
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 202

На 8 ноември 2012  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

Обсъждане на проекти на изборни книжа за произвеждане на 

национален референдум. 

ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Мария Мусорлиева, 

Румяна  Сидерова,  Сабрие  Сапунджиева,  Севинч  Солакова,  Анна 

Колушева-Манахова,  Бисер  Троянов,  Валентин  Бойкинов, 

Венцислав  Караджов,   Владимир  Христов,  Гергана  Маринова, 

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева  и  Силва 

Дюкенджиева. 

ОТСЪСТВАХА:  Елена  Маркова,  Мая  Андреева,  Красимир 

Калинов,  Мариана  Христова,  Паскал  Бояджийски  и  Ралица 

Негенцова.

Заседанието  бе  открито  в  14,30  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *



ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам  заседанието  на  Централната  избирателна  комисия  на  8 

ноември 2012 г.

Обсъждане на проекти на изборни книжа за произвеждане 
на национален референдум (продължение). 

Продължаваме  обсъждането  от  вчера.  Давам  думата  на 

госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложение № 2: 

„Приложение № 2

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №

ИЗБОРЕН РАЙОН................................ № ..........................

ОБЩИНА ....................................... АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО............................ КМЕТСТВО ...................СЕКЦИЯ № ...................

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  ЗА ВПИСВАНЕ НА:

УЧЕНИЦИ ИЛИ СТУДЕНТИ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ НА ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ ЗРЕНИЕТО, КОГАТО 

ГЛАСУВАТ В ИЗБРАНА ОТ ТЯХ СЕКЦИЯ, РАЗЛИЧНА ОТ 

ТАЗИ ПО ПОСТОЯННИЯТ ИМ АДРЕС;

ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 

ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО,

при произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

(по чл. 8 от  ЗПУГДВМС във връзка с чл. 203, ал. 3, чл .206, ал. 1 и 

чл. 207, ал. 2 от ИК)
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№ Собствено, 

бащино и 

фамилно име

ЕГН Документ за 

самоличност – 

вид и номер

Адрес Подпис на 

гласоподавателя

Забележки

1 2 3 4 5 6 7

Председател на СИК: ......................................

Секретар на СИК: .................................

***********************************************************

ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ  ИЗБИРАТЕЛЕН  СПИСЪК  СЕ 
СЪСТАВЯ  ОТ  СЕКЦИОННАТА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ  В 
ДЕНЯ НА РЕФЕРЕНДУМА.

В списъка секционната избирателна комисия вписва:

1. гласоподавателите  ученици  или  студенти  –  редовно 

обучение;

2. гласоподавателите  с  увреждане  на  опорно-двигателния 

апарат  или  на  зрението,  които  гласуват  в  секция,  различна  от 

секцията им по постоянен адрес;

3. гласоподавателите с удостоверение за гласуване на друго 

място по чл. 49, ал. 2 от ИК;

Гласоподавателите  удостоверяват  самоличността  си  с 
документ за самоличност пред секционната избирателна комисия и 
представят съответно:

• декларация по чл. 203, ал. 3 от ИК;
• декларация  по  чл.  207,  ал.  1,  т.  3  от  ИК  и  надлежно 

заверена  от  учебното  заведение  със  седалище  в 
населеното  място  на  избирателната  секция  за 
съответната  учебна  година  ученическа  книжка  или  за 
съответния семестър студентска книжка;
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• удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 49, ал.  
2 от ИК);

• надлежно заверена от учебното заведение със седалище в  
населеното  място  на  избирателната  секция  за 
съответната  учебна  година  ученическа  книжка  или  за 
съответния семестър студентска книжка.

ДЕКЛАРАЦИИТЕ  И  УДОСТОВЕРЕНИЯТА  СЕ  ПРИЛАГАТ 
КЪМ  ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЕН  СПИСЪК  И  СА 
НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НЕГО. 

В графата „Име” се вписват последователно собственото,  
бащиното и фамилното име на избирателя. 

Когато  гласоподавателят  е  с  увреждане,  което  не  му 
позволява 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.

Когато  гласоподавателят  е  допуснат  да  гласува  с  
придружител,  името  и  единният  граждански  номер  (ЕГН)  на 
придружителя се вписват в графа „Забележки” на избирателния 
списък срещу името на избирателя. Данните на придружителя се  
вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите,  
след което придружителят се подписва.

Списъкът се подписва от председателя и от секретаря на  
секционната избирателна комисия. 

ВАЖНО!!!!  СИК  ТРЯБВА  ДА  ПРОВЕРИ  СРЕДНАТА 
КОНТРОЛА:

 Броят  на  избирателите, вписани  в  допълнителния 
избирателен  списък,  трябва да е  равен на броя на приложените 
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декларации и удостоверения за гласуване на друго или в определено  
място. 

Когато  гласоподавателят  е  с  увреждане,  което  не  му 
позволява 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.

Когато  гласоподавателят  е  допуснат  да  гласува  с  
придружител,  името  и  единният  граждански  номер  (ЕГН)  на 
придружителя се вписват в графа „Забележки” на избирателния 
списък срещу името на избирателя. Данните на придружителя се  
вписват  и  В  СПИСЪКА  ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНО  ВПИСВАНЕ  НА 
ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ, след което придружителят се подписва.

Списъкът се подписва от председателя и от секретаря на  
секционната избирателна комисия.” 

Докладвам за протокола промените: 

Заглавието  е  само  Допълнителен  списък.  Целият  останал 

текст, който е даден с големи букви, минава в пояснението преди 

дадения сега текст. 

В обясненията със ситничния текст, където има точки 1, 2 и 

3: т. 1 ще стане т. 3, т. 2 ще стане  т. 1, т. 3 ще стане т. 2. Това е с 

оглед  подреждане  на  описанието  на  документите,  които  подава 

гласоподавателят. 

В следващия абзац е дадено с булети. 

Декларацията по чл. 203 остава в първата точка. 

Втора точка ще бъде удостоверението за гласуване на друго 

място. 

Текстът на сегашната т. 2 става т. 3, като съдържанието на 

тази точка се изчерпва само с: „декларация по чл. 207, ал. 1, т. 3 от 

Изборния кодекс. 
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Сегашната т. 4 остава, само че има предложение текстът да се 

промени  така:  „Ученическа  книжка  или  студентска  книжка, 

надлежно  заверени  за  съответната  учебна   година/съответния 

семестър от учебно заведение със седалище в населеното място на 

избирателната секция.”  

Следващият текст с големи букви остава. 

Следва  текст  със  ситни  букви:  „В  графа  „Име”  се  вписва 

собственото,  бащиното  и  фамилното  име  на  гласоподавателя.” 

Решихме,  че  навсякъде  заместваме  думата  „избирател”  с 

„гласоподавател”. 

Следващите  два  абзаца  остават  така,  както  са  написани. 

Единият касае гласоподавател с увреждане, което не му позволява да 

се  подпише  в  полето  за  подпис  и  член  на  комисията  отразява 

„гласувал” и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата 

„Забележки” и в протокола на секционната избирателна комисия. 

Следващият абзац остава и текстът свършва със: „Списъкът 

се  подписва  от  председателя  и  от  секретаря  на  секционната 

избирателна комисия.” 

Всичко останало до края отпада, защото това е по същество 

преповторение  на  предшестващите  абзаци.  Не  е  мястото  тук  на 

контроли. Това е списък. 

Другото, аз ви предлагам, е да не слагаме много интервали 

между текстовете, защото според мене те са ненужни. (Реплики без 
микрофон.)

Това изчерпва Приложение № 2.  Нали сте  съгласни с  тези 

промени, които направихме? 

„Приложение № 3

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №
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ИЗБОРЕН РАЙОН................................ № .........................

ОБЩИНА ....................................... АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН...........................

НАСЕЛЕНО МЯСТО........................... КМЕТСТВО.................. СЕКЦИЯ № .........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 

В ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЧИВНИ ДОМОВЕ, 

ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА И ДРУГИ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ

за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г. 

(по чл. 8 от ЗПУГДВМС във връзка с чл. 42 и чл. 52, ал. 1 от ИК)

№ Собствено, 

бащино, 

фамилно име

ЕГН Документ за 

самоличност – 

вид и №

Адрес Подпис на 

гласоподавателя

Забележки

1 2 3 4 5 6 7

Ръководител на заведението/дома:............................

***********************************************************

1. Избирателните  списъци се  съставят  в  лечебни и  здравни 

заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални 

заведения от ръководителя на заведението или дома в срок до деня, 

предхождащ деня на произвеждане на референдума, при образувана 

избирателна  секция  поради  наличие  на  не  по-малко  от  20 

гласоподаватели.

Предлагам да се включи следният текст:
„Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – 

собствено, бащино, фамилно име по следния начин:

В графа 1 „№“ се вписва поредния номер на записа, който ще 

бъде направен..
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В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име 

на гласоподавателя, съгласно личната карта или зеления паспорт.

В графа 3 се вписва ЕГН-то на гласоподавателя.

В  графа  4  се  вписва  вида  на  документа  за  самоличност  – 

„лична карта/л.к.“ или „личен паспорт/л.п.“ и след това съответния 

номер.

В графа 5 се записва постоянният адрес на гласоподавателя 

от документа за самоличност.

В графа 6 се оставя празна, за да може гласоподавателят да се 

подпише в нея след като е упражнил правото си да гласува

В  графа  7  се  вписват,  едно  или  всички  от  следните 

обстоятелства:

- в случай че гласоподавателят гласува с придружител: трите 

имена и ЕГН на придружителя, в случай че гласоподавателят ползва 

такъв.  ДАННИТЕ  НА  ПРИДРУЖИТЕЛЯ  СЕ  ВПИСВАТ  И  В 

„СПИСЪК  ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНО  ВПИСВАНЕ  НА 

ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ“ и придружителят се подписва;

- когато  гласоподавателят  е  с  увреждане,  което  не  му 

позволява да се подпише, в полето за подпис член на секционната 

избирателна комисия отбелязва „гласувал" и се подписва..“

2. Не  по-късно  от  48  часа  преди  началото  на  деня  на 

референдума ръководителите на тези заведения и домове уведомяват 

общинската  администрация  по  постоянния  адрес  на  лицата, 

включени  в  списъка,  за  да  бъдат  заличени  от  списъците  по 

постоянен  адрес  преди  предаването  им  на  СИК.  Уведомяването 

може да се извърши и по телефон, факс или друг подходящ начин.

3. Гласоподавателите,  които  имат  право  да  гласуват  на 

референдума, постъпили в тези заведения в деня преди гласуването 

или  в  деня  за  гласуване  се  вписват  в  избирателния  списък  на 

заведението, ако заявят пред СИК желание да гласуват.”
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Заглавието остава. В текста в скобите 

под заглавието  не е  написан § 2,  както и в предишните списъци, 

защото препращането е пряко от чл. 8. 

Изразът „във връзка” навсякъде,  във всички изборни книжа 

се съкращава „в вр.”.  

Пояснението  на  тоя  списък  е  било  само  това,  че 

избирателният списък се съставя в лечебни и здравни заведения – 

първият абзац. Паскал Бояджийски предлага да включим и другия 

текст  в  изборната  книга.  Какво  ще  кажете?  –  Ще  включваме  ли 

допълнителен текст или ще го оставяме както досега?  (Уточнения 
между членовете на комисията.)

Пише, че в графа 3 се вписва ЕГН-то на гласоподавателя. То 

се вписва в момента на гласуването. Нека да погледнем чл. 42 - в чл. 

42  няма  специални  правила.  (Коментари  и  уточнения  извън 
протокола.)

Предлагам  ви  точка  първа  в  книгата,  която  гледате  на 

екраните, да остане, но тук има изпуснат много важен според мене 

абзац и трябва да се впише задължително текста, който го е имало в 

предишното  приложение  3  –  кои  избиратели  се  вписват.  И  тук 

трябва да впишем, че трябва да имат постоянен адрес до деня на 

референдума. Тук е дадено как се описва по графи, пък няма дадено 

кои се вписват. Тоест, трябва да съществува един абзац, който казва: 

„В избирателния  списък се  включват  гражданите,  които са 

навършили  18  години  към  изборния  ден  включително,  не  са 

поставени  под  запрещение,  не  изтърпяват  наказание  лишаване  от 

свобода,  имат  постоянен  адрес  на  територията  на  Република 

България към деня на насрочване на референдума и имат постоянен 

адрес към 9 ноември 2012 г., включително, и се намират в лечебните 

и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други 

социални заведения.” (Уточнения  между членовете на комисията.)
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Трябва да решим какво вписваме: имат постоянен адрес на 

територията  на  Република  България  към  9  ноември  2012  г., 

включително, и се намират в … (Реплики, уточнения.)
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: В чл. 42, ал. 3 срокът е 48 часа, а 

тук са 24 часа. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: За съвсем друго става дума. Това го 

има в т. 3, която е дал Паскал. Който се е вписал 48 часа преди деня 

на референдума, трябва да предаде в общината списъка, за да могат 

да  бъдат  заличени  от  избирателните  списъци  по  постоянните  им 

адреси.  До  предаване   на  списъка  на  секционната  избирателна 

комисия,  ръководителят  попълва  с  новопостъпилите  в  здравното 

заведение. Това, което искаш за 48-часовия срок, по същество го има 

на стр. 2 от книгата, която разглеждаме. 

Обобщавам: т. 1 остава. Точка 2 става абзацът кои избиратели 

се вписват, както го казах. След това е предложението на Паскал как 

трябва да се съставя списъкът, за да се опише в тази изборна книга и 

това трябва да стане т. 3: 

„Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност – 

собствено, бащино, фамилно име по следния начин:

В графа 1 „№“ се вписва поредния номер на записа, който ще 

бъде направен.

В графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име 

на гласоподавателя, съгласно личната карта или зеления паспорт – 

тук  трябва  да  поясним  кой  зелен  паспорт:  български  граждани, 

родени до 31 декември 1931 г. 

В графа 3 се вписва ЕГН-то на гласоподавателя…”

В предложението си Паскал е объркал съставяне и вписване в 

списъка. За мене са объркани две действия и затова не приемам това. 

Бих  ви  казала,  че  трябва  да  вземем  това,  което  веднъж  сме 

обяснявали, за да не става разнобой. 
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Предлагам да отложим приложение № 3 и № 4 за по-късно. 

Ще предложим точния текст,  защото на място няма да  можем да 

редактираме текста. 

Продължаваме с приложение № 5. 

„Приложение № 5

Избирателна секция №

Район ……………………...................... № ……………………………..

Община……........................., административен район ……………….., 

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

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 

за произвеждане на национален референдум

на 27 януари 2013 г. при гласуване извън страната

(по чл. 44 и чл. 55, вр. чл. 52, ал. 1 и 3 от ИК във вр.с чл. 8, ал. 1 и § 2 

от ПЗР на ЗПУГДВМС)

№ Име ЕГН
(попълва 

СИК извън 
страната)

Лична 
карта/паспорт
/военна карта
(попълва СИК 

извън страната)

Постоянен 
адрес в 

Република 
България

Подпис на 
избирателя

Забележки

Ръководител  на  дипломатическо/консулско 
представителство:

Избирателните  списъци  на  лицата,  заявили  желание  да 
гласуват  извън  страната  в  избирателна  секция  в 
дипломатическо/консулско  представителство  се  съставят  и 
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подписват  от  ръководителите  на  дипломатическите  и 
консулските представителства на Република България.

Ръководителите  на  дипломатическите  и  консулските 
представителства  на  Република  България  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 деня на референдума, за да бъдат заявителите заличени 
от  избирателните  списъци  за  гласуване  в  Република  България 
уведомява  органите  по  чл.  40,  ал.  1  от  Изборния  кодекс  за  
вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните 
списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните  
списъци на СИК.. 

Избирателните  списъци  включват  българските  граждани,  
които  са  навършили  18  години  към  деня  на  референдума 
включително,  не  са  поставени  под  запрещение,  не  изтърпяват 
наказание  лишаване  от  свобода,  имат  постоянен  адрес  на 
територията  на  Република  България  към деня  на  насрочване  на 
референдума и са заявили желанието си да гласуват не по-късно от 
25 дни преди деня на референдума 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.

Избирател, който не е включен в списъка по ал. 1, се вписва в 
списъка от секционната избирателна комисия извън страната след  
представяне  на  документ  за  самоличност  (лична 
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карта/паспорт/военна  карта)  и  на  декларация  по  образец,  че 
отговаря  на  условията  по  чл.  3,  ал.  1  от  ИК  и  чл.8  ал.1  от 
ЗПУГДВМС. В списъка се вписват всички данни на избирателя от 
документа му за самоличност.

Списъкът от имена на избиратели, вписани от секционната 
избирателна  комисия  за  гласуване  извън  страната  в 
допълнителната страница на избирателния списък (след чертата),  
се  подписва  от  председателя  и  от  секретаря  на  СИК  извън 
страната.

В  избирателните  списъци  се  вписват  по  азбучен  ред 
имената на избирателя, и постоянния адрес. 

Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
В графата „Име” се вписват последователно собственото,  

бащиното и фамилното име на избирателя.
Графите за вписване на единния граждански номер и вида и 

номера  на  документа  за  самоличност  остават  празни  и  се  
попълват от секционните избирателни комисии (СИК) за гласуване 
извън страната.”

В чужбина не може да има община, административен район и 
кметство. Остава държава и населено място доколкото може да има 
в  една  държава  и  консулство,  и  посолство  и  да  са  в  различни 
населени места. Такива има по същество. 

Община  и  административен  район  отпада.  Става: 
избирателна секция №…, държава…, населено място…, секция №… 
Според мене район също трябва да отпадне, защото за чужбина няма 
номерация на избирателен район. 

В заглавието заменяме израза „при гласуване извън страната” 
с  израза  „за  гласуване  в  дипломатически  и  консулски 
представителства”. 

В таблицата втората графа е: „Собствено, бащино и фамилно 
име”. 
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Ако имате забележки по текста, казвайте. 
Първият абзац е такъв, какъвто е бил и досега. Това е текст от 

закона.  Важи  и  тук  съгласно  препращащия  §  2.  Също  и  вторият 
абзац. 

Третият  абзац:  добавила  съм  кои  граждани  се  вписват: 
„Гласоподавателните  списъци  включват  българските  граждани, 
които  са  навършили  18  години  към  деня  на  референдума 
27.01.2013 г.,  не  са  поставени  под  запрещение,  не  изтърпяват 
наказание лишаване от свобода -  и текстът продължава, както е бил 
и преди. 

В  четвъртия  абзац  думата  „избирател”  се  заменя  с 
„гласоподавател”.  Също  и  в  петия  абзац:  „Списъкът  от  имена  на 
гласоподаватели,  вписани  от  СИК  в  допълнителната  страница  на 
избирателния списък (след чертата), се подписва от председателя и 
секретаря на СИК. В избирателните списъци се вписват по азбучен 
ред  имената  на  гласоподавателите,  и  постоянният  адрес.  Всеки 
гласоподавател  се  вписва  само  в  един  избирателен  списък.” 
Предлагам  ви  да  помислим  по  последното  изречение,  че  всеки 
гласоподавател  се  вписва  само  в  един  избирателен  списък. 
(Коментари и уточнения извън протокола.)

С  Изборния  кодекс  се  създаде  избирателен  списък  за 
гласуване  извън  страната,  но  нямаше  текст,  който  да  изисква 
съставяне  на  избирателен  списък.  Възраженията  по  повод  на 
незаконосъобразността на това решение на Конституционния съд аз 
приемам изцяло, защото по закон тогава нямаше задължение извън 
страната  да  се  правят  избирателни  списъци,  а  само  да  се  правят 
списъци  на  подали  заявления,  за  да  могат  да  се  открият  секции. 
Тогава  Конституционният  съд  прие  нещо,  което  нямаше  опора  в 
тогавашния  закон.  В  сегашния  закон  има  задължение  да  се 
представи  избирателен  списък.  (Реплики.) Това  ще  го  мислим  в 
методическите указания. 
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Предлагам ви последният абзац да стане  така:  „Графите за 
вписване  на  ЕГН,  вида  и  номера  на  документа  за  самоличност 
остават празни и се попълват от секционната избирателна комисия.”

Следващата част е: 
„СПИСЪК 

на лицата, заявили желание да гласуват на националния референдум 
на 27 януари 2013  г. в ........................................

                                             (държава)
(по чл. 44, ал. 1 във връзка с ал. 6 от ИК във вр.с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС )

        (ЗА ОБЯВЯВАНЕ)

№ Име Избирателна 

секция №

Адрес на избирателната секция

Подпис: ............................................
(Ръководител  на  дипломатическото/консулското 

представителство)

В графата „Име“ се вписват последователно собственото,  
бащино и фамилно име на гласоподавателя. 

Списъците се съставят и подписват от ръководителите на 
дипломатическите и консулските представителства на Република 
България. Те се публикуват от  министъра на външните работи и  
от  ръководителите  на  дипломатическите/консулските 
представителства  не  по-късно  от  18  дни  преди  деня  на 
референдума  съответно  на  интернет  страницата  на 
Министерството  на  външните  работи  и  на 
дипломатическото/консулското  представителство.  
Ръководителите  на  дипломатическите/консулските 
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представителства осигуряват възможност всеки гласоподавател 
да може да прави справка в списъка по ЕГН.

Настъпилите  промени  в  списъците  се  публикуват 
незабавно.”   

Заменихме  думата  „избирател”  с  „гласоподавател”.  Не 
забелязвам нищо друго, освен ако вие нямате нещо предвид. 

Приключихме с тази изборна книга и аз ви предлагам съвсем 
за малко да се върнем към изборна книга № 1 и то точно на списъка 
за обявяване на стр. 3. Тук, както правилно ни подсеща ГД „ГРАО”, 
трябва  да  сложим  над  таблицата:  община,  населено  място, 
административен  район,  кметство,  секция  №  …  Всъщност  от 
„ГРАО”  само  това  ни  подсещат.  В  останалите  части  нямат 
възражения. Не са гледали списъка за чужбина, а само списъците, 
които тях интересуват. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Прекъсвам заседанието. 

(След прекъсването.)

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Продължаваме 
заседанието  след  срещата  на  комисията  с  неправителствени 
организации. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Мисля,  че  изчистихме  книга  №  5, 
защото стигнахме до последния ред. 

След това има само списък  на лицата,  заявили желание да 
гласуват  на  националния  референдум   на  27  януари  2013   г. 
в ........................ Под многоточието е само държава.  На следващия 
ред:  населено място  –  многоточие.  Има държави  с  консулства  на 
няколко  места.  На  стр.  2  заменихме  „избиратели”  с 
„гласоподаватели”. 

Предлагам ви тази книга да броим също за отметната. 
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Продължаваме с: 
„Приложение № 5

ДО КМЕТА НА 
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
……………………………………………

ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 50, ал. 1, изр. 1 от ИК, вр. § 2 от 
ПЗР на ЗПУГДВМС)

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

ЕГН  ….....................,  лична  карта/зелен 
паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на 
ЗБЛД,  №…………….,  издадена  на 
............... от………………,  постоянен 
адрес:………………………………

Моля  да  бъде  отстранена  следната  непълнота  /грешка  в 
избирателния списък за произвеждане на национален референдум на 
27 януари 2013 г.: 
……………………………………………...……………………………
…………………………………………………...………………………

(непълнотата/грешката се описва)

Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработвани във 
връзка с произвеждането на национален референдум на  27 януари 
2013 г.:

Дата ………………. . Подпис:

*********************************************************************
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Заявленията се подават най-късно седем дни преди деня на  
референдума. 

Кметът  разглежда  заявлението  в  двудневен  срок  и  се 
произнася с решение, което обявява незабавно на публично място. 

Всеки  заинтересуван  гласоподавател  може  да  обжалва 
решението пред районния съд в двудневен срок. 

Съдът  разглежда  жалбата  в  открито  заседание  в  
двудневен  срок  с  призоваване  на  жалбоподателя  и  кмета  и 
постановява  решение,  което  не  подлежи  на  обжалване   и  се  
обявява незабавно.”

Книгата е разгледана на заседание на групата. В този вид ли 
ще бъде в началото – по-надясно, след като всички останали книжа, 
които сме правили, са на целия ред. Затова ви предлагам да изтеглим 
по редове и да е както другите книжа. 

Колеги, аз нямам други бележки. Основанията са тези. 

Следващото заявление е пак до кмета на общината, но е за 
вписване/дописване по изречение второ. 

„Приложение № 8
ДО КМЕТА НА 
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
……………………………………………..
ОБЛАСТ………………...........…………..
ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 46, ал. 3 и 4, чл. 56, ал. 2 и чл. 57, изр. второ от ИК, вр. § 2 от ПЗР 

на ЗПУГДВМС)

От …………………………………………………..……....…..,
(собствено, бащино и фамилно име)
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ЕГН................,  лична  карта/зелен  паспорт  за  гражданите  по 
§9а  от  ПЗР  на  ЗБЛД,  №
……, изд. на......................от…………………………. 
постоянен адрес…………………………………………………....…….

Желая  да  бъда  вписан/дописан  в  избирателния  списък  на 
секцията  по  постоянен  адрес,  където  имам  право  да  гласувам  в 
националния референдум на 27 януари 2013 г.

Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработвани във 
връзка  с  произвеждане  националния  референдум  на  27  януари 
2013 г.
Дата ………………. г. Подпис: 

Вписването/дописването се извършва от органите по чл. 40, 
ал.  1  от  ИК  до  предаването  на  списъците  на  секционните 
избирателни комисии по писмено искане на гласоподавателя или в 
деня  на  референдума  –  от  секционната  избирателна  комисия,  по 
искане  на  гласоподавателя,  след  представяне  на  документ  за 
самоличност.”

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е присъединена изборна книга 
56,  която  сме  имали  някога.  В  основанието  е  добавен  чл.   57. 
Всъщност  само  това  трябваше  да  се  добави  след  заседанието  на 
работната  група.  Да  не  са  две  книги,  а  един  образец  да  става 
вписване и дописване, с един образец да се правят всички вписвания 
и дописвания. 

АННА МАНАХОВА: Аз имам едно опасение, тъй като в чл. 
57,  изречение  второ  –  само  тогава,  в  тази  хипотеза  се  дава  тази 
декларация, а в другите дописвания доколкото си спомням нямаше 
предвидена  декларация.  Може би  заради  това  е  била логиката  на 
предходните избори да имаме две отделни книги. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Декларацията  се  дава  само  в 
изборния ден, а това предхожда изборния ден. Декларация тук не е 
нужна. 

АННА МАНАХОВА: Точно така, добре. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това,  което го има в предната книга за 

обжалването, да се сложи и тук. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Последните два абзаца от  образец № 

5, да се сложат и в приложение № 8: 
„Всеки  заинтересуван  гласоподавател  може  да  обжалва 

решението пред районния съд в двудневен срок. 
Съдът  разглежда  жалбата  в  открито  заседание  в  

двудневен  срок  с  призоваване  на  жалбоподателя  и  кмета  и 
постановява  решение,  което  не  подлежи  на  обжалване   и  се  
обявява незабавно.”

(Уточнения  между членовете на комисията.)
Тук  в  кодекса  след  заличаванията  пише  не  решението,  а 

отказът и не е всеки заинтересован. 
Всъщност в изборна книга № 5 правилно сме описали това, 

но в изборна книга № 8 няма да пренасяме този текст от приложение 
№ 5, а ще пренесем разпоредбата на чл. 48, ал. 1. Към обяснението, 
което вече съществува, добавяме текста на чл. 48, ал. 1 от Изборния 
кодекс. В деня на референдума не се подава  писмено искане, няма и 
изборна книга. Ти заставаш пред комисията и си подаваш личната 
карта.  Това  се  прави  в  тези  хипотези,  когато  преди  деня  на 
референдума отиваш и искаш да те впишат. Мисля, че е ясно.  

Следващото  приложение,  с  което  разполагам  аз,  а 
предполагам  и  вие,  това  е  приложение  №  9,  което  е  заявление-
декларация: 
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„Приложение № 9
вх. № …......................../ .................. 201... г. 
(попълва се от длъжностното лице в общината, района или кметството)

Име и подпис 
на длъжностното лице:

ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
……………….……………….............................
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 49, ал. 2 във връзка с §1, т. 13 ДР от 
ИК, вр. §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
от……………………....………………,

(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН  ….......................,  лична  карта/зелен 
паспорт  за  гражданите  по  §9а  от  ПЗР  на 
ЗБЛД,  №  …………….,  изд.  на................  от 
…………………………………..,  постоянен 
адрес ………....……..…………

Моля  да  ми  бъде  издадено  удостоверение  за  гласуване  на 
друго място в националния референдум на 27 януари 2013 г. 

Заявявам,  че  съм  служебно  зает(а)  в  произвеждането  на 
националния  референдум  в  качеството  си  на 
…………………………………………………………..

(член на ЦИК/РИК/наблюдател)
Декларирам, че няма да гласувам в секцията си по постоянен 

адрес и ще гласувам само веднъж. 
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателната 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
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Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във 
връзка  с  произвеждане  националния  референдум  на  27  януари 
2013 г.
………………. 201.. г. Подпис:

****************************************************
Заявленията  се  подават  до  общинската  администрация  по 

постоянен адрес  на гласоподавателя не по-късно от 14 дни преди 
деня на произвеждане на референдума.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от 
органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс в един екземпляр не по-
късно от 14 дни преди деня на произвеждане на референдума. 

Получилите  удостоверения  лица  се  заличават  от 
избирателния списък по постоянен адрес. 

Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на 
лица, пребиваващи извън страната.” 

И тук  трябва  да  се  добави  „във  вр.  с  §  2”  там,  където  са 
основанията.  Изтегляме  отново  целия  текст  на  заявлението  с 
имената и ЕГН да е както в другите книги – върху целия ред, а не на 
половината ред. (Коментари и уточнения извън протокола.)

В  първия  абзац  след  чертата  да  се  каже:  Заявленията  се 
подават до общинската администрация по постоянен адрес на члена 
на  ЦИК/РИК/наблюдател  не  по-късно  от  14  дни  преди  деня  на 
произвеждане на референдума. 

Изборна книга № 10 е удостоверението за гласуване на друго 
място: 

„Приложение № 10
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО......................
ОБЛАСТ………………………..…………........
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО 
в националния референдум на 27януари 2013 г.. 

(по чл. 49, ал. 3 от Изборния кодекс, вр с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

№ ......................./............... 2012/13 г.
Г-н (г-жа)………………………………………………………..,

(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН.................,  лична карта/зелен  паспорт за гражданите по §9а от 
ПЗР  на  ЗБЛД,  №………..,  изд.  на.................................  от…………. 
постоянен адрес…………………………………………………....…
има право да гласува в избрана от него (нея) избирателна секция в 
националния  референдум  на  27  януари  2013  г.  Същият/същата  е 
заличен/а от избирателния списък по постоянен адрес.

Подпис: .................................
(кмет/кметски наместник)

Печат
Удостоверението за гласуване на друго място се прилага към 

допълнителния  избирателен  списък  в  секцията,  където  гласува 
гласоподавателят и е неразделна част от него.

Удостоверенията  имат  единна  номерация  за  цялата  страна, 
състояща се от две части:

Част 1 се образува по формулата за единната номерация на 
избирателните секции в страната –  АА ВВ СС ХХХ, където:

АА  е  номерът  на  изборния  район,  на  чиято  територия  се 
издава удостоверението (от 01 до 31);

ВВ е номерът на съответната община от изборния район по 
ЕКАТТЕ, на чиято територия се издава удостоверението;
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СС  е  номерът  на  административния  район  по  ЕКАТТЕ,  в 
градовете с районно деление, като в останалите случаи се записва 
00.

ХХХ е номерът на съответната избирателна секция,  в която 
трябва да гласува лицето според постоянния си адрес 

Част  2  се  образува,  от  поредния  номер  от  Регистъра  за 
издаване  на  удостоверения  за  гласуване  на  друго  място  на 
съответната  общинска  администрация,  под  която  е  записано 
издаденото удостоверение.

Удостоверението  за  гласуване  на  друго  място  се  получава 
лично срещу подпис или чрез пълномощник с изрично нотариално 
заверено пълномощно.”

Решихме,  че  навсякъде  Изборния кодекс  го  съкращаваме – 
ИК. Също коригираме „в вр. с § 2”. В момента ги приемаме като вид 
книга, а след това ще определим номерацията. Мисля, че това което 
е предложено в тази изборна книга, е достатъчно. 

Приложение  №  11  е  Публичният  регистър  за  издадените 
удостоверения за гласуване на друго място. 

Приложение № 11
ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО ................... 
ОБЛАСТ ………………………..…………...

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР 
ЗА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА 

ДРУГО МЯСТО
за националния референдум на 27 януари 2013 г.
(по чл. 49, ал. 7 от Изборния кодекс, вр с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

№ Номер на Дата на Име ЕГН Подпис на Забележка
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удостоверението изда-

ване на 

удосто-

верение-

то

лицето или 

на пълно-

мощник с 

нотариално 

заверено 

пълномощно

№ ...............................

.

Подпис: ............................
Кмет/Кметски наместник:
Печат

В графа „№” се отбелязва  поредния номер на вписване на 
удостоверението в регистъра.

В графа „Номер на удостоверението” се вписва: 
1. В квадратчетата се попълва последователно по формулата 

за единната номерация на избирателните секции в страната –  АА 
ВВ СС ХХХ, където:
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АА е номера на изборния район, на чиято територия се издава 
удостоверението (от 01 до 31);

ВВ е номера на съответната  община от изборния район по 
ЕКАТТЕ, на чиято територия се издава удостоверението;

СС  е  номера  на  административния  район  по  ЕКАТТЕ,  в 
градовете  с  районно  деление,  като  в  останалите  случаи  се 
записва 00.

ХХХ е номера на съответната избирателна секция,  в която 
трябва да гласува лицето според постоянния си адрес. 

2. Под квадратчетата се вписва поредния номер на записване 
на издаденото удостоверение.

В  графа  „Име”  се  вписват  последователно  собственото, 
бащиното и фамилното име на гласоподавателя.

Регистърът  е  в  два  идентични  екземпляра  –  по  един  за 
общинската администрация и за РИК, и е изработен на индигирана 
двупластова хартия. 

В  графа  “Забележка”  се  отбелязва  дали  удостоверението  е 
получено лично или чрез пълномощник.

Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при 
спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.”

И  тук  поправяме  да  е  „ИК  във  вр.  с  §  2”.  Може  би  да 
направим  по-широка  графата  „Име”,  а  за  подписа  да  е  по-малко 
мястото. 

Имате ли забележки? – Няма. 

Следващата книга е приложение № 16. Колеги, тази книга не 
е разглеждана в работната група, тъй като ние по-късно решихме, че 
ще се гласува и на територията на дипломатическите и консулските 
представителства.  Това  е  заявлението  на  българските  граждани,  с 
което изразяват желание да гласуват на националния референдум. 
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„Приложение № 16
ДО
ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
В ............................................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 44, ал. 2 от ИК във вр.  с § 2 от ЗПУГДВМС)

от………………………....……….…......, ЕГН..........................,
(собствено,  бащино и фамилно име по паспорт/ лична карта или 
военна карта)
..........................................................................................................

(адрес на пребиваване в съответната държава)
...............................................................................................................

(постоянен адрес в Република България)
Желая да гласувам на националния референдум на 27 януари 

2013 г. в....................................................................................................
                (населеното място в съответната държава)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във 
връзка   с  произвеждане  на  национален  референдум на  27  януари 
2013 г.
………………. 2013 г.

Подпис:
В  едно  заявление  може  да  е  вписано  само  едно  лице. 

Заявлението се подписва саморъчно и се подава лично, чрез писмо 
или  в  електронна  форма  до  дипломатическото  или  консулското 
представителство на Република България в съответната държава 
не по-късно от 25 дни преди  деня на гласуване. 

Избирателните  секции  извън  страната  при  произвеждане  
на  национален  референдум  се  образуват  в  населените  места,  
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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 деня на референдума.”

Там където се изразява желанието за гласуване, отдолу да не 
е „населеното място в съответната  държава”,  а да бъде в скобите 
„посолство/консулство в съответната държава”. 

Предлагам текстът в обясненията в курсив „В едно заявление 
може  да  е  вписано  само  едно  лице.  Заявлението  се  подписва 
саморъчно”,  да се изпише с главни букви. Не можете да накарате 
хората  в  чужбина  да  пропътуват  половин  държава,  стотици 
километри, за да подадат заявление. 

„В ЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА Е ВПИСАНО САМО 
ЕДНО ЛИЦЕ. ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОДПИСВА САМОРЪЧНО и 
се  подава  лично,  чрез  писмо  или  в  електронна  форма  до 
дипломатическото  или  консулското  представителство  на 
Република България в съответната държава не по-късно от 25 дни  
преди  деня на референдума.

(Уточнения  между членовете на комисията.)

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Предлагам  вторият  абзац  на 
обяснителния текст да придобие следната редакция: 

„Избирателните  секции  извън 
дипломатическите/консулските  представителства  се  образуват 
при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да 
гласуват не по-късно от 25 дни преди деня на референдума.”

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре. 
Постоянният  адрес  в  Република  България  е  нужен  за 

заличаване от списъците тук. 
Паскал Бояджийски е предложил промени, но аз считам, че 

това,  което  е  в  образец  № 16  по  текста,  който  докладвам,  е  по-
правилно, защото заявлението невинаги се подава само лично. Може 
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и чрез писмо. 
Думата  „избиратели”  навсякъде  се  заменя  с 

„гласоподаватели”. 
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Следващото заседание 

на комисията е утре, 9 ноември 2012 г., петък, от 10,30 ч. 
Закривам заседанието. 

(Закрито в 17,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
    Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 
    Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева
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