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З А П О В Е Д 

№ ТУ-244 

Пазарджик,04.11.2021 г. 

 

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

подаден сигнал с вх. № 1400-7/01.11.2021 г. от „Демократична България-

Обединение“ /имащ характера на жалба/ срещу заповед № 742 от 18.10.2021 г. на 

кмета на община Батак. 

С оспорената заповед № 742/18.10.2021 г. на основание чл. 44, ал. 1, т.8 и 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, 

Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, Кметът на Община Батак е 

образувал два броя избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия 

на изборите за Президент и вицепрезидент на Републиката и за народни 

представители на 14.11.2021 г. на територията на община Батак, от които: за гр. 

Батак и с. Фотиново - 1 ПСИК и за с. Нова Махала – 1 ПСИК, като е утвърдил техните 

номера и адреси. 

В сигнала са изложени твърдения за неизпълнение на законовите изисквания, 

предвидени в чл. 37 от Изборния кодекс за формиране на ПСИК на територията на 

община Батак, както и за липсата на мотиви.  

Отправено е искане до Областния управител на област Пазарджик за отмяна 

на заповедта и възобновяване на производството по издаване заповед № 742 от 

18.10.2021 г. на кмета на община Батак. 

С писмо с изх. № 1400-7-1/02.11.2021 г. Областният управител на област 

Пазарджик е изискал цялата административна преписка, предхождаща издаването 

на заповедта на кмета на община Батак, ведно със становище по изложените в 

сигнала твърдения. 

В отговор с писмо с вх. № 1400-7-2/03.11.2021 г. в Областна администрация 

Пазарджик е получено придружително писмо от кмета на община Батак, 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 като неоснователна. 

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

които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното 
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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.  

Заповедите на кмета на община Батак е издадена на 18.10.2021 г., т.е. в 

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

фирмата, отговаряща за поддръжка на сайта, на същата дата е публикувана на 

официалната интернет страница на общината. В самата заповед е разпоредено да 

бъде качена на интернет страницата на общината, на информационното табло в 

сградата на общинска администрация Батак и кметствата. Представени са 

доказателства в тази насока. 

След като се запознах със сигнала и представените документи установих, че 

същият е подаден пред компетентния орган, но е недопустим за разглеждане по 

същество, поради следните съображения: 

Настоящият сигнал е постъпил през официалния имейл адрес на областна 

администрация на 31.10.2021 г. /неделя/ и е заведен в деловодството на Областна 

администрация Пазарджик с вх. № 1400-7/01.10.2021 г. По своето естество се явява 

жалба срещу заповедта на Кмета на Община Батак за образуване на два броя 

избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за 

Президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 

14.11.2021 г. на територията на община Батак и за утвърждаване на техните номера, 

подлежаща на разглеждане по реда на чл. 8, ал.4 от Изборния кодекс. Съгласно тази 

разпоредба законовият срок за оспорване от заинтересованите лица е тридневен, 

който започва да тече от обявяването на заповедта. От направения по-горе анализ 

на датите на оповестяване на заповедта на кмета на община Батак е видно, че 

настоящият сигнал е подаден след срока за обжалване. 

Към настоящия момент подадения сигнал е недопустим, 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 подадения 

сигнал. Не са установени обстоятелства, даващи основание за възобновяване на 

производството по чл. 99, ал. 1 от АПК. 

 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, 
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З А П О В Я Д В А М: 

 
 Отхвърлям като недопустим поради просрочие сигналът, подаден от 

„Демократична България-Обединение“ срещу заповед № 742 от 29.10.2021 г. на 

кмета на община Батак. 

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. 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване пред Административен съд 

Пазарджик в тридневен срок от обявяването ѝ. 

 Препис от заповедта да се изпрати на заинтересованите страни. 

 

 /П/ 

ИВАН ВАСЕВ 

Областен управител 

 

 


