ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 203
На 9 ноември 2012 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект за решение за обявяване за избрана за народен
представител Мария Петрова-Минчева.
Докладва: Бисер Троянов
2. Проект

на

книжа

за

произвеждане

на

национален

референдум.
Докладва: Румяна Сидерова
3. От

Администрацията

на

Министерския

съвет

–

уведомление, че има възможност да настани членове на ЦИК с
постоянен и настоящ адрес извън София в комплекс „Бояна”,
считано от 11 ноември 2012 г.
Докладва: Севинч Солакова
4. До главния секретар – искане за предоставяне на коли от
НСО.
Докладва: Севинч Солакова
5. Писмо до всички Общинска избирателна комисия относно
съдебни разноски.
Докладва: Севинч Солакова
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6. План-сметка за материално-техническото осигуряване на
ЦИК.
Докладва: Севинч Солакова
7. Възнаграждения на ОИК – Кърджали.
Докладва: Владимир Христов
8. Възнаграждения на ОИК – Роман.
Докладва: Владимир Христов
9. Възнаграждения на ОИК – Хасково.
Докладва: Венцислав Караджов
10. Възнаграждения на ОИК – Стамболийски.
Докладва: Валентин Бойкинов
11. Възнаграждения на ОИК – Каолиново.
Докладва: Красимир Калинов
12. Възнаграждения на ОИК – Берковица.
Докладва: Анна Манахова
13. Възнаграждения на ОИК – Велико Търново.
Докладва: Гергана Маринова
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова,
Мария Мусорлиева, Сабрие Сапунджиева, Севинч Солакова, Анна
Колушева-Манахова,
Венцислав Караджов,

Бисер

Троянов,

Валентин

Бойкинов,

Владимир Христов, Гергана Маринова,

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Красимир
Калинов, Мариана Христова.
ОТСЪСТВАХА: Мая Андреева, Румяна Сидерова, Паскал
Бояджийски, Ралица Негенцова и Силва Дюкенджиева.
Заседанието бе открито в 13,50 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на
9 ноември 2012 г.
Разполагате с дневния ред. Имате ли възражения към
включените в него точки за разглеждане? Имате ли искания за
допълнителни точки? Няма.
Днес продължаваме работата ни от вчера.
Искам само да ви докладвам, че в днешния брой на
„Държавен вестник” бр. № 87/09.11.2012 г. в официалния раздел е
публикуван Указ № 385 на Президента на Република България за
определяне на 27 януари 2013 г. за дата за произвеждане на
национален референдум с въпрос: да се развива ли ядрената
енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена
електроцентрала.
Текстът на Указа е под № 385.
„На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република
България, Решение № 61 на Народното събрание за произвеждане на
национален референдум, приет на 24.10.2012 г., обнародван в
„Държавен вестник” бр. 83/30.10.2012 г. и чл. 14 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление
ПОСТАНОВЯВАМ:
Определям 27 януари 2013 г. за дата на произвеждане на
национален референдум с въпрос: да се развива ли ядрената
енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена
електроцентрала, издаден в София на 31 октомври 2012 г.”
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Указът е подпечатан с държавния печат и е подписан, както
от президента, така и от министъра на правосъдието на страната.
Обнародването на указа слага началото на течението на
сроковете, ако мога така да кажа, относно много от действията,
които следва да бъдат извършени в процеса на произвеждане на
референдума, както ние приехме в нашето решение, че датата на
обнародване на указа на президента е ден на насрочване на
референдум.
В тази връзка предлагам да започнем работата си с
разглеждане на проекта за решение относно номерацията на
решенията, абревиатурата, индекса им за произвеждането на
националния референдум, което е подготвено от господин Владимир
Христов.
Това е едното решение, което трябва да приемем.
Другото, което ви предлагам, тъй като ние подготвяме
отделна интернет-страница, на която да бъдат обявявани решенията,
свързани с националния референдум, но тя няма да е готова, докато
не се сключи договорът със съответния изпълнител.
В тази връзка да уточним на настоящата, на действащата
страница на ЦИК как да бъде обособено полето или мястото, където
ще бъдат публикувани актове, решения и всякакви други документи,
информация, която е свързана с националния референдум.
Който иска да направи предложения – господин Чаушев,
господин Христов или и двамата – за да можем да го гласуваме като
решение.
Заповядайте, господин Чаушев:
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз се извинявам, но понеже става въпрос
за временно пребиваване на информация на нашия сайт, може би
терминологията ми няма да е много ясна, но в това ново поле, което
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ще се появи, да има следните подразделения, не знам технически как
се нарича това. Папки? Добре, предлагам да има следните папки:
първа папка - Законът за провеждане на референдум за прякото
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление, втора папка – „книжа за националния референдум”,
трета папка – „Решения на ЦИК”, четвърта папка – „протоколи на
ЦИК”, пета папка - „информация и съобщения” и последна папка „хронограма”. Това е като първоначален вариант Решения, Законът
за прякото участие на гражданите, книжата до националния
референдум, решенията на ЦИК, протоколи на ЦИК, хронограма и
обстоятелства

за обособяване на конкретна информация за

националния референдум и някакъв тип регулярност и яснота за
ползвателите на нашия сайт.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, колеги, моля ви
да качим и решенията на Народното събрание,

и указа на

президента.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз по принцип съм съгласен с това,
което каза господин Чаушев. Само не знам дали трябва да имаме
папка „Протоколи” тук, тъй като нашата папка „Протоколи” касае
изобщо протоколите на Централната избирателна комисия и ние
специално протоколи само за референдума може и да имаме, може и
да нямаме.
Затова ми се струва, че само папка „Протоколи” може да си
остане в мястото, където си е и сега, ние си ги публикуваме така или
иначе, за да не утежняваме тази част.
С останалото съм съгласен. Единственото, в което малко не
съм много сигурен, е дали да сложим папка „Информация и
съобщения”. Дали хората няма да ги търсят в първоначалните
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съобщения, тъй като все пак това се прави за не повече от две
седмици. Нямам нищо против.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, и аз малко съм
раздвоена, защото, от една страна, има логика в това да търсят
първите съобщения, обаче, като стигнат до следващата информация
за референдума, дали ще гледат другия.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да, но това ще бъде впоследствие.
Като пуснем сайта, като натисне „референдум”, всичко ще има там.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, нека да го
направим.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Понеже става въпрос за нещо временно,
протоколите да си останат там, където бяха досега.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Все пак, ако имаме някакви спешни и
важни съобщения, да ги има и в първоначалния сайт, защото някой
може да не ги намери. Когато се дублират, няма да има проблем.
Имам предвид само важни неща.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Добре,

нека

протоколите да си останат там, където са си.
Колеги, имате ли други предложения относно оформлението
на това поле? Обединяваме се, че ще е с наименование
„Референдум”. Нали така?
Моля, гласувайте предложението на господин Чаушев
относно подредбата на съдържанието на папките в това поле.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението на господин Чаушев за оформлението на това
поле се приема.
Да упълномощим господин Христов да изготви писмо, което
да изпратим до „Информационно обслужване” относно решението,
което взехме.
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Сега давам думата на господин Христов да докладва проект
на решение.
Заповядайте, господин Христов.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, пред вас на
екраните е проектът за решение. Има една техническа грешка –
вместо „параграф” е написано „номер”. Това вече е отстранено.
Решението е относно номерацията на решенията на ЦИК
относно произвеждане на национален референдум.
„На основание § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 26, ал. 1, т. 1
от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Взетите

от

ЦИК

решения

относно

произвеждане

на

национален референдум имат единна последователна номерация с
арабски цифри, като след съответната арабска цифра се поставя тире
и се добавя съкращението НР.”
Колеги, това е текстът, възприет от нас в решението за
номерацията на решенията на Изборния кодекс, без някакви
експерименти.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Мисля, че е уместно все пак
след „национален референдум” да добавим „на 27 януари 2013 г.”, а
не изобщо за национален референдум.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Добре, това е разумно, аз не
възразявам.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли други
предложения освен за добавяне датата на референдума?
Ако няма, моля, гласувайте проекта за решение относно
номерацията на решенията за националния референдум.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
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Проектът за номерация на решенията за референдума се
приема.
Решението има № НР – 1.
1. Проект за решение за обявяване за избран народен
представител в Тридесет и първи многомандатен изборен
район – Ямбол.
Давам думата на господин Троянов да докладва проект за
решение за обявяване за избран народен представител.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, председателят на
Народното събрание е уведомил Централната избирателна комисия,
че с решение, прието на 8 ноември 2012 г. предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител Галина Симеонова
Симеонова, народен представител от 31 Многомандатен избирателен
район – Ямбол, от ПП „ГЕРБ“.
В тази връзка предлагам да гласуваме решение:
„На 8 ноември 2012 г. с решение на Народното събрание на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния
представител Галина Симеонова Симеонова, избрана от 31 (тридесет
и първи) многомандатен избирателен район – Ямбол, издигнат от
ПП „ГЕРБ” в 41-вото Народно събрание.
На основание чл. 26, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 272, ал. 1 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител в 31 (тридесет и
първи) многомандатен изборен район – Ямбол, Мария Стоянова
Петрова-Минчева от листата на ПП „ГЕРБ”.
Решението да се обнародва в “Държавен вестник”.”
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Предлагам да се напише писмо до „Държавен вестник” и до
председателя на Народното събрание, с което решение да обявим за
избран народен представител от 31 Многомандатен избирателен
район – Ямбол, следващ в листата на ПП „ГЕРБ“ от същия
избирателен район, а именно Мария Стоянова Петрова-Минчева.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Имате ли възражения или забележки?
Ако няма, моля, гласувайте проекта за решение за обявяване
за избран народен представител.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Решението за обявяване за избран народен представител се
приема.
Решението има № 2074.
2. Проект на книжа за произвеждане на национален
референдум.
Продължаваме с разглеждането на проекта на книжа за
произвеждане на национален референдум.
Давам думата на госпожа Севинч Солакова. Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, Приложение № 20, с
корекцията сега - № 19 – е удостоверение, с което Централната
избирателна комисия удостоверява назначаването на членове на
районната избирателна комисия.
„УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../.......................201... г.
( чл. 26, ал.1, т. 5 от ИК във вр. с чл. 7, ал. 1, изр. второ и §2 от ПЗР
на ЗПУГДВМС)
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Централната
Решение

№

избирателна

…..................

от

комисия

удостоверява,

че

с

……….............................201...

г.

……………………………………………..........., ЕГН ……….............
(собствено, бащино и фамилно име)
е назначен(а) за ……..…………..………………………….……......
(председател/ зам.-председател/ секретар/
член)
на Районна избирателна комисия в изборен район № … –
…….…………......за произвеждане на национален референдум на
27 януари 2013 г.”.
Стои въпросът дали да посочим в правното основание чл. 7,
ал. 1 , изр. второ от ЗПУГДВМС или да го оставим в сегашния му
вид.
АННА МАНАХОВА: Само искам нещо да допълня.
Предложението да бъде така формулирана и в самата книга и
съответно да се позовем на тези норми и с оглед на това, че
районните

избирателни

комисии,

които

ще

произвеждат

националния референдум, ще прилагат правилата за районни
избирателни комисии за назначаване на народни представители.
С оглед на това според мен е удачно да посочим в
основанията и чл. 7, ал. 1, изр. второ и не само е удачно, а е и
необходимо. Това е специалният закон, който урежда провеждането
на национален референдум и в него има член, който касае районните
избирателни комисии.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моята идея е, че с оглед на
протоколното решение, което прие Централната избирателна
комисия, и с оглед на това, че в случая назначаваме районни
избирателни комисии за произвеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г. и това залегна и в проекта на приложението,
както виждане, никъде, по никакъв начин не обвързваме районната
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избирателна комисия в съответния изборен район с произвеждането
на парламентарни избори, избори за народни представители.
По тази причина аз лично с оглед – пак ви казвам – на
протоколното решение, смятам, че чл. 7, ал. 1, изр. второ, което
може да е послужило като част от мотивацията на решението за
назначаване на нови районни избирателни комисии, няма отношение
в случая с книгата „Удостоверения”.
Моето предложение е да отпадне чл. 7, ал. 1, изр. второ.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Има

ли

други

предложения по тази книга, за да поставя на гласуване двете
становища? Едното е да посочим като основание само чл. 26, ал. 1, т.
5 от закона. Явно, че ние назначаваме районни избирателни комисии
за произвеждане на национален референдум. Това от т. 5 не става
ясно, защото без Изборния кодекс изобщо тази хипотеза не се
урежда. Ще изпаднем в едно положение, при което няма да сме
прецизни, меко казано.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Мисля, че чл. 26, ал. 5 ще бъде
достатъчно за назначаване на районни избирателни комисии.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, но не само в
обхвата на Изборния кодекс ние трябва да назначим един от трите
вида районни комисии. А ние не назначаваме нито една от тях.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Назначаваме районни избирателни
комисии.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Но не и тези, които са
по Изборния кодекс.
Вие искате да остане в правното основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и
§ 2 от ПЗР на закона? Така ли е?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Както реши комисията.
В първия проект на изборната книга бяхме на различни
становища. Пояснението на районната избирателна комисия е, че е
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за избиране на народни представители. Тук вече става дума за
районна избирателна комисия, която ще произвежда национален
референдум. Затова в края на книгата редактирахме и изрично
указваме, че това е избирателна комисия в съответния избирателен
район с номер и наименование за провеждане на национален
референдум.
Аз се опасявам, че при посочване на чл. 7, ал. 1, изр. второ, че
отново действително ще обвържем с изборите за народни
представители.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Има

ли

други

коментари?
Ако

няма,

моля,

гласувайте

първото

предложение

–

изборната книга да остане така, както е в проекта пред вас.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8, против – 4.
Предложението се приема.
Изборната книга остава във вида, който е пред вас, поради
което другото предложение няма да бъде подлагано на гласуване.
Продължаваме със следващата изборна книга.
Заповядайте, госпожо Манахова, да докладвате следващата
книга.
АННА МАНАХОВА: Следващата изборна книга, колеги, на
която ще ви обърна вниманието ви, е Приложение с бивш №22.
Преди нея обаче сме пропуснали да изготвим книга, която е
свързана с гласуването и назначаването на секционни избирателни
комисии в дипломатически и консулски представителства.
Затова сега ще поставя на вниманието ви такава. Тази, която
в момента докладвам, е удостоверение за случаите, когато
Централната

избирателна

комисия

назначава

секционни

избирателни комисии на географската територия на Република
България при положение, че в срока съответната районна
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избирателна комисия не е назначила секционна избирателна
комисия.
Правното основание е чл. чл. 26, ал.1, т. 5 във вр. с чл. 34,
ал. 11 от Изборния кодекс, във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
„УДОСТОВЕРЕНИЕ
№...................../.......................201...... г.
(чл. 26, ал.1, т. 5 във вр. с чл. 34, ал. 11 от ИК
и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение №................. от ………..............201..... г.
......................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН……….………..... е назначен(а) за ……………..……..…………..
(председател/секретар/ член)
на секционна избирателна комисия в секция № ……................. в
община …….…...…, административен район ………………, изборен
район № ………. –

……………….…… за произвеждане на

национален референдум на 27 януари 2013 г.”
Ако имате някакви забележки, моля да ги изложите.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Някой

има

ли

забележки към Приложение № 22?
Ако нямате забележки или предложения за корекции, моля,
гласувайте този проект за Приложение № 22.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Приложение № 22 се приема.
Продължавайте доклада си, госпожо Манахова.
АННА

МАНАХОВА:

Приложение № 23.

Следващата

книга

е

бивше
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„УДОСТОВЕРЕНИЕ
№.........../...............201...... г.
( чл. 29, ал. 1, т. 2 от ИК във вр. с чл. 7, ал. 3 и §2 от ПЗР на
ЗПУГДВМС)
Районната избирателна комисия удостоверява, че с Решение
№ …. от ...... 201... г.
………………………………………….......................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН……………, е назначен/а за ……………………………………….
(председател/секретар/ член)
на секционната избирателна комисия в секция № …………………...,
населено място ……....……............., кметство ………………...……..,
административен
община

район

.................................,

………………………………….,
изборен

район

№

……

– ......................................,
за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.”
Това е удостоверение, което издава районната избирателна
комисия в случай, че назначава секционна избирателна комисия.
Правното основание е чл. 29, ал.1, т. 2 от Изборния кодекс,
във вр. с чл. 7, ал. 3 и 4 от ИК и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.
Тук в чл. 7 са посочени и двете алинеи. Аз предлагам тук да
оставим само ал. 3, защото според мен ал. 4 на чл. 7 от ЗПУГДВМС
не касае самото назначаване и издаването на удостоверение, а е само
за консултациите.
Така че ви предлагам в правното основание да остане чл. 7,
ал. 3. от ЗПУГДВМС. Ние така се и бяхме договорили с госпожа
Солакова, но просто е станала някаква техническа грешка наистина.
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ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Има

ли

други

предложения за корекции?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: След „изборен район” не би ли
следвало да сложим „изборен номер-наименование”?
АННА МАНАХОВА: Добре, съгласна съм.
Отпада ал. 4 от чл. 7 в правното основание.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Няма други коментари
и предложения за корекции.
Моля, гласувайте така предложения проект за избирателна
книга – Приложение № 23.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Приложение № 23 се приема.
АННА МАНАХОВА: Докладвам Приложение № 24. Това е
удостоверение за наблюдател. По-точно това е чуждестранният
наблюдател.
„УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
№........./................201..... г.
(чл. 26, ал. 1, т. 26 във вр. с § 1, т.18, б. „а” от ДР на ИК и §2 от ПЗР
на ЗПУГДВМС)
Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение №................../..................201.г.
………………..............................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

от ...........................,
(държава)

е регистриран(а) за наблюдател при произвеждане на национален
референдум на 27 януари 2013 г. в качеството на
……..................................................................................................
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(представител на Европейския парламент/чуждестранен парламент/Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа/чуждестранна партия или движение)”

Тук, колеги, правното основание е чл. 26, ал. 1, т. 26 във вр. с
§ 1, т.18, б. „а” от ДР на ИК и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.
Тук има една особеност. Предлагаме на вашето внимание
стесняване на кръга на лицата, които могат да бъдат назначени за
чуждестранни наблюдатели, тъй като в дефиницията на § 1, т. 18,
буква „а” на Изборния кодекс освен изброените долу в скобите лица
има, както знаете, има и последваща хипотеза „лица, посочени от
партии и коалиции от партии, участващи в изборите, и поканените
от Министерството на външните работи.
Смятаме, че тази хипотеза в случая е неприложима. Затова
оставихме представителите, които съответно според нас биха могли
да бъдат назначени за наблюдатели в референдум.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли коментари по
това предложение? Има ли възражения?
Заповядайте, господин Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Аз смятам, че тази разпоредба
на Изборния кодекс трябва да се прилага в смисъл, че след като няма
партии, участващи в изборите, но имаме инициативен или
инициативни комитети, които инициират референдума, би следвало
съответно да се приложи тази разпоредба, така че такива
чуждестранни наблюдатели да могат да бъдат поканвани от
инициативните комитети.
Защото целта е именно участващите – както е казал
Изборният кодекс – в изборите партии да поканят чуждестранни
наблюдатели. В случая нямаме партии, но имаме инициативни
комитети,

които

са

инициирали

решението на Народното събрание.

този

референдум

съгласно
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Аз смятам, че те също би следвало да имат право да поканят
чуждестранни наблюдатели по процедурата, която е предвидена.
Всъщност партиите би следвало да се заменят с тези инициативни
комитети.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Господин Караджов, въпросът, който
поставяте, ние го обсъждахме в работната група. Изключили сме
основно само лицата, които са представители на чуждестранни
партии, поканени от политическите партии, които участват в
изборите. Изключили сме само тази част от дефиницията.
Като се има предвид, че инициативните комитети не могат да
канят представители на чужди инициативни комитети като
международни наблюдатели, които не са регистрирани и нямат
някакъв статут, който да е ясен, след като остават такива, които са
посочени в скобите, като представители на Европейския парламент,
представители на чуждестранен парламент, ОССЕ.
От тази гледна точка дори улесняваме процедурата, по която
те могат да поканят тези лица вместо да има официализирана покана
чрез Министерството на външните работи и предложение от
Министерството на външните работи до Централната избирателна
комисия. Само в това си качество да могат да се регистрират по
направено искане до Централната избирателна комисия.
АННА МАНАХОВА: Аз, между другото, обаче не споделям
съвсем мнението, изразено от госпожа Солакова, по отношение на
това кои могат да бъдат лицата, посочени от партии или коалиции от
партии, участващи в изборите и поканените чрез Министерството на
външните работи.
За мен тази дефиниция не означава, че тези лица, които
евентуално ще бъдат назначени за наблюдатели, са непременно
представители на чуждестранни партии и коалиции от партии. Те
могат да бъдат според мен всякакви лица, които са посочени от
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партии и коалиции от партии, които са регистрирани в нашата
страна.
Моето предложение по отношение на невключването на
такава хипотеза е по-скоро, че тук имаме легална дефиниция за това
„що е наблюдател” и според мен ние можем да я пригодим – така да
кажа – към липсващата разпоредба и я приложим съответно, но не
бихме могли да определяме друга категория лица, която въобще не е
посочена в дефиницията.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Има

ли

други

коментари по тази тема? Имам ли предложения за промяна на
субектите, на които се издава удостоверение, за да го подложа на
гласуване или, ако няма такова, да гласуваме изборната книга във
вида, в който ни е представена.
Колеги, моля, гласувайте Приложение № 24 така, както е
предложено.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 24.
Заповядайте, госпожо Манахова, за следващото приложение.
АННА МАНАХОВА: Следващото е Приложение № 25.
„УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
№........./................201........ г.
(чл. 26, ал. 1, т. 26 във вр. с § 1, т. 18, б. „б” от ДР на ИК и §2 от ПЗР
на ЗПУГДВМС)
Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение № ....................../..............201.... г.
.........................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
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ЕГН....................................................., е регистриран(а) за наблюдател
при произвеждане (в) на национален референдум на

27 януари

2013 г., като упълномощен член на: .......................................................
......................................................................................................................
(българска неправителствена организация)”

Това е удостоверение за наблюдател с правно основание
чл. 26, ал. 1, т. 26 във вр. с § 1, т. 18, б. „б” от ДР на ИК и §2 от ПЗР
на ЗПУГДВМС.
Тук няма отклонения от предлаганата книга. Тук хипотезата е
само една и тя е посочена.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
въпроси, забележки?
Ако няма, моля, гласувайте така предложения текст на
Приложение № 25.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 25.
Заповядайте, госпожо Манахова, за следващото приложение.
АННА МАНАХОВА: Гледам, че в списъка на книгите има
Приложение № 30 – Заявление за регистрация. Само че аз не мога да
докладвам тази книга, защото ....
Минавам на Приложение № 50, колеги.
Приложение № 50 е Списък за допълнително вписване на
придружители в национален референдум на 27 януари 2013 г.
„Избирателна секция №
Изборен район № ………. – .............................. община
…………………….…., административен район ………………...........,
населено място .........................………, кметство ……………….….,
секция № ……....……

20
СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в националния
референдум на 27 януари 2013 г.
(чл. 204, ал. 3 от ИК във вр. с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни
данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане

на

национален референдум на 27 януари 2013 г.
№

Име

ЕГН

Постоянен
адрес

Документ
за Подпис
самоличност
на
придружителя

Председател:
Секретар:
В този списък се вписват данните на придружителя, след
като в графа „Забележки” на избирателния списък срещу името на
гласоподавателя се впишат имената и единният граждански номер
(личен номер) на придружителя. ВАЖНО! Придружителите не се
подписват в избирателния списък в това си качество, а само в
списъка за допълнително вписване на придружители.
В графата „Име” се вписват последователно собственото,
бащиното и фамилното име на придружителя.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на
секционната избирателна комисия.
Неграмотността

не

е

основание

за

гласуване

с

придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама
гласоподаватели.
Член на комисията или наблюдател не може да бъде
придружител.
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Правното основание е чл. 204, ал. 3 от ИК във вр. с §2 от ПЗР
на ЗПУГДВМС.
Тук има известна особеност, която искам да предложа за
дискусия. В книгите за избор на президент и вицепрезидент в
третата графа, която виждате, фигурира само ЕГН и в четвърта
графа – постоянен адрес. В чл. 204, ал. 3 от ИК принципно е точно
така, както сме били направили и книгата, която предлагам на
вниманието ви. Там има точно само име и ЕГН.
Само че, ако погледнете чл. 205, ал. 5 от ИК, там вече
говорим за имена и ЕГН и в скоби «личен номер» на придружителя.
Ние, когато с госпожа Солакова стигнахме до следващата книга, се
замислихме по въпроса дали би следвало да има ограничение и
изискване непременно за българско гражданство на придружителя,
което практически не е налице в Изборния кодекс.
Затова тук предлагаме да има личен номер и съответно адрес
на пребиваване.
Другата особеност, която е по-различна, е кои лица не могат
да бъдат придружители. Там с оглед на различните участници в
процеса по произвеждане на референдум, в последното изречение на
обяснението сме оставили, че член на комисията или наблюдател не
може да бъде придружител. Махнали сме останалите изречения.
Принципно ал. 5 на чл. 205 може да се изтълкува затова,
защото се регламентира цялата разпоредба както за произвеждането
на избори за президент и вицепрезидент, така и за произвеждането
на избори за общински съветници и кметове. И може оттам да идва
тази добавка за личен номер. Въпрос на тълкуване е.
Моля за вашето становище.
В работната група бяха изказани аргументи и в едната, и в
другата посока, още повече, че с оглед на текста на ал. 3 на чл. 204,
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който казва конкретно, че се вписват имената и ЕГН на
придружителя.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате думата
за коментари, възражения, предложения.
Заповядайте, господин Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Аз не съм съгласен с това, което
ни се предлага, защото не виждам защо следва да ограничаваме
възможността едно лице, което е с увреждания на опорнодвигателния апарат или зрението да гласува, при положение, че няма
придружител, който е български гражданин и което не може да бъде
вписано.
Няма

никакъв

придружителят,

макар

проблем
и

не

от

моя

български

гледна

точка,

гражданин,

ако

просто

придружава лицето до секционната избирателна комисия да гласува.
Този придружител, така или иначе, няма да бъде допуснат до
гласуване. Не е необходимо да знае и български език. Увреждането
на опорно-двигателния апарат и зрението е физическо и в този
смисъл няма нужда това лице да знае да знае български. Освен това,
самото лице, което ще гласува, може да знае друг език и да си
общува с придружителя на друг език.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Според мен да отпадне изискването
придружителят да знае български език.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В крайна сметка
личният номер е предвиден в една разпоредба, която е за
подвижните секционни избирателни комисии. Според мен ние
разширяваме обхвата изобщо на придружителите.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Понеже секционната избирателна
комисия отива в дома на гласоподавателя и е ясно, че това лице,
което е там, е познато, близко и няма как да затруднява гласуването.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има логика в това, да.
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Има ли някой, който да поддържа да остане „личен номер” в
книгата? Господин Караджов го поддържа.
Ще гласуваме и двете предложения.
Колеги, който е съгласен освен ЕГН да има и личен номер,
моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 2, против – 11.
Предложението не се приема.
В този случай в изборната книга записваме само ЕГН, тоест,
придружителите могат да бъдат само български граждани.
Продължаваме нататък. Има ли друг коментар по тази
изборна книга? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на Приложение № 50.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11, против- 2.
Имаме решение за Приложение № 50.
Заповядайте, госпожо Манахова, да докладвате следващото
Приложение.
АННА МАНАХОВА: Следващото Приложение е № 51.
„Избирателна секция №
Изборен район № ………….. –.........................................,
община …......................., административен район …….............……...,
населено място .........................…………., кметство ……………….….,
секция № ...........
СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в националния
референдум на 27 януари 2013 г. при гласуване с подвижна
избирателна урна
(чл. 205, ал. 5 от ИК във вр. с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Долуподписаните придружители даваме съгласие личните ни
данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
национален референдум на 27 януари 2013 г.
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№

Име

ЕГН/
личен
номер

Постоянен
адрес/адрес
на
пребиваване

Документ
за самоличност

Подпис
на
придружителя

Председател: ……………………….
Секретар: …………………….
Членове: …………………….
……………………………….
В този списък член на подвижна СИК вписва данните на
придружителя, след като в графа „Забележки” на избирателния
списък срещу името на гласоподавателя се впишат имената и
единният граждански номер (личен номер) на придружителя, както и
причината за гласуване с придружител. ВАЖНО! Придружителите
не се подписват в избирателния списък в това си качество, а
само в списъка за допълнително вписване на придружители.
В графата „Име” се вписват последователно собственото,
бащиното (ако е приложимо) и фамилното име на придружителя.
Списъкът се подписва от членовете на подвижната
секционна избирателна комисия, които обслужват подвижната
избирателна урна.
Неграмотността

не

е

основание

за

гласуване

с

придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама
гласоподаватели.
Член на комисията или наблюдател не може да бъде
придружител.
Това

е

списъкът

за

допълнително

вписване

на

придружителите в националния референдум при гласуване с
подвижна избирателна урна. Правното основание е чл. 205, ал. 5 от
ИК във вр. с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.
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Тук вече, както стана ясно преди малко, в чл. 206 фигурира
личен номер в скоби, въпреки че в идентичната книга за изборите за
президент и вицепрезидент не фигурира „личен номер”.
Аз споделям аргументите.
Колеги, правя едно предложение в тази книга. Тук има само
ЕГН или личен номер и постоянен адрес за адресно пребиваване,
съответно в обясненията долу, където обясняваме в графата «име»
какво се вписва, следва да сложим след „бащиното”, „ако е
приложимо”.
Иначе тук отново има промяна в това кои не могат да бъдат
придружители. Текстът е идентичен с този от предходната книга.
Позволихме си и в двете книги да добавим това, което с
италик и написано като важно с оглед да избегнем подписването на
придружителите и в основните избирателни и съответно в
допълнителните избирателни списъци, което беше чест факт.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

има

ли

противно становище?
Ако няма други предложения и изказвания, ще подложа на
гласуване текста на Приложение № 51.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 51.
Заповядайте, госпожо Манахова, да продължите доклада си.
АННА МАНАХОВА: Докладвам следващата изборна книга –
Приложение № 52.
ДЕКЛАРАЦИЯ
от гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния
апарат или на зрението
(чл. 203, ал. 3 от ИК във вр. с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
от................................................................................................,
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(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН.............., постоянен адрес/настоящ адрес (ако е подадено
заявление по чл. 53, ал. 1 от ИК) ............................................................,
л.к./зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№............................, изд. на ................................ от .................................
Декларирам, че не съм гласувал/а в националния референдум
на 27 януари 2013 г. и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във
връзка с произвеждане на национален референдум на 27 януари
2013 г.
............................. 2013 г.
Декларатор:
Декларацията се подава от гласоподавател с увреждане на
опорно-двигателния апарат или на зрението, когато гласува в
секция, различна от секцията, в чийто избирателен списък е
вписан.
Гласоподавателят се вписва в допълнителния избирателен
списък – Приложение № ………….
Декларацията се прилага към този списък и е неразделна
част от него.
Това е декларация на гласоподаватели с увреждания на
опорно-двигателния апарат или на зрението. Правното основание е
чл. 203, ал. 3 от Изборния кодекс във вр. с

§2 от ПЗР на

ЗПУГДВМС.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колеги, нека да ги наричаме
гласоподаватели.
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АННА МАНАХОВА: Горе в наименованието на книгата
записваме „декларация от гласоподаватели...”
Трябва да проверим и в другите книги тази декларация е с
това наименование.
Аз нямам предложения за промени.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, има ли други
предложения? Няма.
Моля, гласувайте така представения проект за текст на
Приложение № 52.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 52.
Имате

думата

за

следващото

предложение,

госпожо

Манахова.
АННА МАНАХОВА: Следващото е Приложение № 53 –
Декларация от гласоподаватели – ученици и студенти - редовно
обучение. Правното основание е чл. 207, ал. 1, т. 3 от Изборния
кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.
ДЕКЛАРАЦИЯ
от гласоподаватели ученици и студенти – редовно обучение
(чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК във вр. с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
от......................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН............................, постоянен адрес..................................................,
лична карта, изд. на ................................ от ...........................................
Декларирам, че не съм гласувал/а в националния референдум
на 27 януари 2013 г. и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
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Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във
връзка с произвеждането на национален референдум на 27 януари
2013 г.
............................. 2013 г.
Декларатор:
Декларацията се подава от гласоподавател ученик или
студент - редовно обучение, когато гласува в избрана от него
секция в населеното място, където се обучава, различна от
секцията по постоянен адрес след представяне на лична карта и
ученическа или студентска книжка, надлежно заверена за
съответната учебна година/семестър от учебно заведение със
седалище в населеното място на избирателната секция.
Гласоподавателят се вписва в допълнителния избирателен
списък.
Декларацията се прилага към този списък и е неразделна
част от него.
Тук може би долу в обяснението само ще преправя текста
така, както беше в обяснението на Допълнителния избирателен
списък. Там направихме една редакция и мисля, че сме я гласували.
Пояснението е декларацията от кого се подава – от ученик
или студент – редовно обучение, когато гласува в избрана от него
секция в населеното място, където се обучава, различна от секцията
по постоянен адрес.
Другият

параграф

предлагам

да

го

променим,

като

подредбата на думите да бъде както в текста на Допълнителния
избирателен списък, ако смятате, че така е неясно.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предложението е да
заменим предишната формулировка и да ги уеднаквим. От кое
приложение беше това?

29
АННА МАНАХОВА: От Приложение №2 на избирателните
книги. Пред мен е текстът, който е в Допълнителния избирателен
списък и там е написано „надлежно заверено от учебното заведение”
– би трябвало да е „учебно” – „със седалище в населеното място на
избирателната секция за съответната учебна година ученическа
книжка или за съответния семестър – студентска книжка”.
Това е формулировката, която е приета по отношение на
Приложение № 2.
Ако искате, да бъде по същия начин и в декларацията.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли някой против да
е по същия начин? Ако няма против, продължаваме и ще гласуваме
общо книгата с текста, който е в Приложение № 2.
Има ли нещо друго тук за коментари, предложения?
Ако няма други предложения за корекции в Приложение
№ 53, ви предлагам да гласуваме.
Моля, гласувайте текста на книгата, като обяснението долу е
това от Приложение № 2.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 53.
Заповядайте, госпожо Манахова, да докладвате следващото
Приложение.
АННА МАНАХОВА: Следващото приложение е Приложение
№ 54 и е Декларация от лицата, заети с произвеждане на референдум
като членове на ЦИК или охрана на избирателни секции.
ДЕКЛАРАЦИЯ
от лицата, заети в произвеждане на референдум като членове
на СИК или охрана на избирателни секции
(чл. 194 от ИК във вр. с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
от.....................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
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ЕГН............................, постоянен адрес..................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД №
……………...................,

издаден

на

………………………..

от

…………………, член на секционна избирателна комисия/охрана на
избирателна секция №..............., в община ..................., изборен район
№ ….. – ............................................
Декларирам, че не съм гласувал/а в националния референдум
на 27 януари 2013 г. и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във
връзка с произвеждане на национален референдум на 27 януари
2013 г.
............................. 2013 г.
Декларатор:
Декларацията се подава от лицата, заети в произвеждане
на национален референдум като членове на СИК или охрана на
секции, когато гласуват в съответната секция, която е различна
от секцията, в чийто избирателен списък са вписани.
Лицата, които подават декларацията по чл. 194 от ИК, се
вписват в допълнителната страница на избирателния списък
(под чертата), при условие, че отговарят на изискванията на чл. 3
от ИК и имат постоянен адрес на територията на Република
България към 9 ноември 2012 г.
Декларацията се прилага към избирателния списък за
гласуване в националния референдум и е неразделна част от него.
Правното основание е чл. 194 от Изборния кодекс във вр. с
§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли нещо да
коментирате, да промените по тази книга като вносители?
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АННА МАНАХОВА: Ако искате, да удебелим и подчертаем,
защото има вече такава практика в други книги, допълнителната
страница на избирателния списък, за да не ги объркат лицата, които
се вписват в допълнителния избирателен списък.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не знам дали аз имам
последния вариант, но тези, които отговарят на чл. 3, не трябва ли да
отговарят и на чл. 4 от закона?
АННА МАНАХОВА: Да, разбира се. Напълно права сте, това
ни е грешката.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли други
корекции или допълнения?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да добавим и чл. 4.
АННА МАНАХОВА: Да добавим „към 9 ноември 2012 г.” в
скоби... и „чл. 3 от Изборния кодекс и имат....”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Има

ли

други

предложения за корекции?
Ако няма други забележки и предложения към текста на
Приложение № 54 с докладваните корекции, моля, гласувайте.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 54.
Заповядайте, госпожо Манахова, да докладвате следващото
Приложение.
АННА МАНАХОВА: Следващото приложение е Приложение
№ 55 – Декларация от гласоподавател, живеещ извън Република
България, който се намира в страната в дена на националния
референдум.
„ДЕКЛАРАЦИЯ
от гласоподавател, живеещ извън Република България, който се
намира в страната в деня на националния референдум
(по чл. 57 от ИК във вр. с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
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от.....................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН............................, постоянен адрес..................................................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ………., изд. на …………………… от ..............................................,
Декларирам, че не съм гласувал/а в националния референдум
на 27 януари 2013 г. и няма да гласувам в друга избирателна секция.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във
връзка с произвеждане на национален референдум на 27 януари
2013 г.
............................. 2013 г.
Декларатор:
Декларацията се подава от гласоподавател, живеещ извън
Република България, който се намира в страната в деня на
националния референдум, бил е заличен от избирателния списък за
гласуване в секцията си по постоянен адрес и който гласува в деня
на националния референдум в секцията по постоянния си адрес.
Гласоподавателят се вписва в допълнителната страница
на основния избирателен списък (под чертата), ако не фигурира в
списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК – Приложение №.............
Декларацията се прилага към този списък и е неразделна
част от него.”
Правното основание е чл. 57 от Изборния кодекс във вр. с § 2
от ПЗР на ЗПУГДВМС.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Долу

в

обясненията

под

декларацията пише: „Декларацията се подава от гласоподавател,
живеещ извън Република България, който се намира в страната в
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деня на националния референдум и е бил заличен от избирателния
списък за гласуване по постоянен адрес” – дотук добре – „и гласува
в секцията по постоянния си адрес”.
Получава се една двусмислица, аз предлагам следната
корекция: „и желае да упражни правото си на глас в деня на
референдума в секцията по постоянния си адрес”.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Но той не само че
желае, но и го упражнява.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Получава се една неяснота. Хем
е заличен от избирателния списък за гласуване в секцията по
постоянния си адрес, хем гласува в секцията по постоянен адрес.
АННА МАНАХОВА: Между другото, този текст въобще не
е пипан, като изключим замяната на гласоподавател. Този текст е
взет директно от книжата за избори за президент и вицепрезидент.
Не сме му правили редакция. Аз не намирам, че сме допуснали
грешка. Мисля, че е ясно.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: За Вас може да е ясно, обаче за
този, който гласува, е малко съмнително. Хем е, да речем, в тази
секция, пък хем не гласува в нея.
За мен е ясно, но дали е ясно за хората.
АННА МАНАХОВА: Имам предложение. Ако накрая
добавим „и който гласува в деня на референдума в секция по
постоянния си адрес”, не мислите ли, че става по-ясно? Вярно е, че
се повтаря „в деня на референдума”, но пък е пределно ясно какво се
има предвид.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Така, както госпожа Манахова го
предложи, не става ли ясно според Вас? Да се допълни с три думи.
АННА

МАНАХОВА:

Ето

как

би

„Декларацията се подава от гласоподавател,

звучало
живеещ

тогава:
извън

Република България, който се намира в страната в деня на
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националния референдум, бил е заличен от избирателния списък за
гласуване в секцията си по постоянен адрес и който гласува в деня
на националния референдум в секцията по постоянния си адрес.”
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Добре, съгласен съм.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Има

ли

други

предложения? Да го оставим така с това допълнение?
Добре. Ако няма други забележки, корекции, да минем към
гласуване.
АННА МАНАХОВА: Искам само още нещо да кажа. Тук в
Допълнителната страница на основния избирателен списък под
чертата пояснението пак да го удебелим и подчертаем.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, съгласна съм и
ще добавим номера на приложението по чл. 187, като го приемем.
Нали?
Колеги, моля, гласувайте текста на Приложение № 55 с
корекциите.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 55.
Колеги, сега ще ви докладвам Определение № 5106 от
09.11.2012 г. на Административен съд – София – град, Второ
отделение, което току-що сътрудниците ми донесоха, което е
произнасяне по жалбата на Българската социалистическа партия
срещу решенията на ЦИК от 01.11.2012 г.
Няма да го чета цялото. Но жалбата е недопустима с мотиви,
с които ще можете да се запознаете, и е оставена без разглеждане,
като производството е прекратено, съответно Определението
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
Ще ви дам възможност сега да се запознаете с мотивите на
Определението.
Сега продължаваме с Приложение № 57. Кой ще го докладва?
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Заповядайте, госпожо Манахова. Имате думата.
АННА МАНАХОВА: Приложение № 57 е Протокол за
предаване и приемане на избирателния списък.Правното основание е
чл. 187, ал. 3 във вр. ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на
ЗПУГДВМС.
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„Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 4 от ИК и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ……………… 2013 г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
избирателна
секция
№
............,
населено
място
..........................................,
община/район/кметство ..................................................................., изборен район № ……..
–
......................................, получи от кмета на общината избирателния списък за
произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.:
1.
2.

Начален брой гласоподаватели
....................................................................

...........................................

(с думи)

(с цифри)

Брой заличени гласоподаватели
....................................................................

.............................................
(с цифри)

(с думи)

3.

Брой дописани имена на
гласоподаватели
....................................................................

.............................................
(с цифри)

(с думи)

4.

Общ брой гласоподаватели (т.1- т.2 +
т.3)
....................................................................

..............................................
(с цифри)

(с думи)

Кмет на община/район/кметство или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за
секционната избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината
(района – в градовете с районно деление).”
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Колеги, тук сме използвали изцяло бланката за изборите за
президент и вицепрезидент, като сме заменили само „общинската
комисия” с „районната избирателна комисия” и съответно сме
записали „изборен район”.
Ако ние нещо виждате, ще го чуем.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

видяхте

изборната книга. Има ли забележки, възражения? Няма и корекции
тук.
Моля, гласувайте текста на Приложение № 57.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 57.
Заповядайте, госпожо Манахова за следващото приложение.
АННА МАНАХОВА: Следващото е Приложение № 58 –
Протокол за предаване и приемане на избирателния списък. Това е
предаване и приемане на избирателния списък в лечебно здравно
заведение и почивен дом, дом за стари хора и друго социално
заведение.
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Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 4 и чл. 42, ал. 1 от ИК и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, .............. 2013 г., в ................ часа, секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ............ в ......................................................................................................
(лечебно/здравно заведение/почивен дом/дом за стари хора/друго социално заведение)

населено
място
.................................,
община/район/кметство ............................,
..................................................., изборен
район
.............................
получи
от ......................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)

като ръководител на ........................................................................................................................
(наименование на лечебното/ здравно заведение/почивен дом, дом за стари хора/друго социално заведение)

избирателния списък за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.:
Общ брой гласоподаватели
1
.

......................................................
..............(брой с думи)

..............................................
(с цифри)

Ръководител на заведението/дома:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за
секционната избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за ръководителя
на заведението/дома.
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Колеги, тук, за да бъда точна, в работната група остана
въпрос дали този протокол да бъде тристранен, съответно дали
участва и дали да участва член на районна избирателна комисия.
Аргументът ни да го включим и да го предложим на вашето
внимание е, че чл. 187, ал. 3 не прави разлика между хипотезата на
предаване на основен избирателен списък и на този в лечебни
здравни заведения. Тогава и участващите лица според нас следва да
бъдат същите.
Практически

избирателният

списък

се

изготвя

от

ръководителя на заведението – това е неговата особеност – и дали
всъщност то не се предава на председателя на секционната
избирателна комисия без участие на районната избирателно
комисия.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Всъщност ние приехме,
че трябва да има и член на районната избирателна комисия,
защото...имаше някакво конкретно съображение за това.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз винаги съм твърдял, че трябва да
има член на РИК.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз също смятам, че
трябва да има и имаше някакво конкретно съображение по това в
кой момент той ще се появи.
АННА МАНАХОВА: Имаше съображения по-скоро – това,
което изказах вече – че тъй като той се изготвя от ръководителя на
заведението, а не се изготвя съответно по общия ред за изготвяне на
избирателните списъци, всъщност той не се предава от члена на
РИК, а директно от ръководителя на заведението на председателя на
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секционната избирателна комисия и вероятно на практика така
става.
Но законът не прави разлика. Това е факт и нямаме специална
разпоредба, на която да стъпиш. Едновременно с това членът на
РИК трябва да предаде останалите изборни книжа и материали.
В този смисъл това е нашето предложение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз ви предлагам да си
остане така.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Там не се извеждат извън скоба
тези домове, както и затворите не се изваждат извън скоба, не са
нещо по-различно. Поне такъв беше аргументът в работната група.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, смятате ли, че
трябва да има промяна?
Ако няма, който е съгласен с Приложение 58 в този вид, в
който е пред вас, моля, да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 58.
Заповядайте, госпожо Манахова, за следващото приложение.
АННА МАНАХОВА: Има няколко книги, сега следва точно
една голяма група книги за декларациите, които се подават,
съответно

Приложение № 81 и № 82. Това са декларациите,

свързани с финансирането на кампанията.
Но с оглед на това, че не сме изградили окончателното си
становище по отношение на участието в съфинансиране на процеса,
за момента предлагам да ги оставим настрана тези книги и когато
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окончателно вземем това решение, тогава ще можем да ги
докладваме.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В тази връзка предвид
комуникацията със Сметната палата, която ще бъде осъществена в
понеделник по някое време, не знам кога, както ви докладвах вчера,
след като колегите се върнат от Армения....
АННА МАНАХОВА: Мотивите ги изготвихме в последния
момент и не са изпращани по служебните e-mail, ще ви помоля
предварително да ги погледнете, когато ви е удобно, за да имаме
готовност да ги коментираме тук.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Кои номера са тези
приложения?
АННА МАНАХОВА: Това са Приложение № 81 и
Приложение № 82. Те не са променяни, между другото, и аз самата
не открих някакви промени в тях.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря.
Следващата книга кой ще докладва?
Заповядайте, госпожо Маринова.
ГЕРГАНА

МАРИНОВА:

Колеги,

аз

ще

докладвам

приложение с работен № 59. Това е протокол за предаване и
приемане на избирателен списък на кораб, плаващ под българско
знаме. Вижте книгата.
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Аз не правя някакви предложения за корекции по нея, освен
чисто технически.
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 187, ал. 1, т. 4 във вр. С чл. 43, ал. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ……… 2013 г., в ……… часа секционната избирателна комисия в
избирателна секция № …., населено място …………………………,
община/район/кметство …………….., изборен район № … - ……….….,
намираща се на плавателен съд под българско знаме ……………………………...
(име на плавателния съд)
получи от ……………………………………………………………………………..
(собствено, бащино, фамилно име)
като капитан на плавателния съд избирателния списък за произвеждане на
национален референдум на 27 януари 2013 г.

Общ брой гласоподаватели
………………………………………

………………………

(с думи)

(с цифри)

Подпис на капитана на плавателен съд …………………….
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по
един за секционната избирателна комисия и за капитана на плавателния съд.

Във връзка с уточненията, които направихме как ще се
изписва „във връзка”, „Изборния кодекс” и „януари” да е с думичка,
а не с „01”. Това са чисто технически корекции. Иначе по същество
предлагам книгата така, както я виждате във вътрешната мрежа.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Някой има ли
коментар?
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Ако нямате забележки и коментари, моля, гласувайте текста
на Приложение № 59.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 59.
Госпожо Маринова, заповядайте да докладвате следващото
приложение.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Следващото приложение е с № 60 и
е за предаване и приемане избирателен списък в дипломатическо и
консулско представителство.
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 189 във вр. с чл. 187, ал. 1, т. 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ……… 2013 г., в ……… часа секционната избирателна комисия в
избирателна секция № …. в българското дипломатическо/консулско
представителство в държава ……………………, населено място ………………,
получи от ръководителя на българското дипломатическо/консулско
представителство
или
от
оправомощен
от
него
представител
…………………………………………………………………………………...……..
(собствено, бащино, фамилно име)
избирателния списък за произвеждане на национален референдум на 27 януари
2013 г.

Общ брой гласоподаватели
………………………………………

………………………

(с думи)

(с цифри)

Ръководител на българското дипломатическо/
консулско представителство/
оправомощен от него представител:
Председател на СИК:
Секретар на СИК
Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по
един за секционната избирателна комисия и за ръководителя на българското
дипломатическо/консулско представителство.

По същия начин не правя предложение за изменение в
книгата освен чисто техническите, които споменах. Предлагам ви я
така, както я виждате в момента.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, има ли някакви
забележки?
Заповядайте, господин Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: За съжаление аз сега не си
спомням както точно приехме книга Приложение № 1. Там
„избирателен списък” ли беше или беше „избирателен списък за
гласуване в национален референдум”, защото според мен това
трябва да е протокол за предаване и приемане на избирателен списък
за гласуване в национален референдум на 27 януари 2013 г., а не
само „избирателен списък”.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Така е по-кратко заглавието. Така
сме ги били приемали и предишния път при изборите за президент и
вицепрезидент. Там също не сме изписвали за кой избирателен ден
става въпрос.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Добре, съгласен съм.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Има

ли

други

забележки или възражения?
Ако нямате други забележки, моля, гласувайте текста на
Приложение № 60.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 60.
Заповядайте, госпожо Маринова, за следващото приложение.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Следващото приложение е с № 61 и
отново е протокол за предаване и приемане на избирателен списък,
този път в място за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода”
и за задържане.
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Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 187, ал. 3 във вр. ал. 1, т. 4 и чл. 45, ал. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, .............. 2013 г., в ................ часа секционната избирателна комисия
в
избирателна
секция
№
............
населено
място
..........................................,
община/район/кметство ..........................., изборен район № .........-.................... получи
от .........................................................................................................................................................
...,
(собствено, бащино, фамилно име)

като
на ...................................................................................................................

ръководител

(място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане)

избирателния списък за произвеждане на национален референдум на 27 януари
2013 г
Общ брой гласоподаватели
1
.

......................................................
..............(с думи)

..............................................
(с цифри)

Подпис на ръководителя на място за изтърпяване на наказанието лишаване от
свобода и за задържане:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за
секционната избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за ръководителя
на място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане.
.
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Отново ви го предлагам така, както го виждате.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли нещо, което
искате да променим, колеги?
Ако няма, моля, гласувайте така предложения текст за
Приложение № 61.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 61.
Заповядайте, госпожо Маринова, за следващото приложение.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Следващото е Приложение № 62,
което е протокол за предаване и приемане на списъка за гласуване с
подвижна избирателна урна.
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна
избирателна урна
(по чл. 187, ал. 3 във вр. с ал. 2, т. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на
ЗПУГДВМС)
Днес, .............. 2013 г., в ................ часа, подвижната
секционна

избирателна

№

комисия

в

избирателна

секция

......................................................,

община/район/кметство

..............................,

изборен

район

№ ..........- ..................., получи от кмета на общината списъка за
гласуване с подвижна избирателна урна в националния референдум
на 27 януари 2013 г.
Брой гласоподаватели ....................
(с думи)

...............................
(с цифри)

Кмет на община/район/кметство или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация:
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Определен от РИК неин член:
Председател на подвижната СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни
екземпляра – по един за секционната избирателна комисия, за
районната избирателна комисия и за общината (района – в
градовете с районно деление).
Отново моля да го видите така, както ви е предложен.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли някакви
забележки, предложения?
Ако няма, моля, гласувайте текста на Приложение № 62.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 62.
Заповядайте,

госпожо

Маринова,

за

следващото

предложение.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Следващото приложение е с № 63.
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали за произвеждане на
националния референдум
(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 –8, 10, 13 и 15 от
Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Днес, ................... 2013 г., в .............. часа, секционната
избирателна комисия в избирателна секция № .........., населено място
.................................................,
община/район/кметство ................................, изборен
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район ......................................, получи от общинската администрация
и от РИК следните книжа и материали за произвеждане на
национален референдум на 27.01.2013 г.:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12

Избирателни урни:
.....................................................................................
(брой с думи)
Бюлетини за гласуване, запечатани по определения
от ЦИК начин
.....................................................................................
(брой с думи)
Пликове за гласуване:
.....................................................................................
(брой с думи)
Формуляр на Допълнителен избирателен списък:
.....................................................................................
(брой с думи)
Формуляр на Списък за допълнително вписване на
придружителите
.....................................................................................
(брой с думи)
Списък на заличените лица, които нямат право да
бъдат дописвани в избирателния списък в деня за
гласуване:
.....................................................................................
(брой с думи)
Два формуляра на протокола на секционната
избирателна комисия за установяване на резултатите
от гласуването, всеки запечатан в отделен плик, по
начин, който позволява да се види само фабричният
им номер
Формуляри на извлечения от секционен протокол за
установяване на резултатите от гласуването
.....................................................................................
(брой с думи)
Чернови на секционен протокол:
.....................................................................................
(брой с думи)
Образци на декларации на избиратели с увреждане
на опорно-двигателния апарат или на зрението по
чл. 203, ал. 3 от ИК
.....................................................................................
(брой с думи)
Образци на декларации по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК
за гласоподаватели ученици и студенти
.....................................................................................
(брой с думи)
Образци на декларации по чл. 194 от ИК за лица
заети като членове на секционна избирателна

........................
(с цифри)
........................
(с цифри)

........................
(с цифри)
........................
(с цифри)

........................
(с цифри)
1. Фабричен № ...
2. Фабричен № ...

........................
(с цифри)
........................
(с цифри)

........................
(с цифри)
........................
(с цифри)
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13.

комисия или охрана на съответната секция
.....................................................................................
(брой с думи)
Образци на декларациите по чл. 57, изр. 2 от ИК
.....................................................................................
(брой с думи)

........................
(с цифри)
........................
(с цифри)

14. Други помощни и технически материали:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за
секционната избирателна комисия, за районната избирателна комисия и за общината
(района – в градовете с районно деление).

Тук предлагам да го добавим това, за да е ясно какви са
книжата и материалите. Оттам нататък е така, както го виждате.
Направила съм това, което се разбрахме в работната група –
пликовете за гласуване излязоха на нов ред, допълнителният
избирателен списък е с главна буква, както и списъкът за
допълнително вписване. Това са чисто технически корекции.
Проверих основанията. Но, ако някой ги провери още
веднъж, ще съм му благодарна.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Има

ли

други

забележки по този текст?
Ако няма, моля, гласувайте текста на Приложение № 63.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 63.
Заповядайте,
докладването.

госпожо

Маринова,

да

продължите
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ГЕРГАНА МАРИНОВА: Следващото е Приложение № 65 –
протокол за предаване и приемане на книжа и материали за
произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г. на
капитан на плавателен съд, плаващ под българско знаме.
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Избирателна секция №
8. Други помощни и технически материали:

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали за произвеждане на национален
референдум на 27 януари 2013 г. на капитан на плавателен съд, плаващ под българско
знаме
(по чл. 188 във вр. с чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 8, 10 и 15 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ................... 2013 г., в .............. часа .........................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)

като капитан на плавателен съд ........................................................................................................,
(име на плавателния съд)

плаващ под българско знаме, получи от определен с решение на РИК неин член следните
книжа и материали за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.:
.
Избирателни урни:
1.
.......................................................................................
.................

2.

3.

(брой с думи)

(с цифри)

Бюлетини за гласуване, запечатани по определения от
ЦИК начин:
.......................................................................................

................

(брой с думи)

(с цифри)

Пликове за гласуване:
………………………………………………………….
(брой с думи)

4.

(с цифри)

Формуляр на списък за Допълнително вписване на
придружителите:
......................................................................................

................

(брой с думи)

(с цифри)

5.

Два формуляра на протокола на секционната
избирателна комисия за установяване на резултатите
от гласуването, всеки в запечатан плик:

6.

Формуляри на извлечения от секционен протокол за
установяване на резултатите от гласуването:
.......................................................................................
(брой с думи)

7.

…………….

Чернови на секционен протокол:
.......................................................................................
(брой с думи)

1. Фабричен №……..
…………..
2. Фабричен №
………………..

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)
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..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Определен с решение на РИК неин член:
Капитан на плавателен съд …………………………………………………,
(име на плавателния съд)

плаващ под българско знаме:
Протоколът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по
един за районната избирателна комисия и за капитана на плавателния съд.

Тук има едно излишно многоточие след „определен с
решение на РИК неин член”. Това многоточие, което е по средата,
което разкъсва израза, е излишно и трябва да го няма.
Иначе

по

същество

не

правя

някакви

допълнителни

предложения.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
забележки?
Ако няма, моля, гласувайте така предложения текст на
Приложение № 65.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 65.
Заповядайте, госпожо Маринова, да докладвате следващото
предложение.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Следващото приложение е с № 65а
и идеята за него се роди на заседанието на работната група. Това е
протокол за предаване и приемане на книжа и материали за
произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г. от
капитана на кораба на секционната избирателна комисия, която се
намира на плавателния съд под българско знаме.
Проблемът с това приложение обаче е, че аз не намерих
конкретно основание в Изборния кодекс за приемането му. Може и
да съм пропуснала. Истина е, че всички тези книжа и материали се
предават от РИК на капитана на кораба и затова има изрична уредба.
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Истината е, че логичното и това, което се прави на практика, е
капитанът на кораба да ги предаде на секционната избирателна
комисия, за да си служат с тях в деня на гласуването.
Оттам решихме да направим такъв приемно-предавателен
протокол, с който да кажем какво предава капитана на кораба на
съответна секционна избирателна комисия на кораба. Но не намерих
конкретното правно основание в Изборния кодекс за това.
Така че са възможни два подхода. Единият е тази книга да
отпадне, така, както я е нямало при предишните книги, които сме
приели за изборите за президент и вицепрезидент, вероятно поради
тази причина. Другият е да намерим някакво правно основание, на
което да я приемем.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам тази книга да отпадне с
указание, влязло в методическите указания, че след като получи
въпросната изборна книга, която гласувахме преди малко, капитанът
да изготви и да предаде на секционната си комисия на кораба по
този модел. Да не утежняваме „Държавен вестник” с излишни
допълнителни материали.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Съгласни ли сте,
колеги, да отпадне това приложение?
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Ако решим да я има тази книга,
най-логичното правно основание вероятно е чл. 187, ал. 1 във вр. с
чл. 188 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз предлагам такава
изборна книга да няма. Аз не намирам и основание да има такава
книга. Ако не правите друго предложение, да го подложа на
гласуване.
Колеги, предлагам ви сега да минем към Приложение № 66 и,
като измислите основанията, да се върнем на Приложение № 65а.
Следващото предложение кой ще го докладва?
Заповядайте, госпожо Маринова. Имате думата.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Следващото е Приложение № 66 и е
протокол за предаване и приемане на книжа и материали за
гласуване с подвижна избирателна урна за произвеждане на
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национален референдум на 27 януари 2013 г. на секционна
избирателна комисия в българско дипломатическо или консулско
представителство.

Избирателна секция №
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ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали за произвеждане на национален
референдум на секционна избирателна комисия в българско
дипломатическо/консулско представителство
(по чл. 189 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13 и 15 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ................... 2013 г., в .............. часа
секционната избирателна комисия в
избирателна секция № ............ в българското дипломатическо/консулско представителство в
държава ..................................... населено място ........................................, получи от
ръководителя на българското дипломатическо/консулско представителство или от
оправомощен
от
него
представител
………………………………………………………………………………………………
(собствено,

бащино и фамилно име)

следните книжа и материали за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013
г.:
1.

Избирателни урни:
.......................................................................................
(брой с думи)

2.

Бюлетини за гласуване, запечатани по определения от
ЦИК начин:
.......................................................................................
(брой с думи)

3.

Пликове за гласуване:
…………………………………………………………
(брой с думи)

4.

Формуляр на Допълнителен избирателен списък:
.......................................................................................
(брой с думи)

5.

Формуляр на списък за допълнително вписване на
придружителите:
......................................................................................

.................
(с цифри)

................
(с цифри)

…………..
(с цифри)

................
(с цифри)

................
(с цифри)

(с думи)

6.

Два формуляра на протокола на секционната избирателна
комисия за установяване на резултатите от гласуването,
всеки в запечатан плик:

Формуляри на извлечения от секционен протокол за

3. Фабричен
№……..
…………..
4. Фабричен
№
………………..
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10. Други помощни и технически материали:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ръководител на българското дипломатическо/
консулско представителство/
оправомощен от него представител:
Председател на СИК:
Секретар на СИК:

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни
екземпляра – по един за секционната избирателна комисия и за
ръководителя на българското дипломатическо или консулско
представителство.

С изключение на чисто технически промени други не
предлагам. Вижте я, както е във вътрешната мрежа и, ако има
някакви забележки, кажете.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Има

ли

някой

забележки по този текст на Приложение № 66?
Ако няма, моля, гласувайте текста на Приложение № 66.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 66.
Следващото приложение, госпожо Маринова.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Следващото е Приложение № 67.
Това е протокол за предаване и приемане на книжа и материали за
произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 на
подвижна секционна избирателна комисия.
Предлагам ви го така, както го виждате на мониторите си.
Ако имате забележки, съм готова да ги чуя.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: А защо има две
Приложения с № 66.
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ГЕРГАНА

МАРИНОВА:

Видях,

че

господин

Паскал

Бояджийски и госпожа Румяна Сидерова да подготвили текст за
приложение. Това, което е изработено от госпожа Сидерова ги видях
и не намерих с нещо да се разминава с това, което ви предлагам. А
предложението на Паскал Бояджийски се отличава само с една
година.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Добре,

който

е

докладвал, това се приема.
Преминаваме към Приложение № 67. Заповядайте, госпожо
Маринова.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Предлагам Приложение № 67 така,
както го виждате на мониторите си.

58
Избирателна секция №
8. Други помощни и технически материали:

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали за произвеждане на национален
референдум на 27 януари 2013 г. на подвижна секционна избирателна комисия
(по чл. 187, ал. 3 във вр. с ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Днес, ................... 2013 г., в .............. часа, подвижната секционна избирателна комисия в
избирателна
секция
№
..........,
населено
място
.................................................,
община/район/кметство ................................, изборен район № .........-............................., получи
от общинската администрация и от РИК следните книжа и материали за произвеждане на
национален референдум на 27 януари 2013 г:
1.

Избирателни урни:
.......................................................................................
(брой с думи)

2.

Бюлетини за гласуване, запечатани по определения от
ЦИК начин:
.......................................................................................
(брой с думи)

3.

Пликове за гласуване:
………………………………………………………….
(брой с думи)

4.

5.

6.

(с цифри)

................
(с цифри)

…………
(с цифри)

Формуляр на списък за Допълнително вписване на
придружителите:
......................................................................................

................

(брой с думи)

(с цифри)

Два формуляра на протокола на секционната
избирателна комисия за установяване на резултатите от
гласуването, всеки запечатан в отделен плик, по начин,
който позволява да се види само фабричният им номер.

Формуляри на извлечения от секционен протокол за
установяване на резултатите от гласуването:
.......................................................................................
(брой с думи)

7.

.................

Чернови на секционен протокол:
.......................................................................................
(брой с думи)

5. Фабричен №……..
…………..
6. Фабричен №
………………..

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)
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............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:
Определен от РИК неин член:
Председател на ПСИК:

Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по
един за подвижната секционна избирателна комисия, за районната
избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно деление).

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли някакви
забележки по текста на Приложение № 67?
Бяхме говорили с Министерския съвет, ако може, тези
протоколи за секционна избирателна комисия и за подвижна
секционна избирателна комисия да се унифицират, но няма как да
стане. Мисълта ми е нещата, които секционната и подвижната
секционна избирателна комисия получават, различават ли се като
текст?
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Да, различават се. Подвижната
секционна избирателна комисия получава по-малко книжа.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, тя получава помалко книжа.
Има ли забележки към текста на Приложение № 67? Не
виждам.
Моля, гласувайте текста на Приложение № 67.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 67.
Следващото приложение ще докладва господин Бисер
Троянов. Заповядайте, господин Троянов.
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Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на протокол
на СИК/Подвижна СИК
(по чл. 211, ал. 4, във вр. с ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ЗПУГДВМС)

Днес, ................... 2013 г., в .............. часа секционната избирателна комисия в избирателна
секция № ........................, населено място…………………… община ................................, адм. район
…………………….., кметство ................................................., изборен район ......................................,
предаде на районната избирателна комисия два сгрешени формуляра на протокол за установяване на
резултатите от гласуването за национален референдум на 27 януари 2013 г. и получи от районната
избирателна комисия нов формуляр на протокол за установяване на резултатите от гласуването за
национален референдум на 27 януари 2013 г.
Фабричен № на сгрешените формуляри
.

.

Сгрешени формуляри
1на протокол на СИК/подвижна
СИК за установяване на
резултатите от гласуването за
национален референдум

1
2
Фабричен № на новия формуляр:

Нов
формуляр
на
2
протокол за установяване на
резултатите от гласуването за
национален референдум.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Докладвам Приложение № 72. Това е
протокол за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на
протокол на секционна избирателна комисия, респективно на
подвижна секционна избирателна комисия.
Председател на СИК/Подвижна СИК:
Определен от РИК неин член:
Когато и двата формуляра на протокола се сгрешат, унищожените
протоколи се връщат в районната избирателна комисия след сверяване на
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фабричните им номера с номерата на протоколите, вписани в протокола за
предаването и приемането на изборните книжа по чл. 187, ал. 3 от ИК. В този
случай секционната избирателна комисия получава нов протокол.
Протоколът се подписва от председателя на секционната
избирателна комисия и от определен от районната избирателна комисия неин
член, предложени от различни партии и коалиции от партии.

Този формуляр не се отличава съществено от това, което
Централната избирателна комисия е обсъждала при изборните
книжа при изборите за президент и вицепрезидент, както и за
местните избори.
Ако имате някакви възражения, моля да ги изразите. Аз
нямам допълнения и корекции.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли предложения,
коментари?
Ако няма, моля, гласувайте така предложения текст за
Приложение № 72.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 72.
Заповядайте, господин Троянов, да докладвате следващото
приложение.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Следващото е Приложение № 73. Това е
протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от
СИК,

респективно

Подвижната

СИК

за

съхранение

в

администрацията.
В ЗПУГДВМС, чл. 20, ал. 3 съвсем схематично законодателят
посочва,

че

протоколите

за

отчитането

на

резултатите

от

гласуването се съставят в три екземпляра, третият от които се
изпраща на общинската администрация.
Законодателят вероятно не е обърнал внимание, че тук
данните от резултатите от гласуването за референдум се отразяват
като междинно звено от районна избирателна комисия и по правило,
когато участва районна избирателна комисия в изборите за Народно
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събрание, за президент и вицепрезидент, както и за Европейски
парламент, всички данни след приключване на гласуването се
отчитат от районната избирателна комисия, а пък след това за архив
материалите

се

предават

за

съхранение

от

областната

администрация.
Не ни е известно по какви съображения тук е посочено, че
изборните книжа и материали от проведеното гласуване ще се
съхраняват от общинската администрация, като смятам, че тук
трябва този текст да бъде тълкуван корективно, най-вече защото
механизмът, по който секционните избирателни комисии ще отчитат
данните от гласуването пред районна избирателна комисия, не
позволява създаването на такава организация, при която те след това
от областния град да бъдат превозвани до всяка една секционна
избирателна комисия до общинската администрация за предаването
на торбите с поставените в тях използвани и неизползвани бюлетини
и останалите изборни материали.
Затова ви предлагам да приемем едно корективно тълкуване
на разпоредбата на чл. 20, ал. 3 и като основание за този протокол да
посочим чл. 233, ал. 7 и 8 и чл. 176, ал. 5 от Изборния кодекс, като
облекчим работата на секционните избирателни комисии и ги
улесним там, където те ще предават своя секционен протокол на
районната избирателна комисия, стационирана в областния град, те
да предават и торбата с опакованите и запечатани бюлетини и
материали именно на областната администрация.
Смятам, че ще затрудним изцяло работата на областните и
общинските администрации и ще въведем допълнителни изисквания
за разходи, при които членовете на секционната избирателна
комисия ще бъдат превозвани от секцията до областния град, а след
това от областния град до центъра на съответната община, за да
предадат незнайно кому, всъщност да предадат на общинската
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администрация незнайно защо именно за съхранение от тях
неизползваните материали.
Затова текстът е посочен с областна администрация. Това е
въпрос на дискусия, но аз застъпвам становището и моля да бъде
подкрепено – секционните избирателни комисии да предават
използваните

книжа

и

материали

именно

на

областната

администрация. Това ще създаде и допълнително облекчение за
съставянето само на 31 комисии по предаване на книжа и материали,
а не, както е на общински избори, 264 отделни комисии.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, аз разбирам
логиката в мисленето по отношение на този протокол и така, както
ни е представен. Но аз не смятам, че Централната избирателна
комисия може да прилага един закон по целесъобразност или да
извършва тълкуване във връзка с целесъобразното прилагане на
закона.
Имаме закон, той е приет и той казва, че тези документи и
материалите от изборите следва да бъдат изпратени на съхранение в
общинската администрация. Сега аз не знам каква е била логиката
на законодателя, но в края на краищата ние не можем в момента да
измисляме нови правила, без да имаме правно основание за това.
Централната избирателна комисия няма функции по тълкуване на
закона, особено когато няма и правно основание за такова
тълкуване.
Даже тук законът е казал, че всъщност секционните
избирателни комисии директно предават тези документи, те изобщо
не ги носят в районните избирателни комисии. В РИК се изпраща
само протоколът, още повече, че РИК няма право нито да брои, нито
да отваря тези бюлетини.
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Има един-единствен случай, в който може евентуално РИК да
се намеси и да поиска преброяване на бюлетините – в случай, че не
излизат контролите и тогава, когато се разминават номерата на
протоколите. Само и единствено тогава може.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има и други хипотези?
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Това ще са отделни случаи,
госпожо председател, и това ние не можем да избегнем.
Аз не мисля, че в работната група по изборните книжа този
въпрос е обсъждан, аз лично не съм присъствал. Но на друга работна
група, която беше във връзка с бюджета, .......
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, тези от вас,
които

си

спомнят

как

беше

построена

конструкцията

на

отмененото .законодателство, идеята му беше тогава такава.
Остатъчните материали – химикалки, разни други – се връщаха в
общинска администрация, а остатъкът от самите изборни книжа
отиваше в областна администрация плюс бюлетините за съхранение.
Така беше.
И тъй като този закон е писан тогава, когато действаше
отмененото изборно законодателство, няма нищо учудващо

в

текста. Проблемът е как чисто практически да нагодим нещата, без
да заобиколим закона.
Аз съм съгласен с колегата Троянов, че действително ще има
известни затруднения от материална гледна точка, но пък и съм
съгласен с колегата Караджов, че след като законът предписва
специална норма, ние трябва да я изпълним.
Така че ви предлагам да се възприеме законовият текст в
изборната книга, след което да помислим практически как да
организираме нещата.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, аз ви предлагам сами да
не си създаваме проблеми. Законът ясно е казал: документите,
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изборните книжа и материали се предават от секционните
избирателни комисии на общинската администрация.
Ако случайно възникне някакъв проблем в РИК, РИК може
да

си

изиска

тези

документи.

Но

да

не

предпоставяме

предварително, че ще има проблеми. Ако има, те ще са единични.
Повечето проблеми, ако има такива в протоколите, те ще са
технически със сигурност.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Третият екземпляр от протокола се
предава и той на общинската администрация. Той може да бъде
предаден, след като секционната избирателна комисия мине през...
Така или иначе третият екземпляр от протокола се предава на
общинската администрация и е за общинската администрация.
Така че за мен текстът, който е записан в ЗПУГДВМС –
предаването на материалите ведно с протокола за общинската
администрация – смятам, че е редно така да го възприемем и в
протокол – Приложение № 73, защото няма как секционната
избирателна комисия да не предаде протокола на общинската
администрация. Това може да стане, след като той бъде разгласен от
районната избирателна комисия.
Чисто организационно всичко това може да стане и по друг
начин. Никой не казва, че в самата сграда на общината трябва да
бъдат предадени материалите и протоколът. Всяка от общините
може да бъде позиционирана в областна администрация и там да
бъде предаван протоколът.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колеги, обикновено организацията
се прави така в районите, разбира се, това не навсякъде е едно и
също, но масово в районите организацията е, че съответните общини
организират транспорта, придвижват секционните избирателни
комисии с нарочен транспорт с полицейска охрана до районните

66
избирателни комисии и след това връщат обратно секционните
избирателни комисии в общините.
Това като цяло е практика в повечето райони.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Никога не са носили чувалите с
материалите.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Да, никога не са ги носили. Винаги
оставяха директно материалите в общинските администрации и
носеха само протоколите. Така беше някога. С автобуси ги събираха
и ги транспортираха.
Така че сега е въпрос на методическо разписване и
практическо решение – как да го направим по действащите правила.
Аз подкрепям колегата Христова да оставим законовия текст
в книгата и след това вече да помислим практически за всички
райони в страната, защото тези, които са по-малки, е по-лесно. За поголемите и градовете с районно деление е малко по-сложно.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Троянов.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, тази изборна книга –
Приложение № 73, не регламентира предаването на секционния
протокол

–

екземплярът,

предназначен

за

общинската

администрация. Тя регламентира предаването на торбата, в която са
поставени използваните и неизползвани изборни книжа и материали.
Аз предлагам тази книга да остане в този вид с това
основание, като в торбата, която на практика се предава с този
протокол, за използвани и неизползвани бюлетини и останалите
материали, но не и протоколът на секционната избирателна комисия.
По този начин ние ще спазим буквата на закона по чл. 20,
ал. 3, в протокола ще бъде предвиден отделен ред за изпращането,
както е записано в ЗПУГДВМС, било в методически указания, било
с нарочно решение. Законът казва: да бъде изпратен, не да бъде
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заместен. А тази книга да си остане само за торбата с изборните
книжа и материали без избирателния списък и без протокол.
Така

че

нека

да

остане

действително

за

областна

администрация, като основанието ще бъде § 2 във връзка с
текстовете от Изборния кодекс и по този начин ние няма да навлезем
изобщо в колизия със специалната норма на чл. 20, ал. 3, защото чл.
20, ал. 3 посочва, че само .....
В такъв случай да е въпрос на гласуване.
Аз поддържам тази книга. Да бъдат изпратени торбата с
материалите на областната администрация. Аз казах, че трябва да
тълкуваме корективно в тази част тази книга и този текст.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, аз ви предлагам
да отложим приемането на тази книга, защото има принципни
въпроси, които не сме решили. Не е въпрос да заместим една дума –
областна с общинска – тук въпросът е да вземем решение по
принцип. Хайде да го обмислим още малко. Не е въпросът просто да
вземем решение. Все пак имаме малко време, но нека действително
да обмислим до какви практически проблеми ще доведе това. Не
казвам да нарушаваме закона.
Съгласни ли сте да отложим тази книга. Добре, отлагаме я.
Отлагаме гласуването и приемането на Приложение № 73 и
продължаваме с Приложение № 74.
Заповядайте, господин Троянов, да докладвате текста на
Приложение № 74.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Следва изборна книга – Приложение
№ 74. Тя е за изборните книжа и материали, които районната
избирателна комисия предава на Централната избирателна комисия
във връзка с провеждане на повторната проверка от въведените
данни от гласуването.
ПРОТОКОЛ
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за предаване и приемане на изборни книжа и материали на PИК на
Централната избирателна комисия
(по чл. 241 на ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Днес, ................... 2013 г., в .............. часа районната
избирателна комисия в изборен район № ........-..............................,
предаде на Централната избирателна комисия:
1. Протокол на районна избирателна комисия
от гласуването за национален референдум
(неразпластен):
2. Екземпляри от протоколи на секционните
избирателни комисии, предназначени за ЦИК
.....................................................................
(брой с думи)
3. Копия на разписките, съдържащи
числовите данни от протоколите на СИК (по
чл. 233, ал. 6 от ИК)
.....................................................................
(брой с думи)
4. Копие от компютърната разпечатка на
данните за протокола на районната
избирателна комисия от гласуването за
национален референдум (списък на
получените протоколи на СИК с кодовете на
разписките им и компютърното предложение
за протокол на РИК) , предоставени от
изчислителния пункт
.....................................................................
(брой с думи)
5. Технически носители с числови данни от
обработката на протоколите на СИК (два
броя)
.....................................................................
(брой с думи)

1 брой

..........................................
(с цифри)

..........................................
(с цифри)

..........................................
(с цифри)

..........................................
(с цифри)

Представители на РИК:
....................................................................................
Представители на ЦИК:
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..........................................................................
РИК предава на ЦИК материалите по чл. 241, ал. 1 от ИК не
по-късно от 48 часа от получаване на протоколите на СИК.
Ако имате вие някакви корекции по тази книга, заповядайте.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли забележки и
предложения по текста на Приложение № 74?
АННА МАНАХОВА: В т. 5 има повторение на „брой в думи”
и „два броя”.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, предлагате „брой в
думи” да отпадне. Да остане един брой.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Значи отпада множественото число и се
заменя с „един брой”, както е в т. 1.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: А това по чл. 241, ал. 2,
т 1, това решение ли се има предвид в т. 2 и т. 5? Аз не мога да
разбера това кое решение е.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Според мен трябва да бъде решение по
жалби, ако има такива. Това е решението, което РИК взима по повод
резултата, което е бланкетно.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз не мога да разбера
текста в скобите - списък на получените протоколи на СИК с
кодовете на разписките им и компютърното предложение за
протокол на РИК.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Това е решение, което на РИК,
предоставено от изчислителния център по повод резултата. Това е
едното решение, което е бланкетно.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Това са случаите, когато РИК взима
решение за определяне на независими народни представители. Това
е решението.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Това е остатък от мажоритарния избор.
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БИСЕР ТРОЯНОВ: Не това е решението за независими
народни представители.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Но вижте какво пише:
списък на получените протоколи на СИК с кодовете на разписките
им и компютърното предложение за протокол на РИК.
Това не е решение само по себе си. Това е компютърното
предложение за протоколно решение. Т. 1 е копие от компютърната
разпечатка на данните и на решението. Нали те по електронен път
пращат решението в тези РИК-ове.
Затова според мен в т. 5 – данните от протокола – трябва да е
копие от решението. Това решение в т. 2 не знам кое е и затова ви
питам. Всъщност това в т. 2 кое решение е?
БИСЕР ТРОЯНОВ: При референдум ние нямаме решение на
РИК по повод изборни резултати. А по т. 2 може или да предвидим
все пак, за да детайлизираме това, което пише в указанията, и това
да бъде решение по повод жалби, както винаги сме го правили, или
изобщо да отпадне т. 2.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Такова решение ние не взимаме.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Всъщност т. 2 все едно
я няма, такова решение няма. Вие сте прави, че то е за независимите
народни представители. Всъщност, ако трябва да сме точно, това
решение по т. 2 е решението по чл. 235, ал. 3, където се казва: РИК
определя избраните независими кандидати в района. Нали това
искате да ми кажете?
Тук всъщност тази точка – т. 2 - трябва да отпадне.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Да, съгласен съм.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: А т. 5 да се допълни ли
или така да си остане?
И това решение по чл. 241, ал. 2, т. 1 – компютърната
разпечатка на това решение по т. 2 ли е?
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БИСЕР ТРОЯНОВ: Да, това е.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Тоест, да остане т. 5.
Точка 5 е правилно записана.
Ако искате обаче, да добавим в скоби: „(списък на
получените протоколи от секционните избирателни комисии с
кодовете на разписките им и компютърно предложение за
протокола)”.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Добре, стига да не стане много дълго.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: И не можем да го
съкратим. Записали сме: „списък на получените протоколи на СИК с
кодовете на разписките.....)”. Всъщност е добре да знаят какво
представлява това копие. Ние колко време се чудим какво е.
Сега да добавим „(...и компютърното приложение за
протокол на РИК)”.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Добре. Не възразявам.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Това е текстът на чл.
234, ал. 2.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Аз имам спомен, че РИК се поднася
незабавно и те не подлежат на обжалване пред ЦИК. За решенията
по повод жалбите на РИК ние нямаме основание в закона да ги
искаме. Ако сме стриктни по закона, не можем да ги изискваме.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз подкрепям становището на Венцислав
Караджов да можем да си получим решението, защото един закон
може да има и социална функция. Както знаем, етапът на
създаването на един закон е именно обобщаване на практиката за
прилагането му и за неговото усъвършенстване, поради което е
добре да имаме и социалните проекции на един закон в реалността, а
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именно тук в случая – какъв тип жалби се подават до районните
избирателни комисии, за които ЦИК не знае какво става с тях. И
оставете ЦИК, но и въобще и обществото не знае какво става с тях
като цялостен масив за цялата страна.
Аз поддържам колегата Караджов – нека да си остане т. 2 за
жалбите и другото.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз не възразявам да
имаме информация. Винаги съм казвала, че трябва да имаме
информация за всички процеси и че можем да изискваме тази
информация, но не и когато правим една изборна книга по текст от
закона, който и определя реквизитите, а ние да си добавяме други.
Просто не е тук мястото в този протокол да се описват едни жалби.
Нито има такъв текст в закона, нито според мен ще постигнем нещо.
По-скоро можем да излезем с едно решение, с което да ги изискваме.
ЕЛЕНА

МАРКОВА:

Аз

в

случая

съм

съгласна

с

предложението на председателя госпожа Медарова и за събирането
на информация и наистина предлагам като председател да възложи
изработването на един проект за решение по този начин, по който
дадохме указания, защото сложим тази графа и тези решения по
жалби, ако има такива, те попаднат в предаването на книжата,
всички знаем, че технологията е жалбите се окомплектоват, слагат се
в пликовете и след това отиват в архив. Тоест, ние не ги отделяме.
И, ако наистина искаме да създадем архив и да знаем какви
жалби евентуално са постъпили и как се е развивал този процес, то
би било редно да ги съхраняваме не долу в архива, а горе, при нас.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, тази изборна
книга има за основание чл. 241 от Изборния кодекс. Описаните в нея
точки съдържат или конкретни изборни книги или легални понятия.
Тези решения по жалби изобщо ги няма в текста на чл. 241.
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Аз не възразявам, че са показателни, но не им е тук мястото.
Кажете, защо да ги слагаме тук сега и да усложняваме и изборната
книга, и начина на отчитане?
Ние ще го гласуваме, само искам да ми посочат законовото
основание за това. В този протокол, в който соченото основание е
чл. 241 от Изборния кодекс, на основание на кой текст ще сложим
решение по жалби. Само това искам. А и да не го посочат, аз пак ще
го подложа на гласуване, но не може да има такъв подход, той
просто е незаконосъобразен. Не може по целесъобразност да правим
изборни книги.
Предната книга я отложихме, именно защото отчетохме и
Вашето съображение, и на останалите колеги и защото нямахме
единно становище по въпроса.
Подкрепяте ли си предложението, ще посочите ли основание,
за да го гласуваме? Ако не посочите, без основание ще го гласуваме
и продължаваме напред.
Има предложение в тази изборна книга – Приложение № 74 –
да се запише т. 2 със следния текст. Ще помоля вносителите на това
предложение да го формулират, защото аз не мога да формулирам
текст.
БИСЕР ТРОЯНОВ: „....решенията на РИК по жалби”.
КРАСИМИР ТОДОРОВ: По кои жалби? „В деня за
гласуване” трябва да остане и т.н. Аз затова не искам да го
формулирам. Който го предлага, да предложи и формулировка.
Заповядайте, господин Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, аз предлагам да се
оттегли предложението за нова т. 2 - решението на РИК да бъде
записано на отделен ред в протокола за предаване и приемане на
изборните книжа и материали, като правя предложение да се
изработи конкретно решение на Централната избирателна комисия,
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с което да се укаже на районните избирателни комисии да
предоставят на Централната избирателна комисия решенията и
жалбите в изборния ден, които да послужат на Централната
избирателна комисия за анализ на резултатите от деня на
гласуването в националния референдум, както и за преценка на
необходимостта за повишаване капацитета на РИК, в случай че
Централната

избирателна

комисия

предприеме

допълнителни

обучения на членовете на районни избирателни комисии.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз ще подложа на
гласуване това предложение на господин Караджов.
Има едно предложение и то е да отпадне т. 2. Друго
алтернативно предложение няма.
Има ли други предложения по текста на Приложение № 74?
Няма.
Моля, гласувайте текста на Приложение № 74 с корекциите.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Има решение за Приложение № 74.
Чухте предложението на господин Караджов и то беше за
принципно решение, което после да включим.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13, против – няма.
Предложението на господин Караджов се приема.
Имаме решение да се изготви такъв проект на решение.
Следващата изборна книга кой ще докладва? За Приложения
№ 80 и 81 казахме, че ги отлагаме.
Заповядайте, госпожо Грозева. Имате думата.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, госпожа Сидерова е оставила
проектите на три книги и предполагам, че в тези книжа –
Приложение № 3 – Избирателен списък в лечебни здравни
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заведения, почивни домове за възрастни хора и Избирателен списък
в местата за изтърпяване на наказания.
Проблемът беше в приложението на изборната книга, но
въобще не са гледани в зала. Тя е записала кои са минали през залата
и са обсъждани, а тези две книги въобще не са обсъждани в зала,
тоест, тези два списъка, които ви прочетох.
Ако искате, аз имам готовност да докладвам така наречения
забранителен списък.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, преди да
продължим с изборните книжа, ви предлагам да разгледаме проект
за решение за определяне деня на насрочване на национален
референдум, изготвен от госпожа Христова.
Заповядайте, госпожо Христова.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, на днешното заседание
проектът е с № 1 – НР.
Колеги, с протоколно решение от заседанието ни, проведено
на 01.11.2012 г., приехме да определим деня за насрочване на
национален референдум по смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗПУГДВМС,
както е обнародвано в „Държавен вестник” с Указа на президента за
определяне датата за национален референдум и в тази връзка, тъй
като днес Указ № 385 на президента на Република България е
обнародван в „Държавен вестник” бр. № 87, ви предлагам да
приемем следното:
„ОТНОСНО: определяне

на

деня

на

насрочване

на

национален референдум на 27 януари 2013 г.
На основание чл. 14, ал. 1 от ЗПУГДВМС и § 2 от ПЗР на
ЗПУГДВМС във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
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Приема за „ден на насрочване на национален референдум” по
смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление датата 09.11.2012 г. –
деня н а обнародване в „Държавен вестник” (бр. 87 от 09.11.2012 г.)
на Указ № 385 от 31 октомври 2012 г. на Президента на Република
България за определяне датата на национален референдум.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

някакви

забележки, възражения?
Ако няма, подлагам на гласуване проект за решение за
определяне датата за национален референдум.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Има решение № 2 – НР.
Сега, колеги, продължаваме с изборните книжа.
Заповядайте, госпожо Грозева, да докладвате изборна книга.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Предлагам ви да започнем със списъка
на заличените лица – изборна книга Приложение № 6.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не, не. Нека да не
започваме с това, а с тези, които вчера гледахме и сега си спомних,
че бяха оттеглени.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз мисля, че тези госпожа Сидерова е
дала за нанасяне на корекции, след това да се изпратят на членовете
на ЦИК, като се създаде папка за коригирани книжа. Това са книжа,
които са минали през зала и са обсъждани. Това са Приложение № 1,
Приложение № 2 – избирателни списъци, са обсъждани. До № 8
мисля, че са обсъждани. Мисля, че госпожа Сидерова по тях няма
корекции.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: От вчера имаше един
избирателен списък.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да, ето, нали Ви казах. Ето ги тези,
които не са коригирани и не са минавали през зала. Това е
Приложение № 3 – Избирателен списък в лечебни здравни
заведения, почивни домове, домове за деца и пр.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: От вчера нали останаха
няколко избирателни списъка. Госпожа Сидерова ги оттегли. Те не
са минавали през зала.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да, тези не са гледани в зала въобще.
Така че, ако не възразявате, ще ги докладвам.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Нали вчера имаше едни
проекти на избирателни списъци, които беше писал господин
Бояджийски. Аз питам за тях дали са готови, защото Паскал беше
изготвил едни книги, много различни от тези, които са били преди и
беше допуснал смесване на видове действия – едните за изготвяне на
списък, другите при гласуването. Те са много различни.
ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

Аз

предполагам,

че

това

са

коригираните, тези, които гледахме. Ето, тук пише: прието на
07.11.2012 г.
Тези, които са тук, не са гледани и не са коригирани.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Какво значи „не са
коригирани”? От госпожа Сидерова ли не са коригирани?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не, не са разглеждани.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Трябва да започнем с
новите проекти.
Докладвайте ги, госпожо Грозева. Имате думата.
ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

Какво

предлагате?

Както

кажете.Предполагам, че това са тези, за които говорихме. Може би в
тези коригирани проекти ще намерим въпросните списъци, които
Вие имате предвид.
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Откъде да започна? Какво предлагате? От списъка или от
заявленията, тоест, онова решение, което още не е прието?
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Докладвайте новите
книги.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да докладвам тогава Приложение № 6 и
Приложение № 6а? Те се намират в папка „Нови проекти” от
09.11.2012 г.
Колеги, докладвам ви проекта така, както е на екраните ви.
Започвам с изборна книга – Приложение № 6.
Избирателна секция №
Община …………………………… административен район
………………………….. населено място …………………..

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в
избирателните списъци
(чл.187, ал.1, т.7 от ИК във вр. § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМД)
№ Собствено, ЕГН Постоянен Поставени Лишени Н.а. ЗГДКП УГДМ
бащино,
адрес
под
от
фамилно
запрещение свобода
име

Забележка

Този списък не се обявява публично. Предоставя се на
органите по чл. 40, ал. 1 от ИК заедно с избирателните списъци 40
дни преди деня на референдума за извършване на справки при
отстраняване на непълноти и грешки, извършване на дописвания,
вписвания и заличавания след обявяването на избирателните
списъци и на секционните избирателни комисии в деня преди
референдума за извършване на справки в деня на референдума при
вписване на изпуснати в избирателните списъци лица. Изработва се
по секции.
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Използвани съкращения:
Н.а. - пожелали да гласуват по настоящ адрес
ЗГДКП

- заявили,у че ще гласуват в дипломатическо или

консулско представителство
УГДМ - служебно заети лица, които имат издадено
удостоверение за гласуване на друго място.
В деня преди деня на референдума се предава на СИК заедно
с основния и допълнителния избирателен списък.
Основанието е чл. 187, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс във вр. с
§ 2 от ПЗР на закона.
Графите са изписани, виждате ги.
Отдолу

за

тези

съкращения

са

изписани

подробно

обясненията.
Този списък не се обявява публично. Предоставя се на
органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс заедно с избирателните
списъци 40 дни преди деня на референдума за извършване на
справка при отстраняване на непълноти, грешки и извършване на
дописвания, вписвания, заличаване след обявяване на избирателните
списъци и на секционните избирателни комисии в деня преди
референдума за извършване на проверка при вписване на изпуснати
в избирателните списъци. Този списък се изработва по секции.
Ако имате някакви бележки или предложения за допълнения,
съм готова да ги обсъдим.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: На реда, където е пояснението
на съкращението „ЗГДКП” има печатна грешка, има едно излишно
„у”.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да, видях го, господин Караджов. Ще
го изчистим.
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ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Тук има проблем с този списък,
защото е хубаво, че ще се връчи 40 дни преди деня на произвеждане
на референдума, обаче за част от нещата сроковете изтичат след
това: заявяването за гласуване в чужбина, удостоверението за
гласуване на друго място, както и за настоящия адрес.
Така че този списък в тези три основания специално - 40 дни
преди изборния ден - няма как тези основания да са налице. В тази
връзка ми е коментара.
Би следвало, ако ще се прави такъв списък, трябва да има още
един, който след това да включва и този кръг лица. Тоест, да се
актуализира след това.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Всички списъци се актуализират, но
това е списък, който ще се яви в секционните избирателни комисии.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз по колоните нямам възражения,
а по-скоро по начина на организация бих възразил, че би могло да се
направи една обща колона, в която да се напише „основание за
заличаване” и вече да се опише долу в обясненията кои са
основанията за заличаване, защото има наистина прекалено много
колони.
Но аз имам предвид и нещо друго. Този списък 40 дни преди
изборния ден няма да е верен. Той ще бъде верен най-рано – колко
беше – 12 дни или 14 дни преди изборния ден. Тогава ще бъде верен,
защото тогава ще изтече срокът за подаване на заявленията за
настоящ адрес, сроковете за удостоверения за гласуване на друго
място и т.н. Така че 40 дни преди деня на произвеждане на
референдум няма да е изтекъл срокът, да кажем, за подаване на
заявления за гласуване по настоящ адрес.
Затова моля тези въпроси да се обмислят. Едното ми
предложение е вместо всичките графи след „постоянен адрес” и
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преди „забележка” да дойде това, на което пише „основание за
заличаване”. Това е едното ми предложение.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Винаги е изглеждал по този начин
списъкът на заличените лица.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Не, аз виждам и други варианти.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Добре, ще го изчистим тогава.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Трябва да запишем, че ще се
актуализират към деня на референдума.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Видях, че ще се актуализира преди
връчването на списъка на секционните избирателни комисии,
защото той тогава ще включва всички тези категории лица, които не
са включени към 40-те дни. Затова казвам, че в обяснението трябва
да има още едно изречение.
Идеята за този списък се породи от това, че в последната
кампания за местни избори имаше много лица, които не знаеха, че са
попаднали в този списък, тъй като имат настоящ адрес в чужбина.
Ние този проблем в момента го нямаме, тъй като все пак всички
лица, които имат постоянен адрес на територията на Република
България към 9 ноември, ще могат да гласуват. Ние този проблем го
нямаме в момента.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Този проблем ще се появи и на
следващите избори.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Добре, ще го изчистим тогава, щом не
можем да дописваме.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Затова ви предлагам да
не приемаме сега този списък, да помислим още малко.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Затова сме подготвили и Приложение
№ 6а, което обаче има само две графи
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Грозева, имате думата за следващата книга.
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ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

Следващата

изборна

книга

е

Приложение № 6а. Това е списък на заличените лица, които нямат
право да бъдат дописвани в избирателния списък и отдолу пише „За
обявяване”, който съдържа само две графи – собствено, бащино и
фамилно име и постоянен адрес.
Приложение № 6а
Избирателна секция №
Община …………………………… административен район
………………………….. населено място…………………
Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в
избирателните списъци
(чл.187, ал.1, т.7 от ИК във вр. § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМД)

(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)
№

Собствено,
бащино,
фамилно
име

Постоянен адрес

Този списък се обявява в общинската администрация за
извършване справки по него. Информация за причината за
включването на дадено лице в списъка може да се дава само на
самото лице, след като се легитимира с документ за самоличност
пред съответното длъжностно лице.
Обяснението е написано отдолу. Виждате го.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Има и нещо друго. Издаването на
удостоверението за гласуване на друго място не е пречка за
дописване на лицето в съответната секция, което още не сме
пояснили.
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Така че аз съм склонен да възприема предложението на
председателя това нещо да го оставим за следващо заседание.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Напротив, когато ти издадат
удостоверение за гласуване на друго място, господин Христов, теб
те заличават автоматично от списъка, в който си бил включен.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Пак влизаме в безкрайни дискусии. Какъв
е проблемът. Тук явно се навеждат доводи да не се гледат сега тези
книги и се хващаме за отделни изречения. Ако тръгнем по тази
линия, няма нищо да направим. По-добре да решим ще ги гледаме
ли днес или няма да ги гледаме.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз например и по двете
книги, да ви кажа честно, не мога да взема решение. Ако искате, да
помислим още малко. Сега да гледаме двата списъка.
Заповядайте, госпожо Грозева, да докладвате.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Приложение № 3. Доколкото си
спомням, Приложение № 3 е за лечебните здравни заведения, за
почивните домове, за домовете за стари хора и там проблемът дойде
от обясненията под черта.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предлагам да оставим
както Приложение № 6 и Приложение № 6а, така и това за
лечебните здравни заведения за понеделник.
Заповядайте, госпожо Манахова, да докладвате.
АННА МАНАХОВА: Приложение № 1 е удостоверение за
назначен член на секционна избирателна комисия в дипломатическо
или консулско представителство.
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......../............... г.
(чл. 26, ал.1, т. 5 и чл. 37, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на
ЗПУГДВМС)
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Централната

избирателна

комисия

удостоверява,

че

с

Решение № ….. от .............. г.
……………………………………………………………..,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ….………....., е назначен(а) за ……………………..………………
(председател/секретар/член)
на секционната избирателна комисия в секция № ....................,
населено място ……………………, държава..……….......................,
за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
забележки към Приложение № 21?
Заповядайте, госпожо Маринова.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Аз мисля, че нещо липсва в самия
текст на удостоверението, защото това, което виждам сега.....А,
видях го, извинявайте.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, ако нямате
други забележки, моля, гласувайте текста на Приложение № 21.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение за Приложение № 21.
Да си запишем да изпратят тези от папката „Нови проекти” от
09.11.2012 г. и трите декларации по приложенията от № 80 до 82.
Протоколите колко са? Те са два протокола, нали? Това са
номера: 68, 70, 71 – това са протоколите и извлеченията от
протоколи. Останаха тези за застъпниците. Ние стигнахме до
проверката на подписите, което госпожа Андреева го включи, но
нямахме време да го гласуваме. Този проект за решение трябва да е
готов.
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Колеги, ако днес приемем тези решения, в понеделник трябва
да приемем остатъка от книжата за избирателните списъци, след
което трябва да вземем решение за застъпниците, да приемем
книжата за застъпниците, евентуално да се срещнем със Сметната
палата и да приемем декларациите за финансирането и с това би
трябвало да приключим с изборните книжа.
Ако приключим с изборните книжа, а ние трябва да ги
приключим, да вземем едно решение и да ги подадем за
обнародване. Трябва да оправим номерацията и всичко останало.
Може да установим, че сме пропуснали нещо, което мен ме
притеснява.
След това вече бихме могли да гледаме хронограмата, може
би на следващото заседание, защото вече ще имаме всички изборни
книжа и след това вече да започнем с принципните решения.
Аз така виждам нещата. След това трябва да приемем
методиката, план-сметката, проекта за гласуване в чужбина.
Сега, колеги, предлагам да приключим с изборните книжа за
днес. Ще получите тези проекти на новите книжа, на декларациите и
ще добавим и това решение за регистрация на застъпниците в
последния му вариант, ще видя кой е последният час – 17,48 ч., за да
можем да ги гледаме в понеделник.
Сега давам думата на госпожа Манахова да докладва
решенията във връзка с решението за референдума.
Заповядайте, госпожо Манахова.
АННА МАНАХОВА: Колеги, само да уточним като
номерация. Първо да докладвам начина на приемане на решенията
на ЦИК. Всъщност ще докладвам проект № 3. След това ще
докладвам проект № 2.

86
Проект 3 е проект относно съобщаване на решенията на ЦИК
във връзка с произвеждане на национален референдум на 27 януари
2013 г.
„ОТНОСНО: съобщаване

на

решенията

на

ЦИК

относно

произвеждане на национален референдум на 27 януари
2013 г.
На основание § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 26,
ал. 1, т. 22, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. Съобщаването на решенията на Централната избирателна
комисия се извършва чрез обявяването им в бюлетина (електронната
емисия) на Българската телеграфна агенция и на интернет
страницата на комисията. При обявяване на решенията се отбелязват
датата и часът на публикуването им.
2. Сроковете за обжалване на решенията на ЦИК започват да
текат от второто по ред публикуване.
3. Централната избирателна комисия изпраща на “Държавен
вестник” решенията, подлежащи на обнародване.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ние гледаме различни текстове. Не
очаквах такъв начин на приемане на решенията.
АННА МАНАХОВА: Аз нали точно това попитах: дали да
разменя двата проекта, дали не ви се струва по-правилно решението
за съобщаване на решенията на ЦИК да предхожда вземането на
решения от другите комисии. Затова започнах с проект № 3.
Правилно, тъй като проект № 2 касае всички избирателни
комисии, а след това проект 3 е само за съобщаване на решенията на
ЦИК, да запазим поредността, предложена от господин Христов.
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Тогава докладвам проекта, който при вас е под № 2, относно
начина на приемане на решение от избирателните комисии относно
произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
„ОТНОСНО: начина на приемане на решения от Централната
избирателна комисия и районните избирателни комисии
относно произвеждане на национален референдум на
27 януари 2013 г.
На основание § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 26,
ал. 1, т. 1, чл. 20 и чл. 21, ал. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Заседанията на Централната избирателна комисия и
районните избирателни комисии (избирателните комисии) са
законни, когато на тях присъстват повече от половината от
членовете им.
2. Избирателните

комисии

приемат

решенията

си

с

мнозинство две трети от присъстващите членове. Когато при
приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че
е налице отказ, който се вписва в диспозитива на решението.
3. Гласуването е явно. Гласува се “за” или “против”. Не се
допуска гласуване “въздържал се”.
4. Членовете на избирателните комисии могат да подписват
протоколи и да гласуват решения с “особено мнение”, като в този
случай изрично отбелязват дали гласуват “за” или “против”
конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение.
5. За заседанията на избирателните комисии се съставя
протокол, който се подписва от председателя и секретаря.
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6. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция
на избирателните комисии се подписват от председателя и
секретаря.
7. Когато председателят, съответно секретарят, отсъства,
решенията,

протоколите,

кореспонденция

се

удостоверенията

подписват

от

и

секретаря,

текущата

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.
8. Когато

едновременно

отсъстват

и

председателят

и

секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата
кореспонденция се подписват от заместник-председател и определен
с решение на комисията член, предложени от различни партии и
коалиции от партии.
9. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата
кореспонденция на избирателните комисии се подпечатват с печата
им.
Искам да уточня по т. 7 само, че тъй като в секционните
избирателни комисии няма заместник-председател, трябва да
посочим, че определен с решение член на секционната избирателна
комисия подписва документите.
Предлагам т. 7 да придобие вида:
„7. Когато председателят, съответно секретарят, отсъства,
решенията,

протоколите,

кореспонденция

се

удостоверенията

подписват

от

секретаря,

и

текущата

съответно

от

председателя, и от заместник-председател, а за секционните
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избирателни комисии – определен с изрично решение неин член.
Когато

председателят,

съответно

секретарят,

и

заместник-

председателят/членът на секционната избирателно комисия 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.”
Съответно корекция ще настъпи и в т. 8 и предлагам тя да
бъде във вида:
„8. Когато едновременно отсъстват и председателят и
секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата
кореспонденция се подписват от заместник-председател и определен
с решение на комисията член, предложени от различни партии и
коалиции от партии – за решения на РИК.... „
АННА МАНАХОВА: Не знам, това вече е въпрос на общо
решение. Аз и без това докладвам в движение, така да се каже.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: „... а за секционните избирателни
комисии – определен с изрично решение неин член...” – трябва да
добавим това.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожо Манахова,
можем ли да вземем днес решение по проекта, който докладвахте?
АННА МАНАХОВА: Освен да се ориентираме към това,
което господин Владимир Христов предложи. Единият вариант е да
сведем проекта до ЦИК и РИК, защото аз така или иначе смятам, че
някои от текстовете като например „текуща кореспонденция” и
други неща, явно са неприложими за секционните избирателни
комисии или много малко са приложими. Ние указваме в
методическите указания как се взимат решения и си мисля дали има
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смисъл от такова принципно решение, с което да засягаме и
секционните избирателни комисии.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз правя предложение да разгледаме
същия текст, като стесним предмета на това решение до решения на
ЦИК и РИК. За начина на вземане на решения на секционните
избирателни комисии да бъде изрично упоменат в съответните
методически указания.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, тогава да
напишем: относно приемане на решения от ЦИК и РИК. Съгласни
ли сте? Аз съм съгласна. Това означава, че на всяка точка ще има
има „заседанията на ЦИК и РИК” и т.н.
АННА МАНАХОВА: Господин Чаушев предложи т. 1 да
стане:
„1. Заседанията на Централната избирателна комисия и
районните избирателни комисии (избирателните комисии) са
законни, когато на тях присъстват повече от половината от
членовете им.”
А в следващите точки вече ще използваме само термина
„избирателните комисии”.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, но да изпишем в
т. 1 Районните избирателни комисии и Централната избирателна
комисия, но и да допълним „Районните избирателни комисии за
произвеждане на национален референдум”.
АННА МАНАХОВА: Нарекохме ги в решението, а не в
протоколното решение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз нямах всъщност
това предвид, а имах предвид да не ги пишем РИК, а да напишем
„Районните избирателни комисии”, тоест, с пълни думи.
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АННА МАНАХОВА: Според мен, цялото наименование
„Районната избирателна комисия” трябва да е в т. 1, но не и в
заглавието. Тогава ще трябва още в „Относно” да се включи
съкращението.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, може да се включи
и в „Относно”, но това не променя, че в т. 1 трябва да се напише
изцяло.
АННА МАНАХОВА: Добре, ще махна съкращението горе. В
„Относно”

използвам

пълните

наименования

„Централна

избирателна комисия” и „Районните избирателни комисии”, след
това в т. 1 използвам също пълните наименования, а в скоби
„избирателните

комисии”

и

оттам

нататък

използвам

само

„избирателните комисии”.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли други бележки
и предложения по този проект? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения проект с корекциите,
които бяха направени.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11, против –1.
Имаме решене № 4 – НР.
Заповядайте, госпожо Манахова, да докладвате следващия
проект.
АННА МАНАХОВА: Следващия проект е под № 3.
„ОТНОСНО: съобщаване на решенията на ЦИК относно
произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
На основание § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 12,
чл. 26, ал. 1, т. 22 и 27, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 3, ал. 4, т. 4 и ал. 6 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
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1. Съобщаването на решенията на Централната избирателна
комисия се извършва чрез обявяването им в бюлетина (електронната
емисия) на Българската телеграфна агенция и на интернет
страницата на комисията. При обявяване на решенията се отбелязват
датата и часът на публикуването им.
2. Сроковете за обжалване на решенията на ЦИК започват да
текат от второто по ред публикуване.
3. Централната избирателна комисия изпраща на “Държавен
вестник” решенията, подлежащи на обнародване.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предлагам ал. 2 да
отпадне.
АННА МАНАХОВА: „На основание § 2 от ПЗР на
ЗПУГДВМС във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 22 и ал. 6 от Изборния
кодекс ...”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухме Проект
№ 2, текстът е пред вас. Има ли забележки? Няма.
Моля, гласувайте така предложения проект.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение № 3 – НР.
Колеги, във връзка със задължението да публикуваме
решенията си и в сайта на БТА, ви предлагам да вземем решение да
направим една среща с представители на БТА, за да уточним как в
техния сайт да бъдат обозначени решенията, които взимаме във
връзка с националния референдум и те да бъдат отделени от тези,
които взимаме във връзка с избори.
Има ли възражения срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте това предложение.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
Госпожа Сапунджиева с участието на господин Троянов да
подготвят срещата с БТА.
Следващото заседание на ЦИК ще бъде в понеделник от
10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 17,30 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

