
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 167

На  11  май  2012  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:
1.  Разглеждане  на  писмо  до  ВрИД  кмет  на  община 

Съединение.
Докладват: Севинч Солакова, 

Валентин Бойкинов
2.  Разглеждане  на  писмо до  „Информационно обслужване” 

АД за предоставяне на справка относно броя на недействителните 
бюлетини.  

Докладва: Валентин Бойкинов
3. Разни. 

Докладва: Силва Дюкенджиева

ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Мария Мусорлиева, 
Мая  Андреева,  Румяна  Сидерова,  Сабрие  Сапунджиева,  Севинч 
Солакова,  Анна  Колушева-Манахова,  Валентин  Бойкинов, 
Венцислав Караджов,  Гергана Маринова, Емануил Христов, Ерхан 
Чаушев, Иванка Грозева, Паскал Бояджийски и Силва Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА:  Елена Маркова,  Бисер  Троянов,  Владимир 
Христов, Красимир Калинов, Мариана Христова, Ралица Негенцова.



Заседанието  бе  открито  в  16,10  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 
Откривам  извънредното  заседание  на  Централната  избирателна 
комисия на 11 май  2012 г.

Провеждането  на  заседанието  се  наложи  във  връзка  с 
постъпило  писмо от временно изпълняващия длъжността кмет 
на  община  Съединение,  което  е  разпределено  на  доклад  на 
господин Бойкинов. Ще му дам думата да докладва. 

Преди това ще дам думата на госпожа Солакова, тъй като с 
нея е влязъл в контакт секретарят на общината днес преди обяд и я е 
уведомила за проблема, както и е съобщила, че ще постъпи писмо, 
така че относно предисторията на постъпване на писмото госпожа 
Солакова ще представи кратък доклад. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:   Всичко  е  описано.  В  община 
Съединение  е  постъпило  искане  от  началника  на  Районното 
управление  „Полиция”  във  връзка  с  осъществявани  дейности  по 
повод частичния избор за кмет на община Съединение. От общината 
сезираха  Министерския  съвет,  ЦИК,  областния  управител  с 
уведомление, копие до директора на Областната дирекция на МВР в 
Пловдив, за да искат становище. 

В  телефонния  разговор  секретарят  на  община  Съединение 
госпожа Чакърова изрази становище,  че съгласно разпоредбата  на 
§ 4 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, според тях 
не  се  дължи  възнаграждение  за  дейностите,  които  трябва  да 
изпълняват, възложени със закон на органите на МВР. 

По  повод  на  това  дали  сключването  на  договор  или 
утвърдителният  отговор  от  общината  е  условие  за  изпълнение  на 
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функциите на органите на МВР, изрично уточних по телефона. Тя 
каза, че по никакъв начин охраната на изборния процес няма да бъде 
поставена  под условие дали  ще се  сключи договор  и  дали  ще се 
заплатят тези дейности, за които  те са направили искането. И дори 
днес  получават  бюлетините  в  присъствието  на  охранителна 
полицейска  кола.  Довечера  очакват  от  Районното  управление  на 
полицията да има полицаи, които да са командировани за охрана на 
получените  изборни  книжа  и  материали  до  този  момент, 
включително бюлетините от днес. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря ви. 
Заповядайте, господин Бойкинов. 
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ:  Ще ви  запозная  с  подготвеното 

писмо-отговор: 
„До ВрИД КМЕТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
Във  връзка  с  Ваше  писмо  с  вх.  №  604/11.05.2012  г.  и 

направеното  с  него  запитване  дали  следва  при  произвеждане  на 
частичния избор за кмет на община Съединение на 13 май 2012 г. да 
бъдат  заплащани  на  органите  на  МВР  разходите  за  охрана  на 
обществения ред и на изборните секции Ви даваме следния отговор:

Съгласно разпоредбата на § 4 от Допълнителните разпоредби 
на Изборния кодекс разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Закона за МВР 
не се прилага, като законодателят не разграничава вида избор, т.е. 
дали се отнася до произвеждането на общи  или  частичен избор, 
както е в настоящия случай. Действително по силата на чл. 76 от 
Закона  за  МВР  Министерството  на  вътрешните  работи  и 
съответните  му  структурни  единици  могат  да  бъдат  страна  по 
договор за охрана на обект или мероприятие, но осъществяването на 
тази възмездна дейност по охрана от страна на МВР не е част от 
основните  му  дейности,  посочени  в  чл.  7  от  Закона  за  МВР  и  в 
частност не се припокриват с дейността по чл. 7, т. 5 от Закона за 
МВР  –  за  опазване  на  обществения  ред,  към  която  именно  е 
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насочена  дейността  по  охрана  на  изборните  секции  във  всички 
населени  места  на  община  Съединение.  Разпоредбата  на  чл.  280, 
т. 10 от Изборния кодекс определя само в чия тежест е заплащането 
на  разходите  по  организационно-техническата  подготовка  на 
частичните избори, като уточнява, че те са за сметка на общинския 
бюджет,  но  не  намира  отношение  към  искането  на  МВР  за 
заплащане на разходите за охрана, тъй като такива не се дължат по 
съображенията, изложени по-горе.”

Това ми е проектът за отговор. 
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте проекта. 

Имате думата за коментари. (Реплики.)
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Член 76 не  намира приложение, 

но понеже те се позовават на чл. 280, т. 10, аз уточнявам, че тази 
разпоредба само касае в чия тежест е по принцип заплащането на 
разходите  в  конкретния  случай,  но  тя  не  намира  отношение  към 
случая, защото има изрична разпоредба в параграфа, която казва, че 
не се дължат разходи. Затова реших да уточня какво се има предвид 
по чл.  76 от Закона за МВР – в крайна сметка това е дейност по 
охрана на обществения ред, която те изпълняват по силата на самия 
закон и тя не може да бъде заплащана. (Уточнения.)

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  според  мене 
изчерпателно е отговорил колегата. Подробно е изяснил съответните 
правни  норми.  Накрая  категорично  е  записано,  че  не  се  дължи 
възнаграждение на МВР. (Реплики.)

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Да  се  каже:  до  произвеждането  на 
общи, нови или частични избори. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Аз  подкрепям   проекта  за 
отговор. Предлагам писмото да бъде изпратено и до Министерството 
на вътрешни работи, защото ние ще имаме още такива избори и при 
всички  случаи  ще  се  изпращат  такива  писма.  Хубаво  е  и 
Министерството на вътрешните работи да бъде информирано затова. 
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Йака както община Съединение е писала до Министерския съвет, до 
ЦИК и до министерството, на същите адресати и ние да изпратим 
този отговор. 

Във  втория  абзац  на  четвъртия  ред  да  се  напише:  „до 
произвеждането на общи, нови или частични избори”. Да допълним 
и писмото, така както е подготвено от колегата, да го изпратим. 

Благодаря  ви.  Това  е  което  имах  да  кажа.  Предлагам  да 
гласуваме писмото.  (Коментари и уточнения между членовете на  
комисията.)

Госпожо  председател,  подкрепих  писмото  и  направих 
корекция.  Не исках  да  се  изказвам дълго,  защото  както  вие  сама 
казахте, времето напредна, а гражданите на Република България са 
заплатили  тази  дейност  чрез  данъците  си.  Със  своите  пари  те 
издържат  Министерството  на  вътрешните  работи  точно  за  тези 
дейности – за охрана на обществения ред, т.е. МВР се издържа от 
държавната субсидия чрез данъците на българските граждани и не 
може една и съща дейност да се заплаща два пъти. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте текста на 
писмото. Има ли други коментари? 

Ако  няма,  който  е  съгласен  с  текста  за  отговор,  моля  да 
гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 
Имаме отговор и той ще бъде изпратен до? 
ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  До  временно  изпълняващия 

длъжността кмет на община съединение, с копие до Министерския 
съвет,  копие до Министерството  на  вътрешните  работи,  копие до 
областния управител на  област с административен център Пловдив 
и копие до директора на Областната дирекция на МВР в Пловдив. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ще помоля писмото да 
се изпрати и по факса. 
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ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  Постъпило  е  искане  от 
председателя на  Комисията  по  правни  въпроси на  Народното 
събрание. Искането е да бъде предоставена справка по общини за 
произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за президент и 
вицепрезидент  на  Република  България  относно  броя  на 
недействителните  бюлетини,  които не  са  по установен  образец,  и 
броя на недействителните бюлетини по чл. 180 от Изборния кодекс. 

С  оглед  удовлетворяването  на  така  направеното  искане, 
предлагам да изпратим писмо до „Информационно обслужване” АД, 
с  което  да  ги  приканим  да  ни  предоставят  справка  по  общини 
относно  броя  на  недействителните  бюлетини,  които  не  са 
установения  образец  и  броя  на  недействителните  бюлетини  по 
чл. 180 от Изборния кодекс за произведените на 23 и 30 октомври 
2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката, след 
което да препратим справката на Постоянната комисия по правни 
въпроси на Народното събрание.  

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли други 
предложения? 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Това не се ли съдържа в отпечатания 
бюлетин, който сме направили? В писмото да напишем и това, че 
данните ги има в отпечатания бюлетин. Ние не сме обслужващ орган 
на Народното събрание. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  В  момента  не  се 
докладва отговор до Народното събрание,  а  се  докладва писмо за 
искане на информация. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колеги,  аз подкрепям искането 
до  „Информационно  обслужване”  и  не  съм  съгласна  с  колегата 
Емануил  Христов,  че  на  народните  представители  от  Правната 
комисия ние можем да кажем: Вижте там, тия неща ги има на сайта. 
Става въпрос за синтезирана специализирана информация по повод 
на дискусии, свързани с доклада на ОССЕ в Правната комисия и ние 
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сме длъжни да дадем тази информация в синтезиран вид – така както 
е поискана. Подкрепям предложението на колегата Бойкинов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Госпожо  Сапунджиева,  не  сте  ме 
разбрали. Аз казах в писмото да пишем, че данните се съдържат и в 
отпечатания бюлетин, а не да не им изпращаме данните. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Имате  ли  други 
коментари? 

Ставаше въпрос, че ние разполагаме с тази информация като 
справка, изискали сме я от „Информационно обслужване” и те са ни 
я предоставили, но доколкото имаме официално запитване, следва 
официално  да  изискаме  тази  справка,  за  да  можем  легално  да  я 
предоставим.

ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Предлагам да гласуваме следното 
писмо: 

„До ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” АД
Уважаеми господин Колев,
Във връзка с постъпило в Централната избирателна комисия 

писмо  от  Комисията  по  правни  въпроси  към  41-ото  Народно 
събрание на Република България молим да ни предоставите справка 
по общини относно броя на недействителните бюлетини, които не са 
по установения образец, и броя на недействителните бюлетини по 
чл. 180 от Изборния кодекс за произведените на 23 и 30 октомври 
2011 г. избори за президент и вицепрезидент на Републиката.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Имате  ли  други 
коментари на текста на писмото? 

Ако няма, който е съгласен да се изиска информацията, моля 
да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 
Приема се. 
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Има ли други въпроси? Има ли други теми от дежурството 
или други теми за доклад? 

ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  Нещо  спешно  от  днешното 
дежурство няма. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  нямате  други 
въпроси,  които  да  бъдат  разглеждани,  в  неделя  сме  в  режим  на 
заседание, както се разбрахме. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, получили сме 
по факса писмо от областния управител на област Стара Загора, с 
което ни уведомява, че референдумът в с. Яворово, който трябваше 
да се проведе на 13 май 2012 г., е отложен за 8 юли 2012 г. Няма да 
има референдум в неделя. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Това е практика, нали? 
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, за втори път се отлага. Само 

ви информирам, че няма да има референдум на 13 май. 
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря ви, госпожо 

Дюкенджиева. 
Има ли други доклади? – Няма. 
Закривам заседанието. Благодаря ви, че се отзовахте. 

(Закрито в 16,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    Красимира Медарова

 СЕКРЕТАР: 

    Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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