1/22.03.2023 г. на Областния управител на област 

Пазарджик от кмета на община Велинград е изискана цялата административна 

преписка по издаване на обжалваната заповед.  

В отговор с писмо с вх. № 1400-5-2/22.03.2023 г. в Областна администрация 

Пазарджик е получено придружително писмо от кмета на община Велинград, към 

което е приложено мотивирано становище и са представени изискуемите документи 

по случая. Счита, че жалбата е неоснователна, като излага доводи в тази насока и 

моли жалбата да бъде отхвърлена. 

Със своя заповед № ТУ-54/22.03.2023 г. Областният управител на област 

Пазарджик на основание чл. 94 от АПК е определил комисия със задача да извърши 

проверка на твърденията в постъпилите жалби и даде становище по 
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законосъобразността на обжалваните пред Областния управител на област 

Пазарджик актовете на кметовете на общини, както следва: Заповед № 

220/14.03.2023 г. на Кмета на община Батак, Заповед № З-099/16.03.2023 г. на 

Кмета на община Сърница, Заповед № 176/16.03.2023 г. на Кмета на община 

Пещера, Заповед № 42/15.03.2023 г. на Кмета на община Лесичово и Заповед № 

374/14.03.2023 г. на Кмета на община Велинград, за образуване на ПСИК. За 

извършената проверка комисията, определена от Областния управител е съставила 

протокол от 23.03.2023 г. 

Съгласно нормата на чл. 90, ал. 1 от ИК, на територията на всяко населено 

място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при 

наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл. 37 от ИК. 

Според чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, 

които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното 

помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват 

желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез 

заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или 

изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет 

страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс по постоянния адрес или 

по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36. За електронното 

заявление не се изисква подпис. 

След като се запознах с жалбата и представените от кмета на общината 

документи и становището на комисията, определена с моя Заповед № ТУ-

54/22.03.2023 г. установих, че жалбата е подадена пред компетентния орган, но е 

недопустима за разглеждане по същество, поради следните съображения: 

Заповедите на кмета на община Велинград е издадена на 14.03.2023 г., т.е. в 

рамките на предвидения от закона срок. Видно от представената разпечатка на 

същата дата е публикувана на официалната интернет страница на общината. 

Представени са доказателства в тази насока. 

Настоящата жалба срещу заповедта на Кмета на Община Велинград за 

образуване на 1 брой избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна 

кутия на изборите за народни представители на 02.04.2023 г. на територията на 

община Велинград и за утвърждаване на нейния номер е постъпила през 

официалния имейл адрес на Областна администрация на 20.03.2023 г. в 19:18 часа 

и е заведен в деловодството с вх. № 1400-5/21.03.2023г.  
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Предвид разпоредбата на 8, ал. 4 от ИК законовият срок за оспорване от 

заинтересованите лица е тридневен, който започва да тече от обявяването на 

заповедта, т.е. от 14.03.2023 г. и същият е изтекъл на 17.03.2023 г. 

От направения по-горе анализ на датите на оповестяване на заповедта на 

кмета на община Велинград е видно, че настоящата жалба е подадена след срока за 

обжалване. 

Към настоящия момент подадената жалба е недопустима, като подаден след 

преклузивния тридневен срок. С изтичането на предвидения в чл.8, ал. 4 от ИК срок 

се преклудира и правото на Областния управител да се произнася по така 

подадената жалба. 

Заповедта на кмета на община Велинград е издадена на 14.03.2023 г., т.е. в 

рамките на предвидения от закона срок, същата е влязла в законна сила и въз 

основа на нея е издадено решение на РИК Пазарджик за определяне броя на 

секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.  

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс 

във вр. с чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, 

 

З А П О В Я Д В А М: 

 

Отхвърлям като недопустима жалбата, подаден от Коалиция „Продължаваме 

промяната-Демократична България“ срещу заповед № 374 от 14.03.2023 г. на кмета 

на община Велинград, поради просрочие. 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване пред Административен съд 

Пазарджик в тридневен срок от обявяването ѝ. 

 Преписи от настоящата Заповед да се изпратят на Коалиция „Продължаваме 

промяната-Демократична България“ и на Кмета на Община Велинград. 

Заповедта да се оповести публично в деня на издаването ѝ като се публикува 

на интернет страницата на Областна администрация Пазарджик и се постави на 

информационното табло в сградата на администрацията. 

 

 /П/ 

ТРЕНДАФИЛ ВЕЛИЧКОВ 

Областен управител 

 

 


