
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 207

На 15 ноември 2012  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Среща с областните управители на 15 ноември 2012 г. във 

връзка с произвеждането на национален референдум. 

Докладва: Севинч Солакова
2.  План-сметка  за  материално-техническото  осигуряване на 

ЦИК. 

Докладва: Севинч Солакова
3.  Писмо  до  Министерския  съвет  за  план-сметката  за 

материално-техническото осигуряване на ЦИК. 

Докладва: Севинч Солакова
4.   Проект  на  решение  относно  начина  на  обявяването  на 

решенията на районните избирателни комисии за произвеждане на 

националния референдум на 27 януари 2013 г. 

Докладва: Владимир Христов
5.   Резултати  от  проведено  от  НЦИОМ  проучване  за 

информираност. 

Докладва: Красимир Калинов



6.  Покана за  среща с  представители на Министерството на 

външните работи. 

Докладва: Красимира Медарова
7. Среща с представители на медиите за кампанията. 

Докладва: Красимира Медарова
8. Оферта на БТА за скипинг на медиите.

Докладва: Бисер Троянов
9. Доклад на ВКП във връзка с образувани дела за нарушение 

в изборите през 2011 г. 

Докладва: Бисер Троянов
10. Писмо от в-к „Отзвук” – Смолян. 

Докладва: Бисер Троянов
11.  Писмо  от  ГД  „ГРАО”  относно  извършена  проверка  за 

гласуване  в  нарушение  на  правилата  на  изборния  кодекс  в 

произведения  на  4  ноември  2012  г.  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство Баланово, община Дупница, област Кюстендил. 

Докладва: Анна Манахова
12.  Писмо  от  ОИК  –  Крумовград  относно  предсрочно 

прекратяване  на  пълномощията  на  кмета  на  кметство  Подрумче, 

община Крумовград, област Кърджали. 

Докладва: Анна Манахова
13.  Запитване  от  Анатоли  Асенов  относно  документите  за 

регистрация на застъпници на алтернативната позиция в ЦИК.

Докладва: Анна Манахова 

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария  Мусорлиева,  Мая  Андреева,  Севинч  Солакова,  Анна 

Колушева-Манахова, Бисер Троянов, Валентин Бойкинов, Владимир 

Христов,  Гергана  Маринова,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева, 

Мариана Христова, Паскал Бояджийски и  Ралица Негенцова.
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ОТСЪСТВАХА:  Румяна  Сидерова,  Сабрие  Сапунджиева, 

Венцислав Караджов,   Ерхан Чаушев, Красимир Калинов и Силва 

Дюкенджиева

Заседанието  бе  открито  в  14,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 15 

ноември  2012 г.

1. Среща с областните управители на 15 ноември 2012 г. 
във връзка с произвеждането на национален референдум. 

Основните теми на срещата са ангажиментите на областните 

управители, произтичащи от Закона за пряко участие на гражданите 

в държавната власт и местното самоуправление и Изборния кодекс. 

Във връзка с това ви предлагам да обсъдим темите, които ние искаме 

да  поставим  на  тази  среща  с  областните  управители  и 

организационно-техническите въпроси, които считаме, че съвместно 

следва да решим, разбира се,  с участието и на Министерския съвет.  

Така  че  давам  думата  на  госпожа  Солакова,  след  което 

господин Христов ще предложи проект за решение и въпроси, които 

да бъдат обсъдени на срещата. Заповядайте! 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Извън  тази  обща формулировка  на 

темата  аз  няма  какво  да  добавя.  Идеята  беше  на  тази  среща  с 

областните управители от наша страна да бъдат поставени въпроси, 

свързани  с  взаимните  ни  ангажименти  по  отношение  на 

националния референдум. 

Като  първа  задача,  която  предстои  пред  областните 

управители,  е  провеждането  на  консултациите.  Ние  ще  поставим 
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този  въпрос,  разбира  се,  с  организацията  и  провеждането  на 

консултациите – да се извърши в такъв срок, за да може, както сме 

записали и в решението, да получим предложенията за съставите на 

районните избирателни комисии, за да можем и ние да се вместим в 

законово определения срок и до 27 ноември 2012 г.  включително да 

ги назначим. 

Като първи задачи, разбира се, пред областните управители 

ще  стои  въпросът  за  осигуряването  на  условия  за  работата  на 

районните  избирателни  комисии.  По  възможност  те  да  бъдат  в 

сградата, в която се помещава областната администрация, за да може 

да  ползват  офис-оборудване,  включително  и  помощта  на 

служителите от администрацията под формата на техническа помощ. 

И разбира се още отсега ще се постави въпросът за осигуряването на 

зала за получаването на документите от произведения референдум и 

помещение за преброителя за компютърна обработка на резултатите 

от гласуването. 

Не знам дали ще обсъдим, но в неформални разговори сме 

посочвали  още  отсега  да  поставим  пред  областните  управители 

въпроса  за  предаването  за  съхранение  на  изборните  книжа  и 

материали: избирателните списъци и изборните книжа и материали. 

По какъв ред да се осъществи с участието на комисия по чл. 233, ако 

има такива, а ако няма такива комисии, с една добра организация от 

областната  администрация  във  взаимодействие  и  то  тясно 

взаимодействие  с  администрациите  на  общините  в  съответната 

област. 

Всички тези въпроси, разбира се, могат да бъдат разделени на 

две групи, ако се окаже, че има възможност с областните управители 

да се проведе още една среща. Ще се постави още отсега може би и 

въпросът за  осигуряване на зала  за  провеждане на  обучението на 

районните  избирателни  комисии,  на  която  работна  среща  освен 
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членовете  на  районните  избирателни  комисии  да  присъстват 

представители  от  общинската,  областната  администрация, 

представители  на  други  органи,  които  имат  отношение  към 

осигуряването  и  обезпечаването  на  нормалното  протичане  на 

националния референдум. 

Това са в общи линии въпросите, които аз предварително съм 

си набелязала. Пак казвам: това е според мен първа среща, която се 

организира,  на  която  представители  на  Централната  избирателна 

комисия ще могат да поставят директно на областните управители 

своите въпроси, да направят предложение и в едно взаимодействие 

да се работи в процеса по организирането на референдума. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря ви. 

Сега ще дам думата на господин Христов. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Госпожо  председател,  уважаеми 

колеги!  Мисля,  че  госпожа Солакова  изложи основните  пунктове, 

които според мен трябва да обсъдим с областните управители. Но на 

мен поне ми се иска малко по-детайлно да обсъдим предоставените 

им  помещения  и  задълженията  на  областните  управители  за 

организационно-техническата  подготовка  на  националния 

референдум. Говоря за помещенията, които се предоставят на РИК.

За  мене  е  изключително  важно  да  помолим  освен  да  се 

предвиди помещението,  което е  за преброителя,  да се  предвиди и 

помещение,  където  ще  се  съхраняват,  макар  и  за  кратък  срок, 

изборни книжа и материали, тъй като то винаги се е охранявало от 

органите на МВР и това обикновено се пропуска. Както и удобствата 

по  отношение  на  осигуряването  на  помещение  за  приемането  на 

книжата и материалите, тъй като в някои райони – това поне, което 

аз  съм  гледал  в  малките  райони  от  300  до  600  секции,  става 

напрежение.  Това  е  за  да  избегнем  тези  конфигурации,  които  се 
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получиха на местните избори в Столична община. Това също е един 

акцент, който трябва да поставим. 

Както и да поставим един друг акцент, свързан с това какво 

точно офис-оборудване е възможно да се предостави.  Според мен 

практиката показва, че най-добре се работи, когато комисиите имат 

скенер и факс-връзка с оглед бързото комплектоване и изпращане на 

преписките, които ние да можем да разгледаме бързо. 

Другия  въпрос,  който  ми  се  ще  да  поставим  и  за  който 

всъщност колегата Чаушев даде идея. Аз съжалявам, че го няма, а 

той пръв даде тази идея и аз съм я предвидил в проекта, който ще се 

гледа  днес  за  решение  относно  обявяване  на  решенията  на 

районните  избирателни  комисии.  Това  е  доколко  е  възможно  на 

страниците  на  съответните  областни  администрации  да  се 

публикуват решенията на районните избирателни комисии, тъй като 

на  много  места  по  време  на  местните  избори  общините  бяха 

предоставили  на  общинските  комисии  това  и  съм  чувал  само 

позитивни отгласи, тъй като по този начин много по-бързо се стига 

до решенията на съответната комисия. 

Това  са  нещата,  които  според  мен  е  хубаво  да  обсъдим  с 

областните управители. Аз не познавам сградите на всички областни 

администрации в страната и не мога да преценя, но те знаят какви са 

им възможностите, а могат да кажат и какви са техните проблеми. 

Това което може ми също е добре да коментираме, е тяхната 

възможност да контролират съставянето на секциите. Спомняте си, 

че  в  предната  кампания  имаше  такова  напрежение  мисля  в 

Кърджали – колегата Бояджийски го докладваше. Да коментираме, 

ако имат някакви проблеми или някакви притеснения. 

Според този кръг теми намирам за важни с оглед на малкия 

опит, който имам като член на районна комисия. 
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ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Още  две  теми,  госпожо 

председател.  Законът  дава  възможност  за  ползване  на  експертни 

сътрудници принципно. Поне на мен ми се ще да обсъдим поне в 

големите райони да има по един сътрудник. Практиката е показала, 

че този сътрудник е много полезен помощник. Другата тема е да сме 

сигурни,  че  при  провеждането  на  обучението  на  секционните 

комисии материалите ще имат съответно осигурен транспорт, както 

и че са се стиковали със съответните областни дирекции на МВР по 

отношение на охраната на изборните книжа и материали. Аз имам 

наблюдения само в две области,  но от това което аз  съм виждал, 

много голям проблем за ОД на МВР е охраната, тъй като бройките 

охранителна полиция са малко, а часовете през които се охранява, 

много.  Затова е добре това предварително да се има предвид, тъй 

като  те  за  пръв  път  правят  национални  избори,  а  и  национален 

референдум въобще за пръв път в новата ни история, в модерната ни 

история. 

Това исках да кажа всъщност. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Искам  да  обърна  внимание  на 

разпространението на бюлетините и на книжата – на протоколите. 

Как ще се съхраняват?  

Мислите  ли,  че  е  удачно  да  имаме  списък  с  темите  за 

разискване. Това би улеснило областните управители. Мислите ли, 

че е удачно? 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Неслучайно  преди  малко,  когато 

поставих  въпросите,  споменах  за  подпомагане  от  служители  от 

администрацията – че те ще съдействат и ще подпомагат районната 

избирателна комисия. Още повече, че назначаването на специалисти 

към РИК, дори и да има такова решение, ще касае приемането на 

решенията  и  изпращането  за  изпълнение   в  рамките  на  бюджета. 

Просто ще помоля на днешната среща да не се поставя този въпрос. 
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6. Покана за среща с представители на Министерството 
на външните работи. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  обадиха се преди малко от 

Министерството  на  външните  работи,  дирекция  „Ситуационен 

център”  и ме уведомиха.  Аз не знаех,  че Министерството от две 

седмици има нов сайт. На нашата страница в рубриката „Контакти”, 

в  дясното  поле  са  дадени  няколко  линка,  като  единият  пак  в 

подрубрика „Контакти”, е за чужбина. Като се кликне на чужбина, 

не  се  показва  страница,  защото  явно  има  грешка.  Този,  който 

поддържа сайта, би трябвало да вземе адреса от началната страница 

на  Министерството  на  външните  работи.  Казаха,  че  ако  има 

проблем, можем да се обадим да ни го продиктуват. Като се направи 

подсайт,  ние  ще  сложим  отново  линк  за  чужбина  и  там  ще  има 

връзка  с  Министерството  на  външните  работи  вече  с  коректния 

адрес, но и те ще направят предложение в рамките на въвеждането в 

експлоатация  на  този  сайт,  да  има  препратка  към  Централната 

избирателна комисия,  тъй като и  без  това  имат задължение  в 67-

дневен  срок  да  оповестят  условията  и  реда  за  гласуване  в 

дипломатическите  и  консулски  представители  на  българските 

граждани в националния референдум. 

Сега идеята е да се свържем с „Информационно обслужване” 

АД и да предложим да актуализират. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  нямате  други 

предложения  или  възражения,  ви  предлагам  да  гласуваме  едно 

писмо, което да изпратим до Министерството на външните работи с 

покана за  среща по обсъжданите теми,  към което да приложим и 

решението  за  гласуване  в  дипломатически  и  консулски 

представителства. 
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Колеги,  който  е  съгласен  да  изпратим  писмо  с  покана  за 

среща  и  да  приложим  взетото  вчера  решение  за  гласуване  в 

дипломатическите и консулските представителства, моля да гласува. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма. 

Имаме решение. 

 

13. Запитване от Анатоли Асенов относно документите за 
регистрация на застъпници на алтернативната позиция в ЦИК.

АННА  МАНАХОВА:  Докладвам  писмо,  постъпило  по 

електронната  поща  във  връзка  с  референдума.  Писмото  е  с  вх. 

№ 1303 от 14 ноември 2012 г. и е от Анатоли Асенов, който поставя 

следните въпроси: 

Дали  ще  е  необходим  депозит?  Необходимо  ли  е 

предварително одобрение на ЦИК за текста, който ще бъде в полето: 

кратко  описание  на  алтернативната  позиция  в  бланката  на 

подписката?  Къде  върху  листа  трябва  да  бъде  изписан поредният 

номер на листа от подписката? 

Предлагам да му отговорим, че не е необходим депозит; не е 

необходимо предварително одобрение от ЦИК на краткото описание 

на алтернативната позиция и че номерът може да бъде поставен на 

всяко място в началото или в края – по-скоро в края на листа, на 

избрано място. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 

предложения от Ани Манахова отговор на писмото затова как да се 

оформи подписката, моля да гласува. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма. 

Имаме решение. 

11. Писмо от ГД „ГРАО” относно извършена проверка за 
гласуване  в  нарушение  на  правилата  на  изборния  кодекс  в 
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произведения на 4 ноември 2012 г.  частичен избор за кмет на 
кметство Баланово, община Дупница, област Кюстендил. 

АННА МАНАХОВА: Колеги,  да ви докладвам писмо с вх. 

№ 1298 от 14 ноември 2012 г. за извършена проверка за гласуване в 

нарушение на правилата на Изборния кодекс в произведения на 4 

ноември 2012 г.  частичен  избор за  кмет на кметство с.  Баланово, 

община Дупница,  област Кюстендил.  Проверката е установила,  че 

няма избиратели, които да са гласували в нарушение на Изборния 

кодекс. Писмото е подписано от господин Гетов.

Докладвам го за сведение. 

12.  Писмо  от  ОИК  –  Крумовград  относно  предсрочно 
прекратяване  на  пълномощията  на  кмета  на  кметство 
Подрумче, община Крумовград, област Кърджали. 

АННА МАНАХОВА: С вх. № 1299 от 14 ноември 2012 г., 

което  също  към  настоящия  момент  ще  докладвам  за  сведение,  е 

заведено писмо от общинската избирателна комисия в Крумовград, с 

което  ни  изпращат  протокол  и  решение  от  8  ноември  2012  г.  за 

предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. 

Подрумче, област Кърджали. Чакаме следващото решение, с което 

ще ни предложат да уведомим президента на Република България за 

насрочване на частичен избор. Прекратяването на пълномощията е 

поради подаване на оставка от кмета. 

2. План-сметка за материално-техническото осигуряване 
на ЦИК. 

3.  Писмо  до  Министерския  съвет  за  план-сметката  за 
материално-техническото осигуряване на ЦИК. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Да  ви  запозная  с  философията  на 

предложението за  проект  на  план-сметката.  Както  и предния път, 
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когато  ви  представих  позицията  на  работна  група  1.7.  по  план-

сметката,  ви  казах,  че  структурно  отговаря  на  точките,  които 

обикновено се гласуват в постановлението на Министерския съвет, с 

което се одобрява такава план-сметка за финансовото обезпечаване 

на избори, в случая на национален референдум: 

ПЛАН-СМЕТКА ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

(В частта относно издръжка и възнаграждения на ЦИК, РИК 

и СИК)

1.1. За  възнаграждения  и  материално-техническо 

       осигуряване дейността на ЦИК  - … лв.

       В това число:

1.А. Възнаграждения на ЦИК - … лв.

Председател … лв./месец

Заместник-председател ... лв./месец

Секретар … лв./месец

Членове … лв./месец

… лв. х 4 месеца = … лв.

ОБЩ РАЗМЕР: … лв.

Забележка: Не са включени дължимите осигурителни вноски 

за сметка на републиканския бюджет.

1.Б. Материално-техническо осигуряване дейността  на ЦИК

- … лв.

1.В. Възнаграждения  по  трудови  правоотношения, 

граждански договори и др. - … лв.

1.2. За  възнаграждения  на  членовете  на  РИК,  СИК  и 

специалисти (комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК) -  … лв.

В това число:

2.А. Възнаграждения на РИК - месечно:
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10 РИК х 17 членове

21 РИК х 13 членове

ОБЩО:   443 членове

31 П            х            … лв. =    … лв.

31 ЗП х … лв. =    … лв.

31 С х … лв. =    … лв.

150 Чл х … лв. =   … лв.

ОБЩО ЗА 1 МЕСЕЦ:  … лв. 

ОБЩО ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД:  … лв.

(Период  на  възнагражденията  –  60  дни  преди  деня  на 

референдума и 10 дни след деня на референдума.)

Забележка: Не са включени дължимите осигурителни вноски 

за сметка на републиканския бюджет.

Забележка: Не са включени командировъчните на членовете 

на РИК, които предават документите в ЦИК.

2.Б. Възнаграждения  на  СИК  (в  страната  и  в  ДКП)  - 

еднократно:

11 700 СИК х 7 членове = 81 900 членове

11 700 П х … лв.=   … лв.

11 700 С  х … лв. =   … лв.

58 500 Чл х … лв. = … лв.

ОБЩО: … лв.

Забележка: Не са включени дължимите осигуровки за сметка 

на републиканския бюджет.

Член 18, ал. 3 от ИК – Осигурителните вноски по КСО и ЗЗО 

на РИК и СИК са за сметка на републиканския бюджет.

2.В. Възнаграждения на специалисти (комисиите по чл. 233, 

ал. 7 от ИК):

31 комисии х 9 членове = 279

31 П х … лв.=   … лв.
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31 ЗП х … лв. =   … лв.

31 С х … лв. =   … лв.

186 Чл. х … лв. = … лв.

ОБЩО: … лв.

1.3. За  обработка  на  данните  от  гласуването  и  издаване  на 

бюлетин с резултатите - … лв.

1.4. За  разяснителна  кампания  от  ЦИК  за  правата  и 

задълженията на гражданите и начина на гласуване - … лв.

ОБЩО: … лв.”

 Предложението,  което  правим  за  план-сметка,  съдържа 

четири раздела, като в първия раздел са включени три подраздела. В 

1.А.  се  съдържат  разчетите  за  възнагражденията  на  Централната 

избирателна  комисия.  Тук  промяна  няма,  защото  както  ви  казах, 

изчисленията бяха направени от колегите от Министерския съвет с 

тази забележка, че не са включени дължимите осигурителни вноски, 

които са за сметка на републиканския бюджет. 

Във  второто  подразделение  –  материално-техническо 

осигуряване дейността на ЦИК – предния път ви докладвах разчети 

в размер на … х. лв., но в крайна сметка с оглед на това, че в тези 

разчети  не  се  включват  средства  за  придобиване  на  дълготрайни 

материални  активи,  предложението  е  да  включим  …  х.лв.  в 

сметката, за да може да имаме един ресурс, с който да разполагаме, 

ако възникне необходимост за придобиване на такива активи. 

В третото подразделение няма промяна.  Това са разчети за 

осигуряване  на  възнаграждения  по  граждански  договори 

обикновено. Взела съм формулировката както в постановленията ги 

приема Министерският съвет – … х.лв.

Във втория раздел от план-сметката са включени също три 

подраздела,  като  в  първия  подраздел  са  възнагражденията  на 
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районните избирателни комисии. С оглед и на Решение № 8-НР от 

13 ноември  2012  г.  на  ЦИК  за  периода,  в  който  са  ангажирани 

районните избирателни комисии за изпълнение на своите функции, 

това е 60 дни преди деня на референдума и 10 дни след деня на 

референдума.  Общо  за  целия  период  за  районните  избирателни 

комисии дължимата  сума за възнаграждения е в размер на … лв. 

Колеги, в този подраздел отново е тази забележка, че не са 

включени дължимите осигурителни вноски, които са за сметка на 

републиканския  бюджет.  Не са  включени и  командировъчните  на 

членовете  на  районните  избирателни  комисии,  които  предават 

документите  в  ЦИК,  защото  средствата  в  първата  част  ще  бъдат 

изчислени от колегите от Министерския съвет, а във втората част те 

ще се съобразят с практиката, която е била наложена досега и ще 

определят този размер. 

Във  второто  подразделение  –  т.  2,  са  възнагражденията  на 

секционните избирателни комисии, включително в чужбина. Както 

виждате, 11 700 е предвиденият брой на секционните избирателни 

комисии.  Считам,  че  няма  да  бъде  по-голям  този  брой  на 

националния  референдум.  Нямаме  точния  брой  на 

дипломатическите и консулски представителства, но сме дали резерв 

и  мисля,  че  ще  е  добре.  Няма  промяна  в  разчетите,  защото 

възнагражденията бяха изчислени още при предишното представяне 

на план-сметката. 

Отново за секционните избирателни комисии не са включени 

дължимите осигуровки за  сметка  на  републиканския бюджет.  Тук 

сме  дали  и  уточнението,  законовата  норма,  която  задължава 

републиканския  бюджет  да  заплати  всички  дължими  вноски  на 

районните  и  секционните  избирателни  комисии  по  Кодекса  за 

социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. 
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В  третия  подраздел  са  включени  възнаграждения  за 

специалисти, в скоби ако решим да махнем комисиите по чл. 233, но 

на този етап предлагаме да се предвидят такива средства за всеки 

случай. Това ще бъде предмет на допълнително уточнение. По-лесно 

е да се откажем, отколкото да ги договорим в последващ момент, 

когато съгласуваме проекта на постановлението. Ако решим третото 

подразделение да бъде само специалисти и ние да знаем, че става 

дума  за  разчетените  средства  за  комисиите  по  чл.  233,  текстът  в 

скоби може да отпадне, както в 2В, както и в 1В. Имаме предвид, че 

те са в областната администрация и приемат документите от всички 

секционни комисии в областта. В този смисъл се явява малко повече 

от  двойно  завишение.  Това  е  една  комисия  в  областта,  докато 

секционните комисии в секцията имат 1000 избиратели. 

Колеги,  в  раздел  1.3.  за  компютърната  обработка  са 

предвидени … х. лв. Уточнението ще бъде, че е без ДДС. 

В  1.4.  –  …  х.лв.  не  постъпиха  други  предложения  за 

завишаване на тези разчети. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  проектът  на  писмото  до 

Министерския съвет също се намира в тази папка. 

С  писмото  в  т.  1  правим  уточнения  във  връзка  с  план-

сметката.  Ще добавя,  че  протоколното  решение е  от  15  ноември. 

Уточненията  са  свързани  с  периода,  в  който  Централната 

избирателна  комисия  получава  възнаграждение;  в  подраздел  1.Б. 

какво се включва – добавили сме дълготрайните материални активи 

за  разлика  от  предишния  път,  както  ви  беше  докладвано, 

включително такси за участие в учебни семинари. Подраздел 1.В. – 

това ще отпадне.  В този подраздел влизаха комисиите по чл. 233, 

ал. 7 от Изборния кодекс.

15



Във  втората  точка  на  решението  уточняваме,  че  с  наше 

Решение  №  6  от  12.11.2012  г.  Централната  избирателна  комисия 

одобри  образци  на  книжа  за  произвеждане  на  национален 

референдум  и  сред  тях  са  пликът  за  гласуване  на  националния 

референдум, както и образец на удостоверение за гласуване на друго 

място. 

По отношение на вида, цвета и размера на торбите предлагам 

да направим нашето предложение до Министерския съвет това да 

бъдат  торби  в  бял  цвят,  размер  60/90  см  –  това  е  размерът  от 

миналата година, вид чувал. 

Четвъртата точка е относно защитата на удостоверенията за 

гласуване на друго място. Предлагаме следното: удостоверенията да 

се отпечатат на хартия тонирана в хартиената маса с цвят, който да 

се  съгласува  с  Централната  избирателна  комисия.  Върху 

удостоверенията да се отпечата растеров фон, като полето на което 

ще се поставя този фон, да се съгласува с Централната избирателна 

комисия. 

Ако  се  сещате  за  решението  от  миналата  година,  не  се 

съдържат всички елементи на защита, но всички сме на мнение, че 

тези два елемента са съвсем достатъчни, за да осигурят защитата на 

удостоверенията. Предложението и молбата на представителите на 

администрацията  на  Министерския  съвет  по  време  на  работните 

срещи  бях  да  не  се  оскъпява  изработването  на  удостоверения  за 

гласуване на друго място, защото на миналите избори те са стрували 

в порядъка … х. лв., а 56 удостоверения бяха използвани в изборите. 

Във връзка с изготвяне на проекта на решение за одобряване 

на  техническите  характеристики  на  бюлетините,  молим  за 

съдействието  на  главния  секретар  на  Министерския  съвет  да  ни 

осигури експертно становище от специалист и молим, разбира се, за 
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становище по  т.  3  и  4,  за  да  можем да  приемем тези  решения  с 

гласуване, оформени със съответния номер и индекс. 

Предлагам  ви  следния  текст  на  писмото,  госпожо 

председател. Приложение към писмото ще бъде предложението ни 

за план-сметката:

„УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ЖЕЛЯЗКОВ,

Във връзка с Ваше писмо с вх. № 1245 от 05.11.2012 г.  на 

ЦИК  и проведените работни срещи между представители на ЦИК и 

администрацията  на  Министерския  съвет  Ви  уведомяваме  за 

следното:

1. С протоколно решение от 15 ноември 2012 г. ЦИК одобри 

предложение  за  план-сметката  (съгласно  приложение  №  1)  за 

произвеждане  на  национален  референдум  на  27  януари  2013  г.  в 

частта относно:

а) разходи  за  възнаграждения  и  материално-техническо 

осигуряване  на  ЦИК в периода на  подготовка  и  произвеждане на 

референдума – т. 1.1. от приложението;

б) разходи за възнаграждения и осигуряване на дейността на 

РИК и СИК  – т. 1.2. от приложението;

в)  за  обработка  на  данните  от  гласуването  и  издаване  на 

бюлетин с резултатите – т. 1.3. от приложението;

г) за  разяснителна  кампания  от  ЦИК  за  правата  и 

задълженията  на  гражданите  и  начина  на  гласуване  –  т.  1.4.  от 

приложението.

Относно т. 1.1. от приложението:

– в подраздел 1.А. са предвидени … лв. за възнаграждения на 

ЦИК.  Съгласно  чл.  24,  ал.  1  от  ИК членовете  на  ЦИК получават 

месечно  възнаграждение  за  период  от  75  дни  преди  деня  на 

референдума  до  45  дни  след  деня  на  референдума  в  размер, 

определен съгласно ал. 3 на същата разпоредба;
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– в подраздел 1.Б. са предвидени  …  лв. относно разходи за 

материално-техническото  осигуряване  на  дейността  на  ЦИК  – 

материали (включително учебни и научноизследователски разходи, 

книги за библиотеките и ДМА), такси за участие в учебни семинари, 

вода,  горива,  енергия,  външни  услуги,  командировки  в  страната, 

споразумение с НСО, текущ ремонт, храна и др.;

– в подраздел 1. В. са предвидени … лв. за възнаграждения по 

трудови правоотношения, граждански договори и др.

Относно т. 1.2. от приложението:

– в подраздел 2.А.  са предвидени … лв. за възнаграждения на 

всички РИК за периода, за който са назначени – 60 дни преди деня 

на референдума и 10 дни след деня на референдума;

– в подраздел 2.Б. са предвидени … лв. за възнаграждения на 

11 700 СИК. 

В т. 1.3. от приложението са предвидени  …  лв. без ДДС за 

обработка  на  данните  от  гласуването  и  издаването  на  бюлетин  с 

резултатите.

В  т.  1.4.  са  предвидени  …  лв.  без  ДДС  за  разяснителната 

кампания  на  ЦИК  за  правата  и  задълженията  на  гражданите  и 

начина на гласуване.

В предложението за план-сметка като забележки са отразени 

невключените разчети, които следва да бъдат добавени. 

2. С Решение № 6-НР от 12.11.2012 г. ЦИК одобри образците 

на  книжата  за  произвеждане  на  национален  референдум  на 

27 януари 2013 г., сред които и:

– плик за гласуване на националния референдум на 27 януари 

2013 г. – Приложение № 52 от книжата;

–  образец  на  удостоверение  за  гласуване на  друго място  с 

определяне на единната номерация – Приложение № 10 от книжата.
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3. Относно  вида,  цвета  и  размера  на  торбите,  в  които  се 

поставят за съхранение избирателните списъци и останалите книжа 

и  материали  при  произвеждане  на  национален  референдум  на 

27 януари  2013 г.,  предлагаме  бял  цвят,  размер  60/90  см  и  вид  – 

чувал.

4. Относно защитата удостоверенията за гласуване на друго 

място (Приложение № 10 от книжата) предлагаме следното: 

–  удостоверенията  за  гласуване  на  друго  място  да  се 

отпечатат  на  хартия,  тонирана  в  хартиената  маса,  с  цвят, 

съгласувани с ЦИК;

– върху удостоверенията да се отпечата растеров фон, като 

полето за отпечатване на растеровия фон да се съгласува с ЦИК.

Във връзка с изготвяне на проекта на решение за одобряване 

на техническите  характеристики на  бюлетините молим за  Вашето 

съдействие за осигуряване на експертно становище от специалист.

Молим за Вашето становище по предложенията по т. 3 и 4 от 

настоящото писмо.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението  за  текста  на  писмото.  Имате  ли  предложения  за 

корекции? – Ако нямате, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма. 

Имаме решение. 

Отлагаме разглеждането на т. 5 – Резултати от проведено от 

НЦИОМ проучване за информираност,  защото господин Калинов 

не  присъства,  за  да  докладва  резултата  от  второто  проведено 

проучване  от  НЦИОМ  за  информираност.  Първото  изследване  е 

докладвано,  имаше  пресконференция  и  то  е  готово  в  електронен 

вариант да  бъде качено на  нашия сайт.  Ще ви помоля да  вземем 

решение къде да го поставим на нашата страница, за да го има като 
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информация. Господин Калинов е представил и двете изследвания 

да  бъдат  качени,  но  предлагам  второто  да  го  качим след  като  го 

докладва и всички се запознаят с него. 

Предлагам да го поставим в секция  „Информация” – папка 

озаглавена:  резултат  от  проведено  проучване  или  социологически 

проучвания.

 

Давам думата на господин Христов да докладва: 

4. Проект на решение относно начина на обявяването на 

решенията на районните избирателни комисии за произвеждане 

на националния референдум на 27 януари 2013 г. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Уважаеми  колеги,  в  папката  за 

днешното  заседание  има  един  проект  за  решение,  който  е 

изключително  кратък  и  е  относно  начина  на  обявяването  на 

решенията на районните избирателни комисии за произвеждане на 

националния  референдум  на  27  януари  2013  г.  Решението 

възпроизвежда практиката на тази комисия, както и законовия текст 

с две добавки. Изчитам го: 

„ Решение начина на обявяването на решенията на районните 

избирателни комисии за произвеждане на националния референдум 

на 27 януари 2013 г.

На  основание  § 2  от  ПЗР  на  Закона  за  пряко  участие  на 

гражданите  в  държавната  власт  и  местното  самоуправление  във 

връзка  с  чл.  26,  ал.  1,  т.  2  и  чл.  29,  ал.  2  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И :

1. Районните избирателни комисии обявяват решенията си в 

деня  на  приемането  им чрез  поставяне  на  общодостъпно място  в 

сградата,  в  която  се  помещават,  и  на  интернет  страницата  на 
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съответната  областна  администрация.  Адресът  на  сградата  се 

оповестява публично.”

В тази първа точка има добавка за интернет страницата на 

съответната  областна  администрация.  Още  не  сме  говорили  с 

областните управители, но ви предлагам такъв текст в решението. 

„2. Мястото  за  обявяване  на  решенията  се  определя  с 

решение  на  районната  избирателна  комисия  веднага  след 

назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението 

му.

3. На  екземплярите  от  решенията,  които  се  обявяват,  се 

отбелязват  датата  и  часът  на  поставянето  им  на  общодостъпното 

място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от 

три  дни  от  поставянето  им  на  общодостъпното  място,  като  се 

отбелязват  датата  и  часът  на  свалянето,  което  се  удостоверява  с 

подписите  на  най-малко  двама  от  членовете  на  комисията. 

Свалените екземпляри се съхраняват в архива на комисията.”

В тази точка добавката, която се отклонява от установената 

от  нас  практика  и  от  законовия  текст  е,  че  часът  и  датата  на 

свалянето  се  удостоверяват  с  подписите  на  най-малко  двама  от 

членовете  на  комисията.  В  интерес  на  истината  практиката  на 

повечето районни и общински избирателни комисии е именно такава 

да се удостоверява с два подписа. За мене е много по-логично това 

да влезе и в нашето решение, за да бъде указание за всички комисии. 

Единствено ви моля да  прецените допълнението  в първото 

изречение  „и  на  интернет  страницата  на  съответната  областна 

администрация”. Дали да остане сега в текста или след срещата с 

областните управители, след като сме го договорили, тогава да го 

разгледаме, тъй като законът не поставя изискване тези решения да 

се  обявяват  на  интернет  страницата.  Законът  ги  задължава  да 
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обявяват  на  общодостъпно  място  на  табло.  С  тази  добавка  за 

интернет оповестяването става по-бързо и по-достъпно. Но според 

мене трябва да го договорим първо с областните управители, макар 

че е чисто технически въпрос и не би било проблем, тъй като всички 

областни администрации имат сайтове. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Вярно е, че имат сайтове. Вярно е 

и че в закона пише да се поставят на общодостъпно място в сградата. 

Какво ще се случи, ако се публикува първо на интернет страницата 

преди да се постави на таблото относно обжалването? 

ОБАЖДАТ СЕ: Гледа се само таблото. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да го отделим. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: И моето предложение е такова: да 

го  отделим  в  друго  изречение,  даже  в  друга  точка.  Да  кажем: 

Решенията  на  районните  избирателни  комисии  се  обявяват  и  на 

интернет  страниците  на  съответната  областна  администрация, 

където има възможност. 

ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  И  да  уточним,  че  срокът  за 

обжалване трябва да е ясен, за да няма различни тълкувания. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: По-скоро в отделна точка да кажем, 

че  срокът  за  обжалване  тече  от  поставянето  на  решението  на 

достъпното място, а не от обявяването му в интернет. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: В закона е „съобщаването”. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Има разминаване в терминологията 

в  действителност.  Знаете,  че  имахме  дело  във  Върховния 

административен съд, в което ни се каза, че едното не означавало 

другото.  Но  доколкото  ние  така  сме  възприели  и  такава  ни  е 

практиката,  особено  след  като  обжалването  е  пред  нас  поне  в 

действащата редакция на закона, не виждам пречка да възприемем, 

че обявяването всъщност е равнозначно на съобщаването. 
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  Тоест,  ние  да  кажем на  всички 

какво  смятаме.  И  като  го  сложим  в  решението,  ще  сме  взели 

решение по това обстоятелство за всички жалби към нас. Няма да се 

произнасяме отделно от кога считаме, че тече срокът. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз мисля, че ние винаги сме имали 

принципно съгласие по въпроса. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: По-удачно е така да се направи. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Обединяваме  се,  че  в  т.  2 

решението се оповестяват и на интернет страницата на съответната 

областна  администрация,  където  това  е  възможно.  Срокът  за 

обжалване тече от поставяне на решенията на общодостъпно място в 

сградата, в която се помещава районната избирателна комисия. 

Отивам  да  нанеса  корекциите  и  отново  ще  докладвам 

проекта. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, аз ви предлагам 

да качваме на нашия сайт решенията на Върховния административен 

съд  и  на  административните  съдилища  по  жалби,  свързани  с 

решения  по  изборния  процес  и  в  процеса  на  произвеждане  на 

референдум. И да преценим къде да бъдат поставени тези решения. 

Аз имам идея и самите жалби да качваме, но това е малко по-дълъг 

процес  във  връзка  с  регистър  по  жалбите.  Не  сме  взели  такова 

решение. Това при трансформацията, подобряването на сайта. 

Ако искате,  ви  предлагам следното:  в  секция  „Решения по 

жалби за  нови и частични избори”,  където се качват  решения,  да 

преценим  как  да  качваме  и  решенията  на  Върховния 

административен  съд.  Те  по  принцип  също  са  публични  и  се 

обявяват  в  сайта  на  ВАС.  Можем  и  линк  да  сложим,  защото 

сътрудниците по принцип ги препечатват от сайта на ВАС. 

23



Ако  искате,  да  вземем  това  решение  и  да  упълномощим 

Емануил Христов да го изговори с „Информационно обслужване” и 

да кажат как технически най-лесно ще се оформи. Ако не може да се 

правят линкове, да им даваме самите решения. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Ние  трябва  да  решим  къде  да  го 

сложим в сегашния сайт. В другия сайт ще има къде да се сложи. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В сегашния сайт, който 

е за изборите, е където има решения по жалби за нови и частични 

избори. За референдума да сложим абсолютно аналогичен фолдър 

„Решения  по  жалби  за  референдум”,  да  ги  слагаме  там.  Ако 

възприемете  това  предложение.  Тези  решения  са  важни  и 

определящи.  Като  ги  качим  след  пет  месеца,  каква  полза?  Сега 

трябва да ги качваме. 

Моето предложение е в референдум, където има „Решения, 

книжа,  информация”,  да  сложим  фолдъра  „Решения  по  жалби  за 

национален референдум”. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Нямам нищо против, но проблемът е, 

че ние вече веднъж гласувахме какво да съдържа сайтът. Бяха пет 

неща и там нямаше жалби. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: То е  временно,  но  от 

друга страна, сега е актуално. После няма никакво значение. Знаете 

много добре откога предлагам това. Аз го предложих, но защо не го 

решихме… 

Който  е  съгласен  с  това  мое  предложение  в  момента  във 

временното поле „Референдум”, моля да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Имаме решение. 

Междувременно  аз  мога  да  ви  кажа,  че  от  Министерския 

съвет,  на които поставих въпроса кога ще имаме отговор относно 
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предложението на „Информационно обслужване” за страницата за 

референдума, ни казаха, че го разглеждат, почти са готови. В най-

кратък срок ще ни го върнат. Така че очаквам максимално бързо да 

получим  тяхното  становище,  за  да  можем  да  пристъпим  към 

сключването на договора,  респективно към създаването на новата 

страница,  за  да  нямаме  такива  неудобства  с  допълване  на  тази 

временна рубрика. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Уважаеми  колеги,  предлагам  ви 

новия  проект  на  решението  относно  начина  на  обявяването  на 

решенията на районните избирателни комисии за произвеждане на 

националния референдум на 27 януари 2013 г. 

„На  основание  § 2  от  ПЗР  на  Закона  за  пряко  участие  на 

гражданите  в  държавната  власт  и  местното  самоуправление  във 

връзка  с  чл.  26,  ал.  1,  т.  2  и  чл.  29,  ал.  2  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И :

1. Районните избирателни комисии обявяват решенията си в 

деня  на  приемането  им чрез  поставяне  на  общодостъпно място  в 

сградата, в която се помещават. Адресът на сградата се оповестява 

публично.  Срокът  за  обжалване  решенията  на  районните 

избирателни  комисии  започва  да  тече  от  поставянето  им  на 

общодостъпното място в сградата, в която се помещават.

2. Решенията  на  районните  избирателни  комисии  се 

оповестяват  и  на  интернет  страницата  на  съответната  областна 

администрация, когато това е възможно.

3. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение 

на районната избирателна комисия веднага след назначаването й и 

се оформя по начин, показващ предназначението му.
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4. На  екземплярите  от  решенията,  които  се  обявяват,  се 

отбелязват  датата  и  часът  на  поставянето  им  на  общодостъпното 

място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от 

три  дни  от  поставянето  им  на  общодостъпното  място,  като  се 

отбелязват  датата  и  часът  на  свалянето,  което  се  удостоверява  с 

подписите  на  най-малко  двама  от  членовете  на  комисията. 

Свалените екземпляри се съхраняват в архива на комисията.”

Има още една добавка, която колегата Маринова предложи. 

На практика поставянето на подписите удостоверява само свалянето, 

а  според  колегата  Маринова  логично  е  да  бъде  и  часът  на 

поставянето,  така  че  след  израза  „датата  и  часът  на  свалянето” 

предлагам  да  сложим  точка  и  след  това  изречението  да  стане: 

Поставянето и свалянето на решенията се удостоверява с подписите 

на най-малко двама от членовете на комисията. 

 АННА  МАНАХОВА:  Предлагам  т.  2  да  дойде  след 

останалите точки, за да не стане объркване. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ:  Предлагам също така  да  приемем 

отделно решение колко е срокът за обжалване и как го приемаме. В 

момента  аз  предлагам текста  на  чл.  29,  ал.  2,  пренесен едно към 

едно. Само съм добавил за удостоверяването с подписите. Не съм 

пипал  редакцията.  Затова  предлагам,  ако  искате,  да  има  отделно 

решение  за  срока  за  обжалване.  Тук  коментираме  само  откога 

започва да тече, а не коментираме колко е дълъг. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предлагам да отложим 

гласуването на това решение. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Не  възразявам.  Ще  свикам 

заседание на работната група в 11 ч. в понеделник. 
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ще  закрия 

заседанието, тъй като срещата с областните управители е от 16 ч. в 

Министерски съвет. 

Следващото  заседание  на  комисията  е  в  понеделник, 

19 ноември 2012 г., от 13,00 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 15,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    Красимира Медарова

 СЕКРЕТАР: 

    Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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