ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 205
На 13 ноември 2012 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на Хронограма за националния референдум на
27.01.2013 г.
Докладва: Паскал Бояджийски
2. План-сметка за материално-техническото осигуряване на
ЦИК.
Докладва: Севинч Солакова
3. Методика за гласуване на националния референдум на
27.01.2013 г.
Докладва: Емануил Христов
4. Гласуване

в

дипломатическите

и

консулските

представителства.
Докладва: Мая Андреева
5. Проект на решение за назначаване на РИК.
Докладва: Анна Манахова
6. Изготвяне на задание за конкурс за преброител.
Докладва: Елена Маркова
7. Изготвяне на задание за аудио- и видеоклипове.
Докладва: Бисер Троянов
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8. Искане от ОИК – Елхово относно решение № 2074 на ЦИК
за избор на народен представител на Мария Стоянова ПетроваМинчева.
Докладва: Севинч Солакова
9. Искане от ОИК – Габрово за отваряне на помещение с
изборни книжа и материали.
Докладва: Севинч Солакова
10.

Покана

от

Съюза

на

дипломираните

експерт-

счетоводители в България за участие в дискусия.
Докладва: Красимира Медарова
11. Резултат от проведено

от НЦИОМ проучване за

информираност.
Докладва: Красимира Медарова
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова,
Мария Мусорлиева, Мая Андреева, Сабрие Сапунджиева, Севинч
Солакова, Анна Колушева-Манахова, Бисер Троянов, Владимир
Христов, Гергана Маринова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Красимир Калинов, Мариана Христова, Паскал
Бояджийски и Ралица Негенцова.
ОТСЪСТВАХА:

Румяна

Сидерова

-

болна,

Валентин

Бойкинов, Венцислав Караджов и Силва Дюкенджиева.
Заседанието бе открито в 15,30 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 13
ноември 2012 г.
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Разполагате с дневния ред. Имате ли възражения или
допълнения? Няма пречка да допълните нещо и по време на
заседанието. Ако нямате забележки към обявения дневен ред, да
започнем с:
1. Проект на Хронограма за националния референдум на
27.01.20131.
Разполагате с проекта в папка „Национален референдум”.
Давам думата на господин Бояджийски да докладва.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Работата ни е облекчена, защото
вече сме разглеждали действията по тази хронограма. Само трябва
да уточним известна част от тези действия, тъй като по-миналата
седмица, когато разглеждахме хронограмата като действия, нямаше
яснота кое действие ще бъде произведено и кое не.
(Продължителни коментари и уточнения на проекта на
хронограма извън протокола.)
Предлагам ви да приемем следната хронограма, заедно с
решението:
ХРОНОГРАМА
за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

№

Основни процедури, събития Основание от
и действия
ЗПУГДВМС/ИК

1.

Обнародване на решението на
Народното
събрание
за
произвеждане на национален
референдум

Чл. 13, ал. 8 от
ЗПУГДВМС

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума

Срок до дата
(вкл.)
ДВ, бр. 83 от
30.10.2012 г.
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№

Основни процедури, събития Основание от
и действия
ЗПУГДВМС/ИК

2.

Президентът на Републиката в
срок до един месец от
обнародването на решението
на Народното събрание за
произвеждане на референдум
определя
датата
на
референдума, която не може да
е по-рано от два и по-късно от
три месеца от датата на
обнародване на решението на
Народното събрание
Организационно-техническата
подготовка на национален
референдум се осъществява от
МС.
МС
може
да
възложи
координацията и изпълнението на дейностите по
организационно-техни-ческата
подготовка на референдума на
определен министър
ЦИК утвърждава образците на
изборните книжа

3.

4.

5.

6.

7.

Ръководителите на дипломатическите
и
консулските
представителства трябва да
поискат незабавно, но не покъсно от 70 дни преди деня на
референдума съгласието на
приемащата
държава
за
произвеждането на национален референдум
ЦИК приема решение за
определяне условията, реда и
организацията за гласу-ване на
българските
граждани
в
дипломати-ческите
и
консулските представителства
ЦИК изпраща на МВнР
решението за условията, реда и
организацията за гласуване в
дипломати-ческите
и
консулските представителства

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума

Чл. 14, ал. 1 от
ЗПУГДВМС

Чл. 15, ал. 1 от
ЗПУГДВМС
§ 2 от ПЗР на
ЗПУГДВМС и
чл. 13, ал. 2 от
ИК

Срок до дата
(вкл.)
Указ № 385 от
31.10.2012 г.,
ДВ, бр. 87 от
9.11.2012 г.

7 дни от
насрочване
на
референдума

16.11.2012 г.

Чл. 12, ал. 2 от
ИК, § 2 от
ЗПУГДВМС

3 дни от
12.11.2012 г.
насрочването на (Решение на
референдума
ЦИК № 6-НР
от 12.11.2012
г.)
Чл. 9, ал. 1 и § 2
- 70 дни
17.11.2012 г.
от ЗПУГДВМС и
чл. 74, ал. 2, т. 1
и 2 от ИК

Чл. 9, ал. 1 и § 2
от ЗПУГДВМС и
чл. 26, ал. 1, т. 4
от ИК

- 70 дни

17.11.2012 г.

Чл. 9, ал. 1 и § 2
от ЗПУГДВМС и
чл. 26, ал. 1, т. 4
от ИК

- 69 дни

18.11.2012 г.
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№

Основни процедури, събития Основание от
и действия
ЗПУГДВМС/ИК

8.

Министърът на външните Чл. 9, ал. 1 и § 2
работи и ръководителите на от ЗПУГДВМС и
дипломатическите и консулски чл. 44, ал. 5 от
представителства публикуват
ИК
на интернет страницата на
МВнР условията и реда за
гласуване в дипломати-ческите
и
консулските
представителства
При областните управители се
§ 2 от
провеждат консултации за ЗПУГДВМС и
състава на РИК
чл. 27, ал. 5 от
ИК
Областните
управители
§ 2 от
представят в ЦИК предложе- ЗПУГДВМС и
нията за състав на районните чл. 27, ал. 6 и 7
избирателни
комисии
в
от ИК
случаите, когато е постигна-то
съгласие между участни-ците в
консултациите
Областните
управители
§ 2 от
представят в ЦИК предложе- ЗПУГДВМС и
нията за състав на районните чл. 27, ал. 5 и 8
избирателни
комисии
в
от ИК
случаите,
когато
не
е
постигнато съгласие между
участниците в консултациите
ЦИК приема и обнародва в
§ 2 от
„Държавен вестник“ методика ЗПУГДВМС и
за определяне на резултатите чл. 26, ал. 1, т. 27
от гласуването в националния
от ИК
референдум
ЦИК определя структурата и
§ 2 от
съдържанието на единната ЗПУГДВМС и
номерация на избирателните чл. 26, ал. 1, т. 14
секции
и 15 от ИК
ЦИК назначава РИК
Чл. 7, ал. 1 и § 2
от ЗПУГДВМС и
чл. 27, ал. 1, 9 и
10 от ИК
ЦИК може да извърши
§ 2 от
поправка в изборните книжа ЗПУГДВМС и
при констатирани непълноти чл. 12, ал. 3 от
или технически грешки и ги
ИК
обнародва
в
„Държавен
вестник”

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума
- 67 дни

Срок до дата
(вкл.)

- 65 дни

22.11.2012 г.

- 65 дни

22.11.2012 г.

- 65 дни

22.11.2012 г.

- 65 дни

22.11.2012 г.

- 60 дни

27.11.2012 г.

- 60 дни

27.11.2012 г.

- 55 дни

2.12.2012 г.

20.11.2012 г.
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№

Основни процедури, събития Основание от
и действия
ЗПУГДВМС/ИК

16.

ЦИК утвърждава образците на
указателните табели и табла

17.

Кметовете
на
общини
определят местата за обявяване
на избирателните списъци и
уведомяват РИК
ГД
“Изпълнение
на
наказанията”
в
Министерството
на
правосъдието предоставя на
ГД “ГРАО” в МРРБ данни за
лицата, изтърпяващи наказание
лишаване от свобода за
автоматизираното
им
заличаване от избирателните
списъци
МВР предоставя на ГД
§ 2 от
„ГРАО” в МРРБ данни за ЗПУГДВМС и
лицата, които са заминали чл. 56, ал. 1 т ИК
извън Република България не
по-малко от 2 месеца преди
деня на референдума и не са се
завърнали, за заличаване на
имената им от избирателните
списъци
Кметовете
на
общини Чл. 7, ал. 4 от
образуват
със
заповед ЗПУГДВМС и
избирателните
секции
на чл. 71, ал. 2 и 3от
територията на общината и
ИК
утвърждават
тяхната
номерация и адрес. Заповедта
на кмета се обявява публично.
ЦИК определя условията и
§ 2 от
сроковете за възлагане чрез ЗПУГДВМС и
конкурс на компютърната чл. 26, ал. 1, т. 28
обработка на данните от
от ИК
гласуването
Кметовете
на
общини
§ 2 от
изпращат на ГД „ГРАО” в ЗПУГДВМС и
МРРБ списък с адресите на чл. 71, ал. 4 от
избирателните
секции
и
ИК
уведомяват РИК

18.

19.

20.

21.

22.

§ 2 от
ЗПУГДВМС и
чл. 26, ал. 1, т. 38
от ИК
Чл. 8, ал. 2 от
ЗПУГДВМС и
чл. 54, ал. 3 от
ИК
§ 2 от
ЗПУГДВМС и
чл.. 46, ал. 2 от
ИК

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума
- 55 дни

Срок до дата
(вкл.)

- 55 дни

2.12.2012 г.

- 55 дни

2.12.2012 г.

- 55 дни

2.12.2012 г.

- 55 дни

2.12.2012 г.

- 54 дни

3.12.2012 г.

- 53 дни

4.12.2012 г.

2.12.2012 г.
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№

Основни процедури, събития Основание от
и действия
ЗПУГДВМС/ИК

23.

Инициативни
комитети
–
§ 2 от
застъпници на алтернативна ЗПУГДВМС и
теза
представят
в
ЦИК чл. 97, ал. 5, т. 2
заявление за регистрация
от ИК
ГД “ГРАО” в МРРБ извършва
§ 2 от
проверка
на
списъците, ЗПУГДВМС и
представени от инициативните чл. 97, ал. 5, т. 2
комитети
за
участие
в
националния референдум
ЦИК определя условията и
§ 2 от
реда
за
участие
на ЗПУГДВМС и
наблюдатели
чл. 26, ал. 1, т. 26
от ИК
ЦИК
определя
единната
§ 2 от
номерация и начина на защита ЗПУГДВМС и
на
удостоверенията
за чл. 26, ал.1, т. 32
гласуване на друго място
от ИК
При кмета на общината се Чл. 7, ал. 4 от
провеждат консултации за ЗПУГДВМС и
назначаването на СИК
чл. 34, ал. 2 от
ИК
Кметовете
на
общини Чл. 7, ал. 4 от
изпращат на РИК състава на ЗПУГДВМС и
секционните
избирателни чл. 34, ал. 6 и 7
комисии в случаите, когато е
от ИК
постигнато съгласие между
участниците в консултациите.
Кметовете
на
общини
§ 2 от
изпращат на РИК предложе- ЗПУГДВМС и
нията на участниците в чл. 34, ал. 5 от
консултациите за състав на
ИК
секционните
избирателни
комисии в случаите, когато не
е постигнато съгласие между
участниците в консултациите
РИК с решение формира
§ 2 от
единните номера на избира- ЗПУГДВМС и
телните секции в района чл. 71, ал. 6 от
съобразно единната номерация
ИК
на секциите, определена с
решение на ЦИК
Министерският съвет органи- Чл. 15, ал. 2 от
зира издаването на инфорЗПУГДВМС
мационен лист

24

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума
- 50 дни

Срок до дата
(вкл.)

- 50 дни

07.12.2012 г.

- 50 дни

7.12.2012 г.

- 50 дни

7.12.2012 г.

- 44 дни

15.12.2012 г.

- 42 дни

15.12.2012 г.

- 42 дни

15.12.2012 г.

- 44 дни

15.12.2012 г.

40 дни преди
деня на
референдума

18.12.2012 г.

07.12.2012 г.
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№

Основни процедури, събития Основание от
и действия
ЗПУГДВМС/ИК

32.

Кметовете
на
общини, Чл. 8, ал. 2 от
съответно кметовете на кмет- ЗПУГДВМС и
ства и кметски наместници или чл. 54, ал. 1 и 4
кметовете на райони обявяват
от ИК
избирателните
списъци.
Избирателните списъци се
публикуват и на интернет
страницата на съответната
община
Доставчиците на медийни
§ 2 от
услуги, с изключение на ЗПУГДВМС и
електронните медии, обявяват чл. 138 от ИК
условията
и
цените
на
предоставените от тях услуги
на интернет страниците си.
Тези условия и цени се
изпращат
незабавно
на
Сметната палата и на ЦИК
Министерският съвет определя
§ 2 от
тарифа за заплащане на ЗПУГДВМС и
предаванията по БНТ, БНР и чл. 147 от ИК
техните регионални центрове.
Тарифата
се
изпраща
незабавно на Сметната палата
и на ЦИК
Електронните
медии,
с
§ 2 от
изключение на БНТ, БНР и ЗПУГДВМС и
техните регионални центрове, чл. 148, ал. 2 и 3
определят и обявяват на
от ИК
интернет
страницата
си
условията, реда и тарифите за
предоставяне на време за
отразяване на информационноразяснителната кампания и ги
изпращат на Сметната палата.
Електронните
медии
с
национален
обхват
предоставят тези условия, ред
и
тарифи
на
ЦИК.
Електронните
медии
с
регионален и местен обхват
предоставят тези условия, ред
и тарифи на съответната РИК

33.

34.

35.

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума
- 40 дни

Срок до дата
(вкл.)

- 40 дни

17.12.2012 г.

- 40 дни

17.12.2012 г.

- 40 дни

17.12.2012 г.

17.12.2012 г.
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№

Основни процедури, събития Основание от
и действия
ЗПУГДВМС/ИК

36.

РИК назначават СИК/ПСИК

37.

ЦИК утвърждава техническия
образец
и
защитата
на
бюлетините,
определя
съвместно с МС условията и
реда за отпечатването им
ЦИК одобрява постигнатите
споразумения
между
генералните директори на
БНТ, БНР и представители на
инициативните комитети за
екипите, формите и темите на
диспутите за отразяване на
кампанията.
Одобреното
споразумение
се
изпраща
незабавно на Сметната палата
Гласоподаватели с трайни
увреждания, които желаят да
гласуват
с
подвижна
избирателна урна, заявяват
желанието си за това чрез
заявление по образец до
общинската администрация по
постоянен адрес или по
настоящ адрес в случаите,
когато са подали заявление по
чл. 53, ал. 1 от ИК
Общините
предоставят
безвъзмездно на инициативния
комитет и на застъпници на
алтернативната
позиция
подходящи
помещения
за
провеждане на обсъждания и
други прояви по въпроса или
въпросите на референдума
Информационноразяснителната
кампания
започва 30 дни преди датата на
произвеждане на референдума
и приключва 24 часа преди
тази дата

38.

39.

40.

41.

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума
- 37 дни

Срок до дата
(вкл.)

- 33 дни

24.12.2012 г.

§ 2 от
ЗПУГДВМС и
чл. 139, ал. 4 от
ИК

- 31 дни

26.12.2012 г.

§ 2 от
ЗПУГДВМС и
чл. 176, ал. 1 от
ИК

- 30 дни

27.12.2012 г.

Чл. 7, ал. 3 от
ЗПУГДВМС и
чл. 34, ал. 1 от
ИК
§ 2 от
ЗПУГДВМС и
чл. 26, ал. 1, т. 16
от ИК

20.12.2012 г.

Чл. 16, ал. 2, изр. - 30 дни до деня От 28.12.2012
2 от ЗПУГДВМС на референдума г. до 24,00 ч.
на 25.01.2013

Чл. 16, ал. 3 от
ЗПУГДВМС

- 30 дни

От
28.12.2012 г.
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Основни процедури, събития Основание от
и действия
ЗПУГДВМС/ИК

42.

ЦИК определя размера и вида
§ 2 от
на таблото, което се поставя ЗПУГДВМС и
пред изборното помещение
чл. 190, ал. 4 от
ИК
Български гражданин, който
§ 2 от
желае
да
гласува
в ЗПУГДВМС и
дипломатическо или консулско чл. 44, ал. 2 и чл.
представителство, заявява за 74, ал. 4 от ИК
това
чрез
заявление
по
образец, подадено лично или
чрез писмо или в електронна
форма до дипломатическото
или
консулското
представителство
на
Република
България
в
съответната държава.
Краен срок за подаване на
заявления в дипломатическите
и
консулските
представителства за гласуване
в
дипломатическо
или
консулско представителство
Ръководителите
на
§ 2 от
дипломатическите
и ЗПУГДВМС и
консулските представителства
чл. 74, ал. 5,
на
Република
България
изр. 1 от ИК
предоставят
на
ЦИК
информация за постъпилите
заявления за гласуване в
дипломатическо или консулско
представителство
ЦИК определя населените
§ 2 от
места с дипломатически и ЗПУГДВМС и
консулски представителства, в
чл. 74, ал. 5,
които
ще
се
образуват
изр. 2от ИК
избирателни секции
ЦИК определя условията и
§ 2 от
реда
за
извършване
на ЗПУГДВМС и
социологически проучвания в чл. . 26, ал. 1, т.
деня на референдума
21 от ИК
Бюлетините започват да се
§ 2 от
отпечатват не по-рано от 18 ЗПУГДВМС и
дни
преди
деня
на чл. 166, ал. 7 от
референдума
ИК

43.

44.

45.

46.

47.

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума
- 25 дни

Срок до дата
(вкл.)

- 25 дни

1.01.2013 г.

- 23 дни

3.01.2013 г.

- 21 дни

5.01.2013 г.

- 20 дни

6.01.2013 г.

- 18 дни

От 9.01.2013 г.

1.01.2013 г.
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Основни процедури, събития Основание от
и действия
ЗПУГДВМС/ИК

48.

Министърът на външните
§ 2 от
работи и ръководителите на ЗПУГДВМС и
дипломатическите
и чл. 44, ал. 6 от
консулските представителства
ИК
на
Република
България
публикуват
списъците
на
лицата, заявили желание да
гласуват в дипломатически и
консулски представителства,
на интернет страницата на
МВнР и на дипломатическите
и
консулските
представителства
При министъра на външните
§ 2 от
работи или оправомощен от ЗПУГДВМС и
него
зам.-министър
се чл. 37, ал. 2 и 4
провеждат
консултации
с
от ИК
парламентарно представените
партии и коалиции от партии и
партиите, които имат членове в
ЕП, за определяне на съставите
на СИК в дипломатически и
консулски представителства
Министърът на външните
§ 2 от
работи или оправомощен от ЗПУГДВМС и
него
зам.-министър
при чл. 37, ал. 8 от
постигнато
съгласие
на
ИК
участниците в консултациите,
представя
в
ЦИК
предложенията за състава на
СИК в дипломатически и
консулски представителства и
документите по чл. 37, ал. 7, т.
2, 3 и 4 от ИК
Министърът на външните
§ 2 от
работи или оправомощен от ЗПУГДВМС и
него
зам.-министър
при чл. 37, ал. 6 от
непостигнато
съгласие
на
ИК
участниците в консултациите,
изпраща
на
ЦИК
предложенията на партиите и
коалициите
от
партии,
участвали в консултациите

49.

50.

51.

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума
- 18 дни

Срок до дата
(вкл.)

- 16 дни

10.01.2013 г.

- 15 дни

11.01.2013 г.

- 15 дни

11.01.2013 г.

8.01.2013 г.
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Основни процедури, събития Основание от
и действия
ЗПУГДВМС/ИК

52.

МВнР изпраща на ГД “ГРАО”
в МРРБ
получените от
ръководителите
на
дипломатическите
и
консулските представителства
на Република България данни
за
българските
граждани,
които са заявили, че ще
гласуват в дипломатически и
консулски представителства за
автоматизирано заличаване от
избирателните списъци за
гласуване
в
Република
България
МВР предоставя на ГД
„ГРАО” в МРРБ данни за
лицата, които са заминали
извън Република България не
по-малко от 2 месеца преди
деня на референдума за
автоматизирано
заличаване
имената им от избирателните
списъци (повторно)
Краен срок за подаване на
заявления и вписване на
гласоподавател,
чийто
постоянен и настоящ адрес са в
различни населени места, в
списъците по настоящ адрес
Общинската
администрация
издава
удостоверения за
гласуване на друго място на
служебно заетите лица в
произвеждането
на
референдума
ЦИК
назначава
СИК
в
дипломатически и консулски
представителства

53.

54.

55.

56.

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума
- 15 дни

Срок до дата
(вкл.)

§ 2 от
ЗПУГДВМС и
чл. 56, ал. 1 от
ИК

- 15 дни

11.01.2013 г.

§ 2 от
ЗПУГДВМС и
чл. 53, ал. 1 от
ИК

- 14 дни

12.01.2013 г.

§ 2 от
ЗПУГДВМС и
чл. 49, ал. 4 и § 1,
т. 13 от ДР на ИК

- 14 дни

12.01.2013 г.

§ 2 от
ЗПУГДВМС и
чл. 37, ал. 1 от
ИК

- 12 дни

14.01.2013 г.

§ 2 от
ЗПУГДВМС и
чл. 44, ал. 4,
изр. 2 от ИК

11.01.2013 г.
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и действия
ЗПУГДВМС/ИК

57.

Общинските
администрации
§ 2 от
по настоящ адрес предават на ЗПУГДВМС и
ГД
„ГРАО”
в
МРРБ чл. 53, ал. 3 от
информация за подадените
ИК
искания за гласуване по
настоящ
адрес
за
автоматизирано включване на
гласоподавателяв
избирателните списъци по
настоящ адрес и заличаването
на
гласоподавателя
от
избирателния
списък
по
постоянен адрес
Общинските
администрации
§ 2 от
по постоянен адрес предават на ЗПУГДВМС и
ГД “ГРАО” в МРРБ данни за чл. 49, ал. 5 от
издадените удостоверения за
ИК
гласуване на друго място за
автоматизирано заличаване на
лицата от списъците по
постоянен адрес
Общинските администрации и
§ 2 от
кметствата представят на РИК ЗПУГДВМС и
копие
от
регистъра
за чл. 49, ал. 10 от
издадените удостоверения за
ИК
гласуване на друго място
Гласоподавателите подават до Чл. 8, ал. 2 от
кмета
на ЗПУГДВМС и
общината/района/кметството
чл. 50, ал. 2 от
заявления за отстраняване на
ИК
непълноти
и
грешки
в
избирателните списъци
ЦИК издава разрешения за
§ 2 от
провеждане на социологически ЗПУГДВМС и
проучвания в деня за гласуване чл. 137, ал. 1 от
в референдума
ИК
РИК оповестява по подходящ
§ 2 от
начин чрез средствата за ЗПУГДВМС и
масова информация мерките, чл. 175, ал. 1 от
позволяващи
на
ИК
гласоподаватели с увреждания
на опорно-двигателния апарат
или на зрението да гласуват

58.

59.

60.

61.

62.

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума
- 12 дни

Срок до дата
(вкл.)

- 12 дни

14.01.2013 г.

- 12 дни

14.01.2013 г.

- 7 дни

19.01.2013 г.

- 7 дни

19.01.2013 г.

- 7 дни

19.01.2013 г.

14.01.2013 г.
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63.

ЦИК извършва промени в
§ 2 от
съставите
на
СИК
в ЗПУГДВМС и
дипломатимески
или чл. 37, ал. 12,
консулски представителства по изр. 3 от ИК
предложение на партиите или
коалициите от партии
Забрана за огласяване на
§ 2 от
резултати от допитвания до ЗПУГДВМС и
общественото мнение по повод чл. 136 от ИК
референдума под каквато и да
е форма
Край
на
информационно- Чл. 16, ал. 3 и § 2
разяснителната кампания за от ЗПУГДВМС
референдума
и чл. 133, ал. 5 от
ИК
Ден за размисъл
Чл. 16, ал. 3 и § 2
от ЗПУГДВМС и
чл. 133, ал. 5 от
ИК
ДЕН ЗА НАЦИОНАЛЕН
РЕФЕРЕНДУМ
ЦИК обявява края на деня за
§ 2 от
референдум след приключване ЗПУГДВМС и
на гласуването
чл. 26, ал. 1, т. 36
от ИК
Оповестяване на резултати от
§ 2 от
социологически проучвания
ЗПУГДВМС и
чл. 137, ал. 3 от
ИК
Секционната комисия отчита Чл. 20, ал. 4 от
резултатите от гласуването
ЗПУГДВМС
пред районната комисия
СИК в дипломатически и
§ 2 от
консулски
представителства ЗПУГДВМС и
изпращат на ЦИК протокол- чл. 39, ал. 1, т. 5
грама
с
резултатите
от и чл. 232 от ИК
гласуването,
сканиран
екземпляр от протокола на
СИК и сканиран списък за
гласуване в дипломатическо и
консулско представителство
СИК предава 3-тия екземпляр Чл. 20, ал. 3 от
от протокола и останалите
ЗПУГДВМС
материали
на общинската
администрация

64.

65.

66.

67.
68.

69.

70.
71.

72.

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума
- 5 дни

Срок до дата
(вкл.)

- 24 часа преди
деня на
референдума

От 00,00 ч. на
26.01.2013 г.
до 19,00/20,00
ч. на
27.01.2013 г.
До 24,00 ч. на
25.01.2013 г.

- 24 часа преди
деня на
референдума

21.01.2013 г.

26.01.2013 г.

27.01.2013 г.
27.01.2013 г.

След 19,00/20,00
ч. на 27.01.2013
г.
до 24 часа от
приключване
на гласуването
Незабавно, но
не по-късно от
24,00 часа
местно време

до 24 часа от
приключване
на гласуването

27.01.2013 г./
28.01.2013 г.

27.01.2013 г.
28.01.2013 г.
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73.

Районната комисия отчита
резултатите от гласуването
пред ЦИК

74.

РИК
предават
на
ЦИК
екземпляра от протокола на
РИК,
екземплярите
от
протоколите
на
СИК,
предназначени за ЦИК и копия
от разписките
ЦИК обобщава данните за
цялата страна и обявява
резултатите от гласуването

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Инициативните
комитети
премахват поставените от тях
агитационни материали.
При
неизпълнение
на
задължението по чл.134, ал. 9
от ИК се налага глоба от 1000
до 5000 лв. (чл. 298, ал. 1 от
ИК)
РИК предава на областната
администрация
останалите
книжа
и
материали,
с
изключение
на
предназначените за ЦИК
Законността на резултата от
националниян
референдум
може да се оспори чрез ЦИК
пред ВАС
Решението
на
ЦИК
за
резултатите от референдума се
изпраща
на
Народното
събрание
ЦИК публикува на интернет
страницата си резултатите от
гласуването по избирателни
секции
ЦИК публикува резултатите от
националния референдум по
избирателни секции в бюлетин

Време
(дни/часове)
спрямо деня на
референдума
Чл. 21, ал. 3 и 4 до 48 часа след
от ЗПУГДВМС получаване на
последния
секционен
протокол
§ 2 от
до 48 часа след
ЗПУГДВМС и
получаване на
чл. 241, ал. 1, чл.
последния
29, ал. 1, т. 18 от
протокол на
ИК
СИК
Чл. 22 от
ЗПУГДВМС

до 3 дни след
приключване
на гласуването

§ 2 от
ЗПУГДВМС и
чл. 134, ал. 9 от
ИК

до 3 дни след
деня на
референдума

§ 2 от
ЗПУГДВМС и
чл. 29, ал. 1, т.
19, чл. 241, ал. 4
от ИК
Чл. 24 от
ЗПУГДВМС

до 7 дни от
обявяване на
резултатите

§ 2 от
ЗПУГДВМС и
чл. 26, ал.1, т. 33
от ИК
§ 2 от
ЗПУГДВМС и
чл. 26, ал. 1, т.
34, § 12, ал. 3, т.
3 ПЗР от ИК

Срок до дата
(вкл.)

до 7 дни от
обявяване на
резултатите

до 40 дни
след деня на
референдума

08.03.2013 г.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
предложената

Хронограма

за

националния

референдум

на

27.01.2013 г., с направените на днешното заседание корекции и
допълнения, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение № 7-НР.
Давам думата на госпожа Манахова да докладва:
5. Проект на решение за назначаване на районни
избирателни комисии.
АННА МАНАХОВА: Благодаря ви, колеги!
Във връзка с взетото вече от нас протоколно решение в
заседанието на 1 ноември 2012 г. – протокол № 199, където има
подробно изложени мотиви за необходимостта от назначаване на
нови районни избирателни комисии за произвеждане на национален
референдум на 27 януари 2013 г. и в продължение както на
мотивите, които аз сама изложих, така и мотивите изложени от
госпожа Сапунджиева и господин Владимир Христов, предлагам на
вниманието ви проект на решение относно назначаване на районни
избирателни комисии (РИК) за произвеждане на национален
референдум на 27 януари 2013 г.
Като цяло съм стъпила на решението за назначаване на
общински избирателни комисии в изборите на 23 октомври 2011 г.
като структура на решението. Разбира се, съобразила съм, че в
случая става дума за районни избирателни комисии и сроковете и
броят на членовете съответно са различни. Сроковете, които
предлагам, са заложени в Изборния кодекс.
В проекта на предложеното решение съм стъпила на Указ
№ 113 от 28 април 2009 г. на президента на Република България за
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определяне на изборните райони. Отново във връзка с мотивите,
изложени на заседанието на 1 ноември 2012 г., при определяне
съответно на мандатите за всеки от районите съм съобразила
решение на Централната избирателна комисия НС-10 от 6 май 2009
г. на ЦИК, с което са определени мандатите за многомандатните
изборни райони, като съм съобразила съответно, че тогава имаше и
31 едномандатни изборни райони за мажоритарните кандидати.
Сметнах, че е удачно да посоча бройката на членовете на РИК в
конкретните райони, като посоча съответно в кои от районите какъв
е броят на членовете и какво е разпределението съответно.
Всички останали документи са съгласно Изборния кодекс и
предходни наши решения. Моля да обърнете внимание, че по
отношение на несъвместимостите съм приложила разпоредбата на
Изборния кодекс – първата хипотеза на несъвместимост.
За ОИК не сме предвиждали централните ръководства, но в
предходните решения за назначаване на районни избирателни
комисии са предвидени централните ръководства. При назначаване
на ОИК са местните ръководства, обяснимо.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: По-логично е да се поканят
централните ръководства.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: А те вече могат да упълномощят.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Това са партиите, които според
мене знаят много добре за какво става въпрос и са подготвени. Аз
поддържам централните ръководства, защото трябва да се направят
пълномощни.
АННА МАНАХОВА: Честно казано, за пръв път настоящата
Централна избирателна комисия с оглед защита на интересите на
субектите, участващи в консултациите, предвижда минимален срок
за уведомяване. Никога досега не се е предвиждал такъв срок, нито
пък кодексът го изисква. Това комисията направи с оглед
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гарантиране правата на участниците в процеса. Моето предложение
е за два дни. Ако смятате, че са недостатъчни, съм отворена за други
предложения.
С оглед на крайния срок, който е залегнал тук, а и днес късно
ще оповестим решението, аз имам известни притеснения за
сроковете.
(Коментари и уточнения извън протокола.)
Тук може би трябва да обсъдим въпроса, че самото
пълномощно от представляващия партията или коалицията от
партии за конкретното участие в консултациите, следва да бъде
издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г. с оглед актуалност на
представителната власт. Такъв е бил подходът в предходното
решение, затова към пълномощното е въведено това изискване да
бъде издадено не по-рано от 9.11.2012 г., защото иначе коалицията
от партии ще има само решение за създаване и няма да има
надлежно пълномощно за конкретното действие.
(Коментари и уточнения извън протокола.)
АННА МАНАХОВА: Предлагам следния проект за решение
относно назначаване на райони избирателни комисии (РИК) за
произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
„На основание чл. 7, ал.1 и § 2 от Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26,
ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 14, т. 2, чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4,
чл. 17, 19, 27 и 28 от Изборния кодекс и протоколно решение на
ЦИК, прието на заседание от 1 ноември 2012 г.,

Централната

избирателна комисия
Р Е Ш И:
І. Назначаване на РИК за произвеждане на национален
референдум на 27 януари 2013 г.
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1. Централната избирателна комисия (ЦИК) до 27 ноември
2012 г. включително (60 дни преди деня на референдума) назначава
РИК за произвеждане на национален референдум за всеки от
изборните райони, определени с Указ № 113 от 28 април 2009 г. на
президента на Република България (обн., ДВ, бр. 33 от 30.04.2009 г.).
2. Областните управители до 22 ноември 2012 г. включително
(65 дни преди деня на референдума) провеждат консултации за
съставите

на

РИК

с

представителите

на

парламентарно

представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно
събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по
смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния
кодекс, както следва:
а) парламентарно представени партии и коалиции:
- Политическа партия „ГЕРБ”;
- „Коалиция за България”;
- Политическа партия „ДПС”;
- Политическа партия „Атака”;
- „Синята коалиция”;
б) партия, която има членове на Европейския парламент, но
не е парламентарно представена - политическа партия „НДСВ”.
3. Не по-късно от 2 дни преди датата на консултациите
областните

управители

писмено

уведомяват

централните

ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от
партии и партия „НДСВ" за датата, часа и мястото на провеждане на
консултациите за съставите на РИК.
Уведомлението се поставя и на таблото за обявления и в
интернет страницата на съответната област.
4. При провеждане на консултациите при областните
управители партиите и коалициите от партии по т. 2 представят:

20
а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа
имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност
в комисията, образование, специалност и партията или коалицията
от партии, която ги предлага. Към предложението се представя и
списък на резервните членове, които ще заместят предложените от
тях лица в случаите по чл.25, ал.1 и ал. 5 от ИК;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално
правно състояние на партията издадено не по-рано от 9 ноември
2012 г. или заверено от представителя на коалицията от партии
копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се
удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната
партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в
случай на промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на
коалицията

от

партии

–

и

последващо

решение,

сочещо

представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на
предложението;
в) пълномощно от представляващия/ите съответната партия
или представляващия/ите коалицията от партии лица, в случаите
когато в консултациите участват упълномощени лица издадено не
по-рано от 9 ноември 2012 г.;
г) копие от диплом за завършено образование или оригинал
на уверение за завършено висше образование от съответното висше
учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и
оригинал на декларация от всяко лице, предложено за член на РИК,
че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно
приложението.
5. За проведените консултации се съставя протокол, който се
подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише
протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът
се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на
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отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените
възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
6. В случаите, когато при консултациите е постигнато
съгласие за съставите на РИК между представителите на партиите и
коалициите от партии по т. 2, областните управители представят в
ЦИК до 22 ноември 2012 г. включително, следните документи:
а) писмено предложение от областния управител за състав на
РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен
граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност
и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) предложенията на партиите и коалициите от партии за
състава на РИК;
в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено не по-рано от 9 ноември
2012 г., или решение за образуване на коалицията от партии, с което
се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната
партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в
случай на промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на
коалицията

от

партии

–

и

последващо

решение,

сочещо

представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на
предложението;
г) пълномощно от представляващия/те съответната партия
или представляващия/те коалицията от партии лица, в случаите
когато в консултациите участват упълномощени лица, издадено не
по-рано от 9 ноември 2012 г.;
д)

протоколите

от

проведените

консултации

с

представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от
участниците

в

консултациите,

заедно

с

особените

мнения,

възраженията и мотивите на участниците отказали да подпишат
протокола или подписали го с особено мнение, ако има такива;
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е) копие от диплома за завършено образование или оригинал
на уверение за завършено висше образование от съответното висше
учебно заведение (в случай че все още няма издадена диплома) и
оригинал декларация от всяко лице, предложено за член на РИК, че
отговаря

на

изискванията

на

Изборния

кодекс

съгласно

приложението;
ж) копие от съобщението за датата, часа и мястото на
провеждане на консултациите и начина на оповестяването.
7. В случаите, когато при консултациите не е постигнато
съгласие за състава на РИК или областният управител не е направил
предложение до 22 ноември 2012 г., то той изпраща на ЦИК не покъсно от 22 ноември 2012 г. включително (65 дни преди деня на
референдума), документите по т. 6, букви „б” - ”ж”.
8. Когато при консултациите за състава на РИК е постигнато
съгласие, ЦИК назначава РИК по предложението на

областния

управител.
9. Когато при консултациите за състава на РИК не е
постигнато

съгласие,

ЦИК

назначава

РИК

по

направените

предложения на партиите и коалициите от партии по т. 2, при
спазване съотношението

между парламентарно представените

партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание, съобразно
броя на народните представители от всяка парламентарна група към
9 ноември 2012 г.
ІІ. Състав и брой на РИК
10.1. Районната

избирателна

комисия

се

състои

от

председател, заместник-председател, секретар и членове.
10.2. Представителите на една партия или коалиция от партии
не могат да имат мнозинство в една и съща РИК.
10.3. Председателят и секретарят не могат да бъдат от една и
съща партия или коалиция от партии.
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11.1. Броят на членовете на РИК, включително председател,
заместник-председател и секретар, се определя според броя на
мандатите за всеки изборен район при последните произведени
избори за народни представители на 5 юли 2009 г., както са
определени с Решение № НС-10 от 06.05.2009 г. на ЦИК за
многомандатните изборни райони и при отчитане на мандатите на
мажоритарните кандидати, както следва:
- за изборни райони до 9 мандата – 11 членове;
- за изборни райони с 10 и повече мандата – 15 членове
11.2. Политическа партия „НДСВ” има право на по един свой
член във всяка РИК извън броя на членовете, посочени по-горе,
съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от Изборния кодекс.
11.3. При назначаването на членовете на РИК се запазва
съотношението между парламентарно представените партии и
коалиции от партии в 41-ото Народно събрание съобразно броя на
народните представители от всяка парламентарна група към 09
ноември 2012 г., като се използва методът на най-големия остатък.
11.4. В случай че общият брой на РИК, определен по реда на
т. 11.1., 11.2. и 11.3. е четно число, парламентарно представената
партия или коалиция от партии с най-голям неоползотворен остатък
предлага още един член на районната избирателна комисия. При
равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалиции от
партии с равни остатъци.
11.5. В случай че партията или коалицията от партии, която е
с най-голям неоползотворен остатък и следва да посочи член,
формира мнозинство в районната избирателна комисия, това право
се предоставя на партията или коалицията от партии със следващия
най-голям неоползотворен остатък. При равни остатъци се тегли
жребий между партиите и коалиции от партии с равни остатъци.
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12.1. При спазване на горните правила съставът на РИК за
изборни райони до 9 мандата е с общ брой 13 членове, включително
председател, заместник-председател и секретар, като съотношението
между партиите и коалициите от партии по т. 2 е, както следва: за
ПП „ГЕРБ” - 6 членове, за „Коалиция за България” – 2 членове; за
ПП „ДПС” - 2 членове, за ПП „Атака” - 1 членове, за „Синята
коалиция” - 1 член, за ПП „НДСВ” - 1 член. Изборните райони с
такъв числен състав на РИК са, както следва:, 4 Велико Търново, 5
Видин, 6 Враца, 7 Габрово, 8 Добрич, 9 Кърджали, 10 Кюстендил, 11
Ловеч, 12 Монтана, 13 Пазарджик, 14 Перник, 18 Разград, 19 Русе,
20 Силистра, 21 Сливен, 22 Смолян, 26 София-окръг, 28 Търговище,
29 Хасково, 30 Шумен, 31 Ямбол.
12.2. При спазване на горните правила съставът на РИК за
изборни райони с 10 и повече мандата е с общ брой 17 членове,
включително председател, заместник-председател и секретар, като
съотношението между партиите и коалициите от партии по т. 2 е,
както следва: за ПП „ГЕРБ” - 8 членове, за „Коалиция за България” 3 членове, за ПП „ДПС” - 3 членове, за ПП „Атака” - 1 членове, за
„Синята коалиция” - 1 член, за ПП „НДСВ” – 1 член. Изборните
райони с такъв числен състав на РИК са, както следва:
1 Благоевград, 2 Бургас, 3 Варна, 15 Плевен, 16 Пловдив-град, 17
Пловдив окръг, 23 София 1, 24 София 2, 25 София 3, 27 Стара
Загора.
ІII. Изисквания към членовете на РИК
13.1. За членове на РИК се назначават лица, които са:
а) български граждани;
б) навършили 18 години;
в) не са поставени под запрещение;
г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
д) владеят български език;
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е) са с висше образование или приравнените на него по
Закона за висшето образование.
13.2. Обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „г” и „д” се
установяват с декларация, а по буква „е" - с копие от диплом за
завършено образование или оригинал на уверение за завършено
висше образование от съответното висше учебно заведение (в
случай че все още няма издаден диплом).
13.3. На основание § 32, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на Закона за
изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр.
41 от 2007 г.) във връзка с § 5 от Закона за висшето образование на
лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица,
притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от
полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето
образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.), както и лица,
придобили образователно-квалификационна степен „специалист
по...” до 25.05.2007 г. – влизането в сила на Закона за изменение и
допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от
2007 г.).
13.4. Препоръчително е членовете на РИК да са юристи.
13.5. Районните

избирателни

комисии

изпълняват

задълженията си до предаване на областната администрация на
книжата и материалите от националния референдум на 27 януари
2013 г. с изключение на тези, предназначени за ЦИК. Предаването
следва да се осъществи не по-късно от 7 дни от обявяване на
резултатите от референдума.
ІV. Статут на членовете на РИК
14. Членовете на РИК при изпълнение на своите функции са
длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б” от
Наказателния кодекс.
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15. При изпълнение на функциите си членовете на РИК не
могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и
инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.
16.1. Не могат да бъдат включвани в състава на РИК:
а) народните представители и членовете на Европейския
парламент;
б) министрите или заместник-министрите,
в) главните секретари на президента на републиката, на
Народното събрание или Министерския съвет;
г) главните

секретари

на

министерство

или

областна

администрация;
д) секретарите на община или кметство;
е) съдиите

в

Конституционния

съд,

във

Върховния

административен съд и в административните съдилища или
прокурорите

в

административните

отдели

към

окръжните

прокуратури или във Върховна административна прокуратура.
ж) областните управители, техните заместници, кметовете
или заместник-кметовете;
з) военнослужещите във въоръжените сили;
и) служителите в Министерството на вътрешните работи.
16.2. Членовете на една и съща РИК не могат да бъдат
помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.
Приложение
към Решение № 8-НР от 13.11.2012 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 16, ал. 2 от ИК)
Подписаният …………………………………………….,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ………., притежаващ лична карта № …………………., изд. от
…………………… на …………………………, декларирам, че:
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1. съм български гражданин;
2. навършил съм 18 години;
3. не съм поставен под запрещение;
4. не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
5. владея български език.
Дата ……………………
ПОДПИС:”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако няма други
забележки или предложения за корекции, който е съгласен с проекта
за решение относно назначаване на райони избирателни комисии
(РИК) за произвеждане на национален референдум на 27 януари
2013 г., моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение № 8-НР.
Давам думата на госпожа Солакова да докладва:
2. План-сметка за материално-техническото осигуряване
на ЦИК.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, знаете, че имаме едно писмо
от Министерския съвет, в което са посочени въпросите, на които
трябва да дадем отговор до 15-ти. Спомняте си, че миналата
седмица, на 5 ноември 2012 г., понеделник, гласувахме едно писмо,
изпратихме го с предложение в периода 6-9 ноември да се проведат
работни срещи с представители на Министерския съвет с оглед
уточняване основно и най-приоритетно на въпроса, свързан с
изготвяне на предложението за проект на план-сметка в частта
относно

издръжката

и

възнагражденията

на

ЦИК,

РИК

и

секционните избирателни комисии.
Проведоха се две срещи. Работна група 1.7. изготви проект на
план-сметка. Този проект е в мрежата от 12 или 13 ноември. Ще
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видите, че в проекта сме следвали структурата така, както в частта
относно възнаграждения и издръжка на ЦИК - т.т. 1.1. до 1.4. са
били винаги по план-сметките утвърждавани и приемани с
постановление на Министерския съвет.
Точка

1.1.

съдържа

разчетите

за

възнаграждение

и

материално-техническото осигуряване на дейността на Централната
избирателна комисия. В тази точка са включени възнаграждения на
ЦИК – това е 1.А., 1.Б. е издръжката на ЦИК и в 1.В. са
възнагражденията по трудови правоотношения и граждански
договори.
Специално разчетите в този подраздел – 1.А.-възнаграждения
на ЦИК, са изчислени с помощта и главно с участието на
служителите

от

дирекция

„Счетоводство

и

финанси”

в

Министерския съвет, съобразно месечното възнаграждение за
министър, което е база за определяне на възнагражденията, които
получаваме като членове на Централната избирателна комисия. Ще
видите, че този размер не съдържа дължимите осигурителни вноски,
които са за сметка на Републиканския бюджет – те ще бъдат
изчислени допълнително от тази дирекция.
В подраздел „Издръжка на ЦИК” са включени разчети за
осигуряване на материали, вода, горива, енергия, външни услуги,
командировките в страната, споразумението с НСО, текущи
ремонти, ако има такива, храна и др. Размерът е запазен от плансметката за 2011 г. Това са … х.лв.
В подраздел 1.В. са разчетите за възнаграждения по трудови
правоотношения, граждански договори и др. Първоначално с
работна група 1.7. уточнихме, че ще дадем един по-дълъг период от
време, но направихме едно по-точно изчисление въз основа на
всички

граждански

договори

и

гласуваните

еднократни

възнаграждения към периода на произвеждане на изборите миналата
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година. Този точен разчет е … х.лв., като за периода от м. май м.г.
до м. януари т. г., този размер е бил … х.лв. Сега сме предвидили …
х.лв.
Специално

внимание

предлагам

да

обърнем

на

възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии,
тъй като предложението на работна група 1.7. е този размер да не
бъде диференциран в зависимост от броя на мандатите в съответния
изборен район. Мотивите затова са, че това е съобразено с факта, че
обемът на работата се поема от повече на брой членове, така както е
предвидено в закона; ангажиментите на районните избирателни
комисии като време са еднакви и от тази гледна точка предложихме
възнаграждения,

които

съответстват

на

трета

категория

от

решението на Централната избирателна комисия за определяне на
размерите

на

възнагражденията

на

общинските

избирателни

комисии от миналата година. Това е базата. Предложението е
възнаграждението да е месечно и ако обърнете внимание, ще видите,
че е … лв… Неслучайно го съобщавам като размер, за да имате
представа и да обърнете внимание в проекта за предложение. …лв. е
предложението за председател, … лв. – за заместник-председател и
секретар, и … лв. месечно е за членовете.
Колеги, с Министерския съвет се уточнихме във всички
случаи, когато не сме направили съответното изчисление за
дължимите осигурителни вноски, това изрично да го запишем и те
ще направят допълнителното включване в тази част. Специално в
частта относно командировъчните на членовете на районните
избирателни комисии, които предават документите в ЦИК, ние
нямаме

никаква

информация

и

не

можем

да

направим

предложението в тази част. Те ще ги изчислят и ще ги включим в
този подраздел.
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Относно възнагражденията на секционните избирателни
комисии

в

страната

представителства

сме

и

в

дипломатическите

възприели

и

консулските

възнагражденията,

които

гласуваме за секционните избирателни комисии при произвеждане
на частични и нови избори. Не намерихме основания и мотиви за
увеличаване на това възнаграждение. В тази част отново, без да са
включени дължимите осигуровки за сметка на републиканския
бюджет, общата сума, която е необходима за осигуряване на
възнагражденията на секционните избирателни комисии, е … лв.
В частта на т. 2 относно възнаграждения на районни
избирателни комисии, секционни избирателни комисии и комисиите
по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс, искам да направя още отсега
уговорката: ако Централната избирателна комисия възприеме
подхода да не посочва изрично комисиите по чл. 233, ал. 7 преди да
има окончателно решение по въпроса, можем да посочим това в
групата на специалистите, като в мотивационното писмо ще го
опишем, за да стане ясно на колегите от Министерския съвет и от
Министерството

на

финансите.

В

т.

2.В.

са

включени

възнаграждения на комисиите по чл. 233 с уговорката дали няма да
се преформулира да са специалисти.
Предложението е за 31 такива комисии в изборните райони, а
не по областни центрове и при това положение, тъй като е възприет
редът за назначаване на секционните избирателни комисии – до 9
членове, 31 комисии х 9 – общо 279. Възнаграждението за
председател е … лв., за заместник-председател – … лв., толкова и за
секретарите, а … лв. за членовете. Дължимата сума общо за 31
комисии по 9 члена е … лв.
Специално на групата по компютърната обработка и на
всички останали колеги искам да обърна вниманието в частта по
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т. 1.3. За обработка на данните от гласуването и издаване на
бюлетин предложението в тази част е на Министерския съвет. На
този етап ние не сме направили възражение и е в размер на … х.лв.
И последният елемент от частта, която касае издръжка и
възнаграждения на ЦИК, РИК и СИК, е разяснителната кампания.
Предвидената сума е в размер на … х.лв. … х.лв. са били изхарчени
на миналите избори.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само за клипове бяха … х.лв.
… х. лв. не стигаха за нищо.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: През 2009 г. са били … х.лв. Ако
можем да мотивираме да са повече от … х.лв., ще помоля работната
група по въпросите на разяснителната кампания да предостави на
нашата работна група допълнителни мотиви за увеличаване на
разчетите в тази част.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: В момента я няма госпожа
Сапунджиева, но от нейно име и от името на нашата работна група
считам, че е крайно недостатъчно предвиденото за разяснителна
кампания. То е приравнено неизвестно защо на 2009 г. Миналата
година за изборите … х.лв. не стигнаха до никъде. Според мен
трябва да бъдат заложени поне … х.лв. за разяснителна кампания.
Както обществеността ни натовари с всички негативи за недобра
разяснителна кампания, невъзможно е в … х.лв. да се събере
разяснителната кампания, особено както сега искат да е не само в
БНТ и БНР, а и в частни национални канали.
Ще мотивираме категорично повече предвидени средства за
кампанията.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В отговор на тяхното писмо на този
етап ще отговорим, че със съответно протоколно решение с
посочване на датата сме одобрили предложение за план-сметка за

32
произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г. в
частта относно разходи за издръжка, осигуряване на дейността на
ЦИК в периода на подготовка и произвеждане на референдума,
включително разходи за компютърна обработка на протоколите с
резултатите и издаване на бюлетин, както и разходи за разяснителна
кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на
гласуване - те са структурирани като буква А и буква Б сега, разходи
за възнаграждение и осигуряване дейността на РИК и СИК и тук в
зависимост от това дали ще се позоваваме, че има комисии по чл.
233 или ще посочим една група специалисти, а след това в самото
мотивационно писмо, както ви казах, ще конкретизираме, че става
дума за тези комисии.
На второ място, ще посочим, ако приемем разбира се –
Паскал Бояджийски има готовност да докладва, с решение на ЦИК
за определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които да се
поставят за съхранение избирателните списъци и останалите книжа
и материали при произвеждане на националния референдум. Ще
посочим, че с Решение № 6 от 12 ноември 2012 г. ЦИК одобри
образците на книжата за произвеждане на национален референдум,
сред които и плика за гласуване на националния референдум –
приложение № 52, и образец на удостоверение за гласуване на друго
място с определяне на единната номерация. Имаме готовност от
нашата работна група – Паскал е бил докладчик преди това, за
единната номерация и за защитата на удостоверенията. Вие видяхте
проекта на удостоверенията за гласуване на друго място. Ще
направим уточнение, че допълнително трябва да се вземе
протоколно решение за определяне размера на бюлетината за
гласуване на националния референдум.
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Това са основно въпросите, на които до 15 ноември сме поели
ангажимента, като нашата работна група пое ангажимента на 12-ти
да бъде готова с проект, който да се обсъжда. В случая по едната
точка нямаме решение и просто ще изключа тази точка от текста на
писмото.
Предлагам да изпратим писмо до главния секретар на
Министерския съвет:
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте предложението
за писмо, което да съдържа обсъжданите въпроси и решенията по
тях. Имате ли допълнения? – Ако нямате, който е съгласен да бъде
изпратено

писмо-отговор

на

Министерския

съвет

съобразно

решенията, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение.
СЕВИНЧ
възнагражденията

СОЛАКОВА:
на

Колеги,

Централната

в

частта

избирателна

относно
комисия

изчисленията са направени съобразно разпоредбите на чл. 24, ал. 1 и
3 за периода, в който се получава това възнаграждение: 75 дни преди
деня на референдума и 45 дни след това. Това са 120 дни, т.е. четири
месеца. В този случай изчислението обхваща този период от време.
Днес е първият ден от 75-те дни преди деня на референдума.
Предложението е за периода от 75 дни преди деня на
референдума до 45 дни след деня на референдума Централната
избирателна комисия да получава възнаграждение, определено по
реда на чл. 24, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс без да се отчитат
заседанията и дежурствата

по прилагането на Изборния кодекс.

Преди това направих уточнение, че става въпрос за произвеждането
на частични и нови избори и обявяването на народни представители.
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ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Предлагам

да

гласуваме това предложение и ако не се приеме аз ви предлагам да
пристъпим към обсъждане на други варианти. Предложението токущо формулира госпожа Солакова.
Който е съгласен с това предложение за тези периоди с
фиксирано възнаграждение, моля да гласува. То съответно има за
последица и основание за ползване на отпуск. Все едно сме в период
на общи избори с всички последици.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10, против – 3.
Имаме решение.

При това положение не се налага да

обсъждаме други варианти.
МАЯ АНДРЕЕВА: Имам въпрос към вас, колега Солакова,
защото аз имам спомен за участието си в тази работна група и имам
спомен около кое предложение работната група принципно се
обедини. И то не е това, което вие като неин ръководител в момента
внесохте на обсъждане и което се гласува.
Искам само да ви попитам какъв ред за заплащане на
възнаграждение за дейността на Централната избирателна комисия
вие предвиждате по работата й по Изборния кодекс, тъй като тя в
момента функционира в различно качество - като комисия, която
произвежда национален референдум.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожо председател, вярно е и аз не
съм казала, че това е предложение на работната група. Казах,
напротив, дори са обсъдени и повече предложения и очаквах да има
дискусия. Изрично само уточних и то бях предизвикана и
провокирана от госпожа Маркова. Не знам защо се почувствах
лично ангажирана да изразя моето предпочитание и моето
предложение в лично качество – не като ръководител на работна
група 1.7. и не от името на работна група 1.7. Очаквах дискусия и
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очаквах другите варианти да бъдат представени на вниманието на
Централната избирателна комисия.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Солакова, занапред апелирам към
вас тогава, когато работната група, която се е провеждала
многократно и която най-вероятно ще получи възнагражденията за
едни заседания, като неин ръководител да внасяте изработените от
нея предложения, защото личните мнения са въпрос на внасяне на
предложение в различно качество, не и като ръководител на тази
група.
Аз също като ръководител на работна група 1.2. внесох
предложението, което изработи групата,

а не лично моето

предложение. Считам, че това е коректното отношение към всички
колеги, които са взели участие при обсъждането на този въпрос. И
формулираха предложение, което очаквах днес вие да внесете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ако съм се позовала изобщо
на работната група, то е било в неформален порядък, защото няма
нито едно заседание на работна група 1.7., което да е проведено с
включена точка в дневния ред и обсъждане на начина на заплащане
на възнаграждение на Централната избирателна комисия за
организиране и произвеждане на национален референдум. В това
съм абсолютно категорична. Нито е подавана заявка, нито е
попълвана справка за проведено заседание на работна група 1.7. за
обсъждане на този въпрос.
Предложението, което е направено, го бях написала. Просто
се възползвах от възможността в неформални разговори с колеги,
които са от тази работна група, да обсъдя въпросите. Но специално
работната група не се е занимавала с този въпрос и не е формирала
предложение на работната група. Иначе в никакъв случай нямаше да
си позволя да не съобщя предложението на работна група 1.7.
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МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Солакова, моят спомен от
последното заседание на група 1.7. е, че този въпрос се обсъжда. И
след като сте ръководител на тази група, то тогава, ако считате, че тя
не е формулирала предложение, какъвто спомен аз персонално
имам, то би следвало да свикате тази група тогава отново, ако не сте
убедена в нейното предложение, за да може тя да формулира такова.
Защото в момента аз лично се въздържах от гласуване по отношение
на лично предложение, защото това е въпрос, който засяга
абсолютно всички колеги и не считам, че това е въпрос, който може
да разреши единствено секретарят на комисията. Считам, че това е
въпрос, по който ако считате, че не сте чули становищата на
колегите, да свикате работна група, на която да чуете становищата и
да внесете предложението съобразно такова решение на групата. В
момента това според мен не е коректно.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, съжалявам. С въпроса за
определянето

на

възнагражденията,

ако

някой

е

подходил

несериозно и е гласувал без да се замисли и без да изиска
провеждането на допълнителни разисквания, проблемът не е мой.
Взимам думата като дежурен в днешния ден, за да ви уведомя
за едно писмо, което е получено от ОИК – Елхово, област Ямбол:
8. Искане от ОИК – Елхово относно решение № 2074 на
ЦИК за избор на народен представител на Мария Стоянова
Петрова-Минчева.
Председателят на общинската избирателна комисия отправя
искане до Централната избирателна комисия във връзка с наше
Решение № 2074-НС от 9.11.2012 г. за обявяване за избран за
народен представител в 31. многомандатен изборен район – Ямбол,
от листата на ПП „ГЕРБ”, на Мария Стоянова Петрова – Минчева.
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Колеги, председателката на общинската избирателна комисия
вчера се свърза с мен по телефона. Оказа се, че обявената за народен
представител

госпожа

Мария

Стоянова

Петрова-Минчева

е

общински съветник в Общинския съвет – Елхово. Тя беше
притеснена, че от петък е съобщено нашето решение и е качено на
сайта на Централната избирателна комисия

и за общинската

избирателна комисия тече срок, в който да обяви следващия
общински съветник от съответната листа в общинския съвет.
Аз лично отворих Решение № 1486 и с оглед и на нейните
притеснения се съгласих тя да изпрати това искане до Централната
избирателна комисия. Искането се състои в това ЦИК да изпрати
посоченото решение, което цитирах преди малко, в изпълнение на т.
2.1. буква „г” от Решение № 1486 от 10.11.2011 г. на Централната
избирателна комисия. Съгласно нашето решение срока, в който те
трябва да обявят, тече от момента на получаване на решението на
Централната избирателна комисия (удостоверението), което е издала
ЦИК. Цитирам точката от писмото на председателката на ОИК.
В случая ви предлагам да изпратим решението до общинската
избирателна комисия в Елхово и също да го изпратим и на
посочения в писмото факс.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Чакайте малко. Госпожо Солакова,
ние сме публикували това решение на сайта. Какво ще им
изпращаме. Прекратяването на мандата в случая е по силата на
закона. Решението ни е на сайта. (Реплики, госпожа Солакова
говори без микрофон.)
Аз ви предлагам, ако никой не възразява, да й обясните найучтиво, че решението вече е обнародвано и в „Държавен вестник” и
да вземе да си свика комисията. На основание на това решение те
трябва да приемат решение на ОИК.
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(Коментари и уточнения извън протокола.)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Следващото заседание
на комисията е утре, сряда, 14 ноември 2012 г., от 15,00 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 19,45 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

