ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 211
На 22 ноември 2012 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Обсъждане на Методическите указания за Националния
референдум на 27 януари 2012 г.
Докладват: Румяна Сидерова,
Гергана Маринова
Силва Дюкенджиева
2. Доклад за проведена пресконференция.
Докладват: Бисер Троянов
Ралица Негенцова
3. Проект на договор за получаване на пресклипинг от БТА.
Докладва: Ралица Негенцова
4. Писмо до ГД „ГРАО” във връзка със списъците по чл. 187,
ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс.
Докладва: Паскал Бояджийски
5. Писмо - прессъобщение.
Докладва: Бисер Троянов
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ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова, Мая
Андреева,

Румяна

Сидерова,

Сабрие

Сапунджиева,

Севинч

Солакова, Бисер Троянов, Валентин Бойкинов, Венцислав Караджов,
Владимир Христов, Гергана Маринова, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Красимир Калинов, Паскал Бояджийски,
Ралица Негенцова и Силва Дюкенджиева.
ОТСЪСТВАХА:

Мария

Мусорлиева,

Анна

Колушева-

Манахова и Мариана Христова.
Заседанието бе открито в 15,10 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 22
ноември 2012 г.
Разполагате с дневния ред. Ако имате забележки, моля да ги
изложите.
1. Обсъждане

на

Методическите

указания

за

Националния референдум на 27 януари 2012 г.
Точка първа са методическите указания, от които вчера
разгледахме първа, втора и трета

част относно районните

избирателни комисии. Стигнахме до секционните избирателни
комисии, но тъй като този раздел не е съобразен с взетото вчера
решение в проекта, ви предлагам да продължим с Раздел четвърти,
които е Организационно-техническа подготовка.
Ако нямате възражения, ще дам думата на госпожа Сидерова
до докладва. Заповядайте!
РУМЯНА СИДЕРОВА: „Раздел ІV
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА
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Тъй като няма специални правила за финансиране, има само
съкратен брой правила за финансиране на произвеждането на
референдума, ви предлагаме следното съдържание:
„1. Финансиране
Средствата

за

финансиране

на

произвеждането

на

национален референдум се осигуряват от държавния бюджет.
Всички документи по произвеждането на националния
референдум се освобождават от държавни и от местни такси.
Финансирането на разяснителните кампании, извън случаите
по чл. 15, ал. 2 и чл. 16, ал. 2, изр. 2 от ЗПУГДВМС е за сметка на
инициативния комитет инициирал референдума и инициативните
комитети, застъпници на алтернативната позиция.”
Мен ми се иска да вникнете в последния абзац особено,
защото първите два са текстове от Изборния кодекс и от Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление.
Последният абзац ще стане така: „Финансирането на
разяснителните кампании, извън случаите по чл. 15, ал. 2 и чл. 16,
ал. 2, изр. 2 от ЗПУГДВМС е за сметка на инициативния комитет
инициирал

референдума

и

инициативните

комитети

като

застъпници на алтернативната позиция”, за да е със същата
формулировка като в решението.
Четейки разпоредбите на чл. 15 и чл. 6 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление, аз за себе си съм стигнала до извода, че
информационният лист се отпечатва и финансира за сметка на
Министерския съвет. Затова съм написала извън информационния
лист, а в чл. 16, ал. 2 са нормите за разяснителната кампания и се
казва, че кметовете на общини трябва да предоставят безвъзмездно
помещения – затова съм казала, че извън тези два случая,
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финансирането на разяснителната кампания си е за сметка на
инициативните комитети. Двата вида инициативни комитети: и
инициаторът на референдума, и застъпниците на алтернативната
позиция. Затова съм приела това изключение и аз не намирам други
норми в Изборния кодекс, които можем пряко да приложим и да ги
включим тук в Методическите указания.
„2. Организационно-техническа подготовка
Организационно-техническата подготовка на националния
референдум се осъществява от Министерския съвет и от областните
и общинските администрации във взаимодействие с Централната
избирателна комисия и Районните избирателни комисии.”
Взела съм текста от Изборния кодекс като съм приела, че тук
действа препращането на § 2 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление, тъй като маса от мероприятията,
които се осъществяват по подготовката и провеждането на
кампанията – последният пример е съставите на районните
избирателни комисии, осигуряването на възможността да действат
РИК, действия които извършват областните управители. Нататък
виждаме и задължения на общинските администрации, затова ако
искате, да прочета цялото и вие както прецените, да си казвате
съображенията.
„Министерският съвет:
А) организира издаването на информационен лист, който
съдържа:
- формулировката на въпроса на референдума;
- кратка информация за мотивите на референдума въз основа
на предложението за произвеждане на референдума;
- информация за времето, мястото и реда за произвеждане на
референдума;
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Б) организира отпечатването на бюлетините, формулярите на
протоколите и останалите книжа и материали за произвеждане на
референдума;”
Ако искате, тук можем да добавим „които се отпечатват
централизирано”, защото за част от книжата Министерският съвет е
дал указания на общините. Това са заявленията за вписване,
дописване в избирателните списъци… Можем да го оставим и без
добавка какъвто е текстът сега. Централизирано се отпечатват
протоколите за секционните и районните избирателни комисии,
бюлетините, извлеченията, черновите, удостоверенията за гласуване
на друго място и регистъра за удостоверения за гласуване на друго
място и мисля двата списъка: за приемане на избирателния списък
от СИК и за приемане на изборните книжа и материали.
„Областните управители:
- осигуряват условия за работа и обезпечават дейността на
Районните избирателни комисии.
Общини, общински администрации и кметове:
Общините

(общинските

администрации)

предоставят

безвъзмездно на инициативните комитети като застъпници на
алтернативната позиция подходящи помещения за провеждане на
обсъждания и други прояви по въпроса или въпросите на
референдума.”
Само по въпроса на референдума. Тук предлагам да работим
в единствено число, тъй като е ясно за какво става дума, а и ние
приемаме тези методически указания за този референдум специално.
Общинските администрации:
- съставят актуализираните избирателни списъци по населени
места, в които се води регистър на населението; обявяват ги на
публично място и създават условия за извършване на вписвания,
дописвания, заличавания и отстраняване на непълноти и грешки от
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избирателните списъци; осигуряват и оборудват помещенията с
кабини за гласуване и място за нормална работа на СИК;
- осигуряват транспортирането на СИК до РИК и общинските
администрации за предаване на протоколите с резултатите от
гласуването и останалите изборни книжа и материали;
- осигуряват транспортирането до избирателните секции на
гражданите с увреждания на опорно-двигателния апарат.”
Дали така да е текстът в последното тире или да осигурят
условия? Това е вписано като задължение на РИК и РИК такова
задължение – съвместно с администрациите.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако ще трябва да осигуряват,
трябва да си направят ред, по който гражданите да им се обаждат, да
се заявява
РУМЯНА СИДЕРОВА: Пренася се текстът на чл. 29, ал. 1,
т. 6: следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с
увреждания на опорно-двигателния апарат. Не са само рампи и
транспортни средства, обявява се телефон за връзка във всяка
общинска администрация. Можеш да се обадиш, да заявиш и идва
колата. По график идват и те превозват до избирателната секция.
Това в София е постоянна практика и това е част от условията.
Ако искате, да запишем само, че осигурява условия – без да
записваме какви, така както е в закона: Създава условия за гласуване
на лица с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението.
Точно както е в закона, така ще го запиша.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Иначе би могло да се мисли, че
след като осигурят транспортирането, с друго не трябва да ги
занимават.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Пренасям текста на чл. 29, ал. 1, т. 6
едно към едно.
„Кметът на общината:
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- образува избирателните секции и определя обхвата и
номерацията им и местата за гласуване не по-късно от 2 декември
2012 г.;” - взела съм го от хронограмата – можете да го проверите.
„- определя местата за обявяване на избирателните списъци
не по-късно от 2 декември 2012 г.” - срокът е един и същ за двете
действия на кмета.
„Кметът на общината (района, кметството) изпълнява и други
пълномощия по произвеждане на референдума, предвидени в
ЗПУГДВМС и Изборния кодекс.
Кметовете на общини предлагат на РИК съставите на СИК не
по-късно от 15 декември 2012 г., включително съставите на ПСИК,
след консултации с инициативния комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от
ЗПУГДВМС, или негов/и представител/и и представители на
парламентарно представените партии и коалиции.”
Тук трябва да добавим с оглед на Решение № 15 и партията,
която има свой представител в Европейския парламент. Трябва да го
изпишем както е точната формулировка, за да е ясно.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Предлагам да се разменят местата
на последните два абзаца.
РУМЯНА СИДЕРОВА: „3. Книжата за произвеждане на
националния референдум на 27 януари 2013 г. са приети с Решение
№ 6-НР от 12 ноември 2012 г. на Централната избирателна комисия
и са публикувани в „Държавен вестник”, бр. 90 от 16.11.2012 г.
4. Информационна кампания.”
Смятате ли, че тук й е мястото? Аз съм предложила съвсем
кратка уредба, без подробности, тъй като не сме приемали решение:
„За

популяризирането

на

произвеждания

национален

референдум се провежда информационна кампания при спазване на
изискванията на ЗПУГДВМС и ИК, като се гарантират еднакви

8
възможности за представяне на различните становища по предмета
на референдума.
Всеки гражданин има право да получи информация за
различните позиции по въпроса на референдума.
Информационно-разяснителната кампания започва 30 дни
преди датата на произвеждане на референдума и приключва в 24
часа на 25 януари 2013 г.
Издаденият от Министерския съвет информационен лист се
разпространява чрез средствата за масова информация и на
обществено достъпни места.”
Беше предложено да включим и бюлетините за референдума.
Има кратко описание на бюлетината за референдума. Да остане ли
тук в организационно-техническата подготовка или да си отиде в
раздела, даден по-нататък за гласуването? Какво ще кажете? –
Остава.
„5. Бюлетини за референдума
Бюлетините за произвеждане на референдума са бели, като
всяка бюлетина съдържа:
1. надпис „Национален референдум”;
2. въпроса, на който гласоподавателите трябва да отговорят и
срещу който има две хоризонтално поставени оградени полета с
надписи „да” и „не” в тях. Думите „да” и „не” се изписват с еднакъв
едър шрифт.
Бюлетините се отпечатват централизирано от Министерския
съвет по установения от ЦИК образец при спазване на изискванията
на ИК и решенията на ЦИК.”
Това е раздел четвърти. Колеги, имате ли някакви други
предложения? – Ние в предишните методически указания за местен
референдум много бегло бяхме написали нещата, само с 2-3
изречения. Тук си позволих малко да ги разширя, защото е
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национален

референдум

и

отговорността

е на Централната

избирателна комисия.
Ще предложа текстове и в частта, която е за областните
управители, и в частта която е за общинските администрации: че
формират екипи и изпращат уведомление на районните избирателни
комисии за тази подготовка, съответно на областните и на
Централната избирателна комисия. След това ще се върнем към
раздел четвърти, за да добавя тези две неща. Нали нямате нищо
против, колеги?
Преминаваме към раздел пети.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Колеги, чисто технически буквите,
които виждате, би следвало да отпаднат, за да се синхронизира с
вече приетите раздели чисто технически.
„Раздел V

ДЕНЯТ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ
НА РЕФЕРЕНДУМА
Получаване от СИК на

книжата и материалите за

гласуване
1. В деня преди датата за произвеждане на референдума,
определен с решение на РИК неин член и длъжностно лице от
общинската администрация, определено със заповед на кмета на
общината/района/кметството, предават на председателя на СИК:
а) избирателни урни за гласуване;
б) бюлетини и пликове за гласуване;
в) избирателен списък;
г) формуляр на допълнителен избирателен списък;
д) списък за СИК на заличените лица, които нямат право да
бъдат дописвани в избирателните списъци;
е) два формуляра на протокол на СИК;
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ж) формуляри на чернови и на извлечения от протокола на
СИК;
з) образци на декларации:
- по чл. 57, изр. 2 от ИК;
- по чл. 194 от ИК от лицата, заети като членове на СИК или
охрана на съответната секция, че не са гласували и няма да гласуват
на друго място;
- по чл. 203, ал. 3 от ИК от гласоподаватели с увреждания на
опорно-двигателния апарат или на зрението, че не са гласували и
няма да гласуват на друго място;
- по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК от ученици или студенти –
редовно обучение, че не са гласували и няма да гласуват на друго
място;
и) формуляр на списък за допълнително вписване на
придружителите;
к) други помощни и технически материали: голям плик с
надпис “За РИК”, който е подпечатан с печата на общината;
хартиени

ленти

за

запечатване

на

изборните

помещения;

ветроупорни или електрически фенери; канапи; опаковъчна хартия;
лепило; линийки; химикалки, пишещи със син цвят, торби и др. за
осигуряване

на

нормалното

протичане

и

приключване

на

гласуването в избирателната секция, както и за транспортиране на
материалите.”
Единствената корекция до тук е, че формулярите в подточка
„е” от протоколите на СИК от три, станаха два.
„2. Фабричните номера на протоколите за установяване на
резултатите от гласуването се вписват в протокола за предаване и
приемане на книжата и материалите. Ако има разлика във
фабричните номера на отделните листи на протоколите, това
обстоятелство се описва на съответния ред от протокола за
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предаване и приемане на книжата и материалите. Формулярите на
протокола за установяване на резултатите от гласуването се
предават запечатани в плик по начин, който позволява да се види
само фабричният им номер – долният десен ъгъл на плика е изрязан.
Пликът се подпечатва и подписва от членовете на РИК.
3. В деня преди датата на произвеждане на референдума,
определен с решение на РИК неин член и длъжностно лице от
общинската администрация, определено със заповед на кмета на
общината/района/кметството, предават на председателя на ПСИК:
а) списък за гласуване с подвижна избирателна урна;
б) изборните книжа и материали по букви „а”, „б”, „е”, „ж”,
„и”, „к”.” – Аз съм ги проверявала, но ако и някой друг ги провери
освен мене, ще съм благодарна.
„4. Председателят на СИК/ПСИК, определен с решение на
РИК неин член и кметът на общината/района/кметството или
определено от него със заповед длъжностно лице от общинската
администрация подписват протокол за предаването и приемането на:
- избирателния списък/избирателния списък за гласуване с
подвижна избирателна урна;
- останалите книжа и материали.
5. В случай на неявяване на председателя на СИК/ПСИК,
книжата и материалите се получават и протоколите се подписват от
заместник-председателя на комисията.
6. Протоколите по т. 4 се съставят и подписват в три
еднообразни екземпляра – за СИК, за РИК и за общината (района - в
градовете с районно деление – София, Пловдив, Варна).
7. След подписването на протоколите отговорността за
опазването на книжата и материалите носи председателят на
СИК/ПСИК.
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Транспортиране

на

книжата

и

материалите

за

произвеждане на референдума
8. Книжата и материалите се транспортират до секцията до
20,00 часа на деня преди датата на произвеждане на референдума.
Транспортното средство се осигурява от кмета на общината, а за
градовете с районно деление (София, Пловдив и Варна) – от кмета
на района.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това, което сме описали, е за
транспортирането до секцията. Тук, понеже става въпрос за
транспортиране от общината до СИК, да остане така, както го
прочете Гергана, а т. 5.3. от писмото ще включим в раздела за
организационно-техническата подготовка.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: „9. Няколко съседни СИК могат да
бъдат обслужвани с едно транспортно средство.
10. Шофьорът на транспортното средство трябва да бъде
снабден с писмо, в което са изписани трите му имена, ЕГН,
регистрационният номер на транспортното средство и целта на
пътуването. Писмото се подписва и подпечатва от кмета на
общината/района.
Действия на СИК по подготовка на помещенията за
гласуване
11. Гласуването се извършва по избирателни секции в
специално

предназначени

и

оборудвани

от

общинската

администрация помещения.
12. В сгради с повече от един етаж, в които има секции на
горните етажи, по решение на РИК задължително се обособява поне
една секция на първия етаж (партера) за гласоподаватели с
увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението.
13. В помещенията се оборудва/т кабина/и за гласуване, така
че да се осигури тайната на гласуването и гласуването на лица с
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увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението. Кабината
трябва да е добре осветена и завесите й да са от непрозрачен плат с
неутрален цвят.”
Оставяме множественото число за повече от една кабина,
нали?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Нека да остане за всеки случай,
заради големите градове.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: „14. В кабината се поставя маса,
стол и химикал, пишещ със син цвят.
15. В кабината се поставя и табло (бял лист с формат А4), на
което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя
вот само със знак “Х”, поставен с химикал, пишещ със син цвят.
Таблото се поставя на стената срещу входа на кабината, като
долният му край е на височина до 150 см от пода.
16. Членовете на СИК подреждат масите, столовете, кабините
за гласуване и останалите помощни материали, които ще се
използват в деня на референдума, по начин и ред, позволяващ
незабавното започване на гласуването.
17. Книжата и материалите се внасят в помещението за
гласуване в присъствието на повече от половината членове на СИК.
18. Членовете на ПСИК поставят книжата и материалите в
предоставеното им от кмета на общината помещение. Върху урните
за гласуване се поставя бял лист с формат А4, на който с големи
букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със
знак „Х”, поставен с химикал, пишещ със син цвят.
19. След приключване на подготовката за гласуването
помещението се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана
от присъстващите членове на СИК.
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20. Помещенията за гласуване и помещението, в което се
помещава

ПСИК,

се

охраняват

отвън

от

служители

на

Министерството на вътрешните работи.
Действия

по

подготовка

на

пространството

пред

помещението за гласуване и на сградата, в която се помещава
избирателната секция.
21. След получаване на книжата и материалите СИК е длъжна
да подготви и постави пред помещението за гласуване:
а) информационно табло за произвеждащия се референдум,
на което поставя бюлетина за гласуване, върху лицевата страна на
която се изписва текст „ОБРАЗЕЦ”;
б) указателно табло (бял лист с формат А4), на което с големи
букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със
знак “Х”, поставен с химикал, пишещ със син цвят, което да се
постави до вратата на помещението, като долният му край е на
височина до 150 см от пода;
в) указателна табела с минимални размери в широчина 20 см
и 30 см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на
секционната избирателна комисия и отдолу административните
адреси от населеното място, които обхваща секцията.
22. На видно място на входа на сградата, в която се
помещават

секционните

избирателни

комисии,

се

поставят

указателни табели с минимални размери в широчина 20 см и 30 см
във височина (формат А4), върху които се изписват номерата на
секциите в сградата и етажът, на който се намират.
23. На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с
минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат
А4) с номерата и местонахождението на избирателните секции на
съответния етаж.
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24. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се
поставя табела и други обозначителни знаци, които да насочат
избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на
зрението към определената с решение на РИК секция за гласуване на
избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на
зрението. Табелата на входа е от бял картон с размери в широчина
50 см и във височина 30 см.
25. Непосредствено пред секцията за гласуване на избиратели
с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението се
поставя табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във
височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното
предназначение на секцията.
Съдействие от кметовете на общини и кметства/райони
26. Кметовете на общини и кметства/райони са длъжни да
оказват съдействие на СИК по привеждане на помещението за
гласуване във вид, удобен за работата на СИК и за протичането на
гласуването.
27. Кметът на общината е длъжен да предостави на ПСИК
подходящо помещение, в което да се съхраняват книжата и
материалите за произвеждане на референдума след получаването им
от ПСИК и автомобил с шофьор за придвижване в деня на
референдума. Автомобилът трябва да побира най-малко 5 души
освен водача и избирателна урна.
Забрана

за

предварително

раздаване

на

книжа

и

материали
28. Забранява се предварителното раздаване на книжа и
материали.
29. Забранява

се

изнасянето

на

избирателни

урни,

избирателни списъци и бюлетини извън помещението за гласуване
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след приемането им от СИК в деня преди датата на референдума, по
време на гласуването и на преброяването на гласовете.”
С това този раздел пети приключва.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Ще

прекъснем

разглеждането на методическите указания, за да чуем говорителите.
2. Доклад за проведена пресконференция.
БИСЕР
пресконференция

ТРОЯНОВ:
на

Току-що

Централната

проведохме

избирателна

първата

комисия

за

референдума. Уговорихме се, че това ще бъдат ежеседмични срещи
с журналистите – всеки четвъртък по същото време – 15,00 ч.
Основно госпожа Негенцова ги запозна с решенията, които
до този момент бяха приети. В подробности ги запозна с решенията
за назначаването на районните избирателни комисии, както и за
гласуването в чужбина. Аз запознах журналистите с решението,
което е за назначаването на секционните избирателни комисии.
След което бяха поставени въпроси. Въпросите обикновено
са винаги поставяни относно това, което е като новина за
конкретния ден или от предходните няколко дни. Оповестено е, че
партия БСП обжалва решението на ЦИК за съставите на РИК.
Основно бяха насочени въпросите към това защо ЦИК е приела да
назначава нови районни избирателни комисии, а не старите; защо е
приела застъпниците на алтернативната теза да бъдат като
инициативни комитети; и други въпроси, които нямат чак такава
голяма острота, като ще има ли ден за размисъл, трябва ли да се
регистрират гражданите, за да могат да гласуват…
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Изяснихме за срещите, които сме
провели с областните управители, с Министерството на външните
работи, с неправителствените организации с оглед на нашата
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разяснителна

кампания.

Защото

това,

което

ние

наричаме

разяснителна кампания, информационно-разяснителната кампания –
за нея също така питаха, което всъщност горе-долу се дублира с
предизборната кампания, както е в закона. Обяснихме им, че 30 дни
преди деня, в който ще се гласува за националния референдум, има
ден за размисъл.
Зададоха въпроса за информационния лист – ние какво
правим в този информационен лист. Казахме, че Министерският
съвет има този ангажимент. Ако някакви въпроси има насочени към
нас, като ги отправи, ще отговорим. Прочетохме им чл. 15, ал. 2 –
какво включва информационният лист.
Задаваха въпроси отново защо не прилагаме винаги изборния
кодекс, за инициативните комитети, затова ГЕРБ и БСП как ще
агитират – говорим като партии, не говорим за инициативни
комитети… И в тази насока чакат с нетърпение, доколкото
разбираме – не го казаха точно така въпроса свързан с кампанията и
кои ще са субектите, които ще могат да осъществяват тази
информационно-разяснителна кампания, или наречената иначе
предизборна кампания.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Може би ще е удачно някой от
сътрудниците – сега са малко, но след като наберем за работата на
ЦИК и други сътрудници, може би един да може да ни помага в
подготовката на пресконференциите.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Ние нямахме предварителна информация
какво са казали политически сили, включително и БСП в тази
насока. Всеки сам си отговаря какви епитети да използва. Доколкото
ми е известно, в Централната избирателна комисия също има хора
от Коалиция за България, и те са достатъчно етични и възпитани, и с
добро юридическо образование. Аз познавам достатъчно добре
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работата на госпожа Негенцова. Никога не сме си позволявали да
слизаме на ниско ниво, на партийно ниво, за да правим отговори и
обструкции

на

по

неетичен

начин

поднесена

срещу

ЦИК

информация. Дори и да знаехме какво е казано – че ЦИК е опасна,
ние нямаше да влезем в този тон на разговор. Но може би, ако
Централната избирателна комисия прецени, да има някаква реакция,
някакво съобщение.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: И още един въпрос, който се
постави: защо първо е прието протоколно решение за назначаване на
нови районни избирателни комисии, а след това се взема вече
решение с номер? По един и същ въпрос два пъти се произнася
Централната избирателна комисия.

И се постави въпросът с

протоколните решения. И отговорът беше, че единият въпрос е
принципен, а другият е вече разработване в детайли.

3. Проект на договор за получаване на пресклипинг от
БТА.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Уважаеми колеги, спомняте си, че
преди два дни ви докладвах предложението, свързано с провеждане
на един пресклипинг, който да бъде осъществен от БТА и тогава ви
предложих проект за договор.
Изпратихме писмо до Министерския съвет с приложения
проект за договор и с предложената оферта, за да вземат становище.
Ето какво сме получили на нашия мейл:
„Приложено изпращаме ви проект за договор за получаване
на пресклипинг от БТА за нуждите на Централната избирателна
комисия. Предложенията са ни – и се изброяват четири точки:
Първо, договорът да е тристранен между Администрацията
на Министерския съвет, като трета страна, плащаща по договора;
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На второ място, като неразделна част по договора да бъде
приложено ценовото предложение на БТА с подпис и печат – това за
което и тогава аз ви казах, че трябва да бъде индивидуализирана
офертата, която ни казва кои са печатните издания, радиата,
телевизиите и всичко, което се включва вътре, вкл. и на регионалния
печат, не само националния, защото така би се индивидуализирал
предметът на договора.
Третата забележка е включване на клаузи, свързани с
отчитането и приемането на работата по договора, така както сме
приемали всички договори.
И четвъртата точка – плащането от Министерския съвет да се
извършва само по банков път.”
Те ни задават и въпроса дали е необходимо да изпращат
официално писмо или това е достатъчно. В крайна сметка,
изпратили са ни проекта за договор такъв, какъвто те считат, че е
необходимо. Като възложители да бъдат включени главният
секретар на Министерския съвет и главният счетоводител; за
възложители от ЦИК госпожа Медарова като председател и госпожа
Солакова

като

секретар,

тъй

като

бяха

включени

само

председателите; и за изпълнителя – Максим Минчев – генерален
директор на БТА.
Тъй като първоначалната оферта беше за започване на
пресклипинга от 22 ноември 2012 г., т.е. от днес, вчера ми се
обадиха от Министерския съвет да попитат дали да започва от днес
пресклипингът. От БТА на тях са се обадили, а те – на нас.
Аз считам, че не би трябвало да се започва изпълнението по
един договор преди да бъде сключен този договор. При нас начинът
на плащане е по-специфичен и от тази гледна точка считам, че
трябва да имаме подписан договор. Дали няма да е по-подходящо да
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не е от 22-ри, а от 25 или 28 ноември, в зависимост от това да го
включим като начална дата.
Както говорихме, включително и госпожа Янева ми се обади
и попита за един месец ли – обясних й, че ние бихме искали да
видим какво всъщност ще получим като насрещна престация по този
договор, с оглед на което да знаем дали би ни вършило това работа
или не. Когато се убедим в този един месец, че ни върши работа, да
можем да сключим за по-дълъг период от време. Ако преценим, че
това не е това, което ние сме си представяли, че ще получим като
насрещна престация, можем да приключим само с услугата в
едномесечен срок. Тя самата се съгласи. Ние досега не сме
получавали такъв вид абонамент за електронен пресклипинг.
Аз ви предлагам да упълномощим председателя и секретаря
да подпишат договора, като въведем начална дата 26 ноември 2012 г.
Ще се обадя на госпожа Паунска да уточним с нея как да разменим
кореспонденцията и как да стане подписването.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли възражения
или коментари по предложението?
Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
1.

Обсъждане

на

Методическите

указания

за

Националния референдум на 27 януари 2012 г. - продължение
РУМЯНА СИДЕРОВА:
„Раздел VІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛАСУВАНЕТО
Разпечатване на помещението за гласуване и кворум
В деня на референдум членовете на СИК, съответно ПСИК се
събират пред помещението за гласуване не по-късно от 5,45 ч. В
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случай на неявяване на някой от членовете, председателят на
комисията, а при негово отсъствие секретарят или друг член на
комисията (при отсъствие на цялото ръководство), осъществяват
връзка с неявилия/те се член/ове и го/и поканват да се яви/ят.
В 6,00 ч. председателят на комисията проверява присъстват
ли повече от половината членове на комисията – най-малко 3
членове при 5-членен състав, 4 членове при 6- и 7-членен състав.
В случай че е налице необходимият кворум, председателят на
комисията разпечатва помещението за гласуване. Когато не е налице
кворум председателят не разпечатва помещението за гласуване и
уведомява незабавно РИК. При условие, че до 7,00 ч. се явят
достатъчен брой членове на комисията, председателят уведомява
незабавно РИК и пристъпва към разпечатване на помещението за
гласуване.
Когато до 7,00 ч. не се явят достатъчен брой членове,
председателят на комисията незабавно уведомява по телефона РИК
за това обстоятелство и изчаква указания за действие от РИК. В този
случай РИК назначава съответен брой от резервните членове на
мястото на неявилите се членове на комисията от същите партийни
квоти. След като отново провери броя на присъстващите членове и
установи, че е налице необходимият кворум, председателят на
комисията разпечатва помещението за гласуване.
Когато Централната избирателна комисия е разрешила
гласуването в някои секции да започне в 5,00 ч. при условията на
чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс, посочените по-горе часове се
изместват с един час.
При откриване на деня за гласуване на референдума в
изборните помещения и помещението на ПСИК могат да присъстват
освен

членовете

на

комисията,

така

и

представители

на

инициативния комитет, застъпниците на алтернативната теза
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участвали

в

наблюдатели.

информационната
Председателят

на

кампания,
СИК

журналисти

проверява

и

тяхната

легитимация.”
Тук текстът, който е даден в италик, трябва да го обсъдим и
да решим кой може да присъства в изборния ден при откриването на
гласуването. Мисля, че няма пречка при откриването на гласуването
да участват тези категории, които са описани. Те ще бъдат
представители на инициативния комитет, инициирал референдума, и
представители на инициативните комитети като застъпници на
алтернативната позиция… Мисля, че пояснението „участвали в
кампанията”

трябва

да

отпадне.

Журналисти,

наблюдатели,

граждани… Сега ще проверя дали могат гражданите да присъстват в
изборния ден. Мисля, че при откриването на изборния ден могат да
присъстват. Да, в чл. 192, ал. 2 са включени и гласоподаватели.
Да включваме ли представители на партии или коалиция от
партии? – Ще напишем: Могат да присъстват, освен членовете на
комисията, по един представител на инициативния комитет,
инициирал

референдума,

и

на

инициативните

комитети,

регистрирани като застъпници на алтернативната позиция.
Тук, в методическото указание е мястото да кажем и кой как
се легитимира. Журналистите – с журналистическа карта…
Присъстващите се легитимират, както следва или съответно: с
пълномощно,

подписано

от

представляващите

инициативните

комитети, журналистическа карта, удостоверение, издадено от…
Ще запишем само: представителите на инициативните
комитети – с пълномощно, подписано от представляващия/ите
инициативния комитет; журналистите – с журналистическа карта;
наблюдателите – с удостоверение, издадено от ЦИК и гражданите с
документ за самоличност.
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Действия след разпечатване на помещението за гласуване
След

разпечатване

на

помещението

за

гласуване

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на комисията последователно:
- проверява наличието на книжата и материалите, получени в
деня преди референдума, изправността на избирателните урни и
дали те са празни;
- след проверката урните се затварят и се запечатват с
хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията;
- разпечатва бюлетините за гласуване.
- обявява деня за гласуване на референдума за открит.
Функционално разпределение на членовете на СИК и
ПСИК
След откриване на деня за гласуване, членовете на комисията
разпределят помежду си с решение дейностите за деня на
референдума като определят членовете, които:
а) проверяват самоличността на гласоподавателя и задържат
документа за самоличност до гласуването на гласоподавателя,
извършват отметки в избирателния списък, вписват данните от
документите за самоличност в графи „ЕГН”, „№ на документа за
самоличност”; в графа „Забележки” при установяване на различия
и дописват гласоподаватели в допълнителната страница към
основния избирателен списък;
б) вписват гласоподаватели в допълнителния списък;
в) проверяват данните от списъка за СИК на заличените лица,
които нямат право да бъдат дописвани;
г) подават на гласоподавателя бюлетината и празен плик за
гласуване за референдум;
д) контролират пускането на плика с бюлетината от
гласоподавателя в избирателната урна и полагането на подпис от
гласоподавателя в избирателният списък;
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е) следят за реда в помещението за гласуване и пред него.
Разпределянето

на

функциите

между

членовете

на

СИК/ПСИК при определяне на изборните резултати се извършва
след обявяване на изборния ден за приключил.”
Текста в италик дали да го включваме тук или по-нататък в
раздел седми?
Предлагам този текст, който е в италик, да остане в раздела
за установяване на изборните резултати след приключване на
изборния ден. Или да остане тук като пояснение?
Остава така, както е написано.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нещо да предложа. Аз иначе съм
съгласен с всички тия нещица, но хайде да уточним допълнителната
страница къде беше? Ставаше въпрос за допълнителната страница.
Предлагам текстът да стане така:
„Допълнителната страница е към основния списък” и да
уточним какво разбираме под допълнителна страница, за да улесним
нашите недобре подготвени сътрудници, да им дадем някои
уточнения.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Текстът „вписват гласоподаватели в
допълнителната страница към основния избирателен списък”
съществува.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: На тази страница да дадем някакви
доуточнения сега.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Допълнителната

страница

представлява част от основния списък…
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Приложение №…
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да напишем: „Допълнителната
страница” е продължението на основния избирателен списък под
чертата”. На няколко места казваме какво се вписва. И в началото го
описахме, и след това на още едно място.
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Текстът на буква „а”: След думичката „списък” в края на
абзаца, добавяме в скоби: „допълнителна страница към основния
избирателен списък – приложение № 1 от книжата за референдума, е
продължението на основния избирателен списък под чертата, с която
е приключен от общинската администрация”.
Начало и край на гласуването на референдум
Гласоподавателите гласуват от 6,00 ч. до 19,00 ч. Гласуването
може да продължи и след 19,00 ч., но не по-късно от 20,00 ч., когато
в

19,00

ч.

пред

изборното

помещение

има

негласували

гласоподаватели. В този случай председателят и секретарят на СИК
установяват техния брой и самоличност.
Негласувалите
документите

си

за

до

19,00

ч.

самоличност

гласоподаватели
на

СИК.

предават

Само

тези

гласоподаватели се допускат до гласуване след 19,00 ч.”
Негласувалите
документите

си

за

до

19,00

ч.

самоличност

гласоподаватели
на

СИК.

предават

Само

тези

гласоподаватели се допускат до гласуване след 19,00 ч.”
Тук предлагам отново да добавим: „но не по-късно от 20,00 ч.
След 20,00 ч. секционната избирателна комисия връща на
негласувалите документите за самоличност.”
Преди в текста на закона нямаше ограничения до 20,00 ч. И
пишеше, че се гласува докато пред помещението няма негласували.
След това се появи текстът, че гласуват само тези, които са пред
помещението в 19,00 ч. без ограничения до 20,00 ч. И след това вече
дойде текстът: не по-късно от 20,00 ч. и това не по-късно от 20,00 ч.
създава проблем според мене. Основният принцип е упражняването
на право на глас. Това е основата на изборите, но да не обвинят нас в
хаос и да не ни обвинят, че не се знае, че се гласува не по-късно от
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20,00 ч. и че ще има такива лица, които макар и подали документи,
няма да упражнят правото си на глас.
Продължавам нататък:
„След откриване на деня за гласуване на референдум
председателят на СИК поканва присъстващите граждани да
гласуват. Гласуването е лично и тайно. Всеки гражданин сам
упражнява правото си да гласува в кабината за гласуване, освен в
случаите на гласуване с придружител.
Задължения на СИК преди допускане на гласоподавателя
да гласува
Гласоподавателят удостоверява самоличността си САМО
чрез лична карта или личен (зелен) паспорт за лицата, родени до
31.12.1931

г.

включително.

Ако

личната

карта

е

изгубена/открадната/унищожена, в процес на подмяна или с изтекъл
срок, гласоподавателят се допуска до гласуване, след като представи
удостоверение за издаване на лична карта, разпечатано от
информационната система на Националния регистър „Български
лични документи”;
СИК проверява вписан ли е гласоподавателят в избирателния
списък и има ли разлика в някое от имената на гласоподавателя в
списъка и според документа за самоличност. Ако е налице разлика в
имената, но има съвпадение на постоянния адрес, имената на
гласоподавателя от документа за самоличност се записват в графата
„Забележки” на избирателния списък.” Има законова разпоредба за
това изискване да има съвпадение на постоянния адрес: чл. 197, ал.
3.
„Всеки гласоподавател, вписан в избирателния списък,
трябва да бъде допуснат до гласуване.
Когато СИК установи, че гласоподавателят не е вписан в
избирателния списък, проверява дали името му фигурира в Списъка
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за СИК на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани.
В случай че името на гласоподавателя фигурира в този списък, той
не се дописва в избирателния списък и не се допуска да гласува.
Внимание! Ако такъв гласоподавател е снабден с
удостоверение за гласуване на друго място и в Списъка на
заличените лица, които не могат да бъдат дописвани, е
отбелязано това обстоятелство като причина за заличаването,
гласоподавателят предава на СИК удостоверението за гласуване
на друго място и се вписва в Допълнителния избирателен
списък, след което се допуска да гласува.”
Този текст би трябвало да остане само в случай, че приемем,
че в списъка на заличените лица, които не могат да бъдат дописване,
оставяме и такава графа за лицата, които са снабдени с
удостоверение за гласуване на друго място.
Аз предлагам този текст след „Внимание!” да не го приемаме
в момента, а да го приемем, когато уточним дали тези лица ще
фигурират в списъка на заличените лица.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Сега ви предлагам да
преминем към разглеждането на писмото на ГД „ГРАО”.
4. Писмо до ГД „ГРАО” във връзка със списъците по чл.
187, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс.
Чета проекта на писмото до ГД „ГРАО”:
„Централната избирателна комисия работи по съставянето на
методически указания за работата на избирателните комисии при
подготовката и произвеждането на националния референдум на 27
януари 2013 г.
С цел ясно, точно и безпротиворечиво изложение на
действията, които следва да извършват участниците в процеса на
гласуване и съгласно решение на Централната избирателна комисия
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по протокол № 210 от проведено на 21 ноември 2012 г. заседание, е
необходимо да ни предоставите следната информация:
1. Кои категории лица ще бъдат включени в списъка по чл.
187, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс и въз основа на какви основания?
2. Дали списъкът ще бъде предоставен на избирателните
комисии и по какъв ред ще се случи това?”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Как по какъв ред, като в чл. 187 имаш
определен ред?... И това фигурира в приемо-предавателния
протокол. Това няма смисъл да го питаме. В чл. 187, ал. 1, т. 7 има
приемо-предавателни протоколи в книжата и там този списък
фигурира.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Няма да го питаме за реда.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: По-скоро бихме могли
да го питаме дали лице, което е включено в този списък, може да
бъде допуснато до гласуване и след представяне на какви документи
или в какви случаи. Нека да ни отговори, ако искате.
Това, което Румяна Сидерова е разписала тук като хипотеза, е
когато едно лице е включено в този списък, но въпреки това се
допуска да гласува.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Председателят има предвид, че след
изготвянето на този списък има много рядка хипотеза, но имаме
такъв случай на последните избори, когато затворник беше излязъл в
деня преди изборите и се беше снабдил с удостоверение, че му е
изтекло наказанието лишаване от свобода. Но не е бил освободен 15
дена преди изборния ден, когато се попълват окончателно
избирателните списъци. Информацията от Министерството на
правосъдието и от Министерството на външните работи за последен
път се предава 15 дена преди изборния ден. Дори имахме лице,
освободено преди деня, снабдило се със съответния документ,
гласувало съответно. И когато се прави проверката за лица, които са
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гласували без основание и гласувалите повече от един път, това лице
излезе като неправилно допуснат, тъй като изтърпява наказание
лишаване от свобода. След извършената проверка от съответното
районно управление – този случай беше от Североизточна България,
този случай се установи, че лицето е изтърпяло наказанието, било е
освободено от затвора и си е гласувало с основание. Вече има
избирателни права.
Мисълта е, че ние можем да разпишем: ако лице, което
фигурира в този списък, че е загубило избирателните си права, дойде
с надлежен документ, че е отпаднало основанието, на което е
вписано в този списък, може да бъде допуснато до гласуване. Аз
така разбирам целта на едно такова питане.
Ние искаме информация от ГД „ГРАО”, за да си направим
изводите какво точно да пишем.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Само да ви кажа, че всъщност
преди втория въпрос си бях задал трети: кога, към кой момент
изготвят този списък. Този списък ще се предаде на 26-ти.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще се предаде в деня преди
референдума.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: За да се предаде на 26-ти
сутринта, значи на 25-ти вечерта този списък трябва да е отпечатан.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Отпечатан е много преди това.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Не знам. Ти знаеш ли кога точно
се отпечатват?
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Предварително

се

отпечатват.

Съгласна съм да фигурира този въпрос:
„Кога

се

отпечатват

списъците

на

заличените

лица,

предназначени за всяка отделна секционна избирателна комисия?”
Тези списъци са единствените, които отиват в СИК. Тези списъци се
печатат два пъти. Единият път е към 40-тия ден преди изборния ден
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и се предоставят на администрацията, като администрацията работи
с тях, когато се прави вписване, дописване, отстраняване…
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Списък на заличените лица ли?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е първият път, когато се
отпечатват. Никъде не го пише. Това е информация, която имам.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Добре, но нали ние искаме от
Гетов тази информация? Аз те разбирам напълно.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз съм съгласна да се формулира
въпросът и да се пита кога се отпечатват тези списъци и кога за
последно се отпечатват. Гетов ще ни каже на какво основание ги
включва. Няма да ни тълкува закона, а ще ни каже защо са вътре.
Очевидно е какво ще отговори, но е хубаво да имаме един строен
систематизиран отговор от страна на ГД „ГРАО”.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Чета текста на писмото до
„ГРАО”:
„Уважаеми господин Гетов,
Централната избирателна комисия работи по съставянето на
методически указания за работата на избирателните комисии при
подготовката и произвеждането на националния референдум на 27
януари 2013 г.
С цел ясно, точно и безпротиворечиво изложение на
действията, които следва да извършват участниците в процеса на
гласуване и съгласно решение на Централната избирателна комисия
по протокол № 210 от проведено на 21 ноември 2012 г. заседание, е
необходимо да ни предоставите следната информация:
1. Кои категории лица ще бъдат включени в списъка по чл.
187, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс и въз основа на какви основания?
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2. Кога се отпечатват списъците, които се предават на СИК в
деня преди референдума и към кой момент са актуализирани
данните в тях?”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението за текст за писмо. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Имаме решение.
5. Писмо - прессъобщение.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Предлагам ви преработен текст на
прессъобщението:
„За пореден път Централната избирателна комисия е
превърната

в

удобна

мишена

на

политическо

недоволство.

Комисията не е политически орган и с приеманите решения и
методически указания не обслужва интересите на политическите
партии и коалиции. ЦИК прилага законите, както са приети от
Народното събрание, дори и когато има неясни разпоредби или
липсва детайлна регламентация на въведените правни институти.
ЦИК е поставена в тежки условия да

организира

националния референдум, насрочен на 27 януари 2013 г., като
прилага непълни и недостатъчно ясни текстове, които се съдържат в
Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление, без да намира достатъчно опора и в
разпоредбите на Изборния кодекс, който се прилага за неуредените
въпроси.
В осъществяване на своята дейност ЦИК приема и
протоколни решения. Те са отдавна и добре познатите в правото.
Всички решения на ЦИК могат да бъдат обжалвани по съдебен ред
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(вж Решение № 4/ 2011 г. на Конституционния съд, Раздел ІV).
Действията на ЦИК не са оставени без съдебен контрол. Решенията
се вземат с мнозинство от две трети, което е допълнителна гаранция,
че по никакъв начин ЦИК не може да обслужва която и да е
политическа сила.
В рамките на своите правомощия ЦИК предприема всички
необходими действия за организирането и произвеждането на
националния референдум на 27 януари 2012 г. и уверява българските
граждани, че той ще бъде произведен при гарантиране на техните
права.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, разполагате с
текста на писмото, което говорителите на Централната избирателна
комисия подготвиха в изпълнение на решението на ЦИК да
реагираме на публикации в пресата. Ще ви помоля, ако нямате
коментари, да гласуваме. Ако имате коментари, да ги направите.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 11, против – 5.
Имаме решение.
Аз благодаря на говорителите, че изготвиха този текст и
предоставям на тях как да бъде разпространен. Допълнително освен
в сайта на БТА, в раздела прессъобщения на нашия сайт в
„Информация”.
Продължаваме с:
1. Обсъждане

на

Методическите

указания

за

Националния референдум на 27 януари 2012 г. – продължение.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

„Когато

СИК

установи,

че

гласоподавател, който не е вписан в избирателния списък, не
фигурира в Списъка за СИК на заличените лица, които нямат право
да бъдат дописвани и има адресна регистрация по постоянен
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адрес на територията на секцията и постоянен адрес към 9
ноември 2012 г., СИК дописва името на гласоподавателя в
допълнителната страница (под чертата) на основния избирателен
списък. В списъка се вписват всички данни на гласоподавателя от
личната карта/личен (зелен) паспорт (само за лицата, родени до
31.12.1931 г. включително).”
Предлагам текста, който сме болдвали, да остане болдван,
защото в референдума знаете, че ограничението е до деня на Указа.
За да могат хората да знаят какво да гледат като дойде лице, ако е
изпуснато, че по постоянния адрес трябва е преди тази дата.
„Гласуване
След извършване на предходните действия гласуването се
извършва в следната последователност:
а) членът на СИК сверява данните от документа за
самоличност на гласоподавателя с тези от избирателния списък,
вписва единния граждански номер и вида и номера на документа за
самоличност и допуска гласоподавателя до гласуване.
Документът за самоличност остава в члена на секционната
избирателна комисия до полагането на подпис от гласоподавателя в
избирателния списък;
б) член на СИК предава бюлетината за гласуване на
гласоподавателя, като се уверява, че тя не е попълнена, както и
празен плик за гласуване;
в) гласоподавателят взема бюлетината и плика и влиза сам в
кабината за гласуване (с изключение на случаите, когато гласува с
придружител);
г) отбелязва (зачертава) избрания от него отговор – „да” или
„не” чрез зачертаване на избрания от него отговор с знак „Х” с
химикал, пишещ със син цвят;
д) поставя бюлетината в плика;
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е) излиза от кабината;
ж) пуска плика с бюлетината в избирателната урна;”
Можем ли да пишем само „пуска плика в избирателната
урна”? Няма гаранция, че вътре има бюлетина, а законът предвижда
и празен плик като отчитане. Да не вземе някой да гледа дали вътре
има бюлетина. (Оживление.) Още повече, че и законът предвижда
позиция празен плик и е възможен такъв вариант.
„з) полага подпис в списъка за гласуване;
и) член на СИК връща документа за самоличност на
гласоподавателя;
к) гласоподавателят напуска помещението за гласуване.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

ЗАБРАНЯВА

СЕ

ИЗНАСЯНЕТО НА БЮЛЕТИНИ ОТ ПОМЕЩЕНИЕТО ЗA
ГЛАСУВАНЕ.
ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗНАСЯНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ
УРНИ И НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО ВРЕМЕ НА
ГЛАСУВАНЕТО И ПРЕБРОЯВАНЕТО НА БЮЛЕТИНИТЕ.
Втора избирателна урна
Когато избирателната урна се напълни с пликове с бюлетини,
върху нейния отвор се залепва хартиена лента с подписите на
членовете на комисията, така че да не може да бъде използвана
повече. Пълната урна остава на масата за гласуване.
Председателят проверява изправността на втората урна и
дали тя е празна. Урната се затваря и запечатва с хартиени ленти,
подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава.
Това обстоятелство се вписва в протокола на секционната
избирателна комисия.
Сгрешена бюлетина
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, тук ви предлагам текст за
сгрешена бюлетина, който е пренесен от чл. 201 от Изборния кодекс.
Аз предлагам да допуснем и тук възможността за сгрешена
бюлетина. Не знам какво е вашето мнение. Ако и вие сте съгласни,
след като се препраща към правилата за гласуване по Изборния
кодекс изцяло, защото няма никакви правила в специалния закон,
трябва да приложим всички правила, които са в Изборния кодекс,
включително и това на чл. 201.
В другата част, в раздел седми ще напишем в тези действия,
които правят преди да отворят избирателната урна: опаковат
сгрешените бюлетини и бюлетините по чл. 180 и чл. 181 от
Изборния кодекс и ги отстраняват от масата.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Правилно е гласоподавателят да
може да си вземе нова бюлетина.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да.
„Когато гласоподавателят сгреши при поставянето на знак,
изразяващ неговата воля или неговия вот, може да върне сгрешената
бюлетина на СИК и да получи нова бюлетина за гласуване. Това
право се предоставя на избирателя само веднъж. Членовете на СИК
унищожават бюлетината без да я разгъват, с надпис „сгрешена” на
гърба...”
Честно казано, аз тук съм добавила на гърба на бюлетината
надпис „сгрешена”. В чл. 201 пише, че се слага печатът на
комисията, но тук комисиите нямат печат. Аз съм добавила, но ако
кажете, го махам:
„… и с подписите на двама от членовете на комисията.”
На още едно място имаше, че се подписва от двама от
членовете на комисията.
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И текстът продължава: „Така унищожената бюлетина не се
пуска в урната и се отстранява от масата на комисията.” И ако
искате, тук да добавим: „Преди започване на преброяването, се
опакова отделно.”

Или „При установяване на резултатите не се

брои…”
„Сгрешените бюлетини се вписват на ред 6 в протокола на
СИК преди отваряне на избирателната урна за определяне на
резултатите от гласуването.” В протокола е предвиден този ред
шести. И е предвиден, защото в Изборния кодекс е предвидено.
Пренесено е от Изборния кодекс какво се вписва в протокола. Там ги
има сгрешените бюлетини. В Закона за пряко участие на гражданите
в държавната власт и местното самоуправление ги няма, но след
като веднъж са включени в протокола, ние вече трябва да разпишем
правила какво става с тази сгрешена бюлетина, как се брои, къде се
вписва и какво става с нея.
Ние разписваме правила, по които ще се преброяват
резултатите от референдума и за да няма проблеми, трябва да
запишем:
„Броят на сгрешените бюлетини се вписва на ред шести в
протокола на СИК.”
Съгласни ли сте с предложения текст? След това започват
вече правилата за особеностите при гласуване на няколко
изключения от общия ред на гласуване.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: „Гласуване с придружител
Неграмотността

не

е

основание

за

гласуване

с

придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама
избиратели. Член на комисията, на инициативния комитет, или негов
представител, или наблюдател не може да бъде придружител.
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Когато

гласоподавателят

е

с

увреждане

на

опорно-

двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да
извърши сам необходимите действия при гласуването, може да
гласува с придружител, когато:
- представи документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ
увреждането.
- попълни декларация по образец, че не е гласувал и няма да
гласува на друго място;
- посочи придружител;
- председателят на СИК/ПСИК разреши гласуването да се
извърши с помощта на придружител, посочен от гласоподавателя.
Решението на председателя може да се оспори от член на
комисията. В този случай спорът се решава окончателно от
секционната избирателна комисия с решение.
Когато гласоподавателят не разполага и не представи
документ на ТЕЛК (НЕЛК), по изключение той се допуска до
гласуване с придружител само след решение на секционната
избирателна комисия за това.
Имената и единният граждански номер на придружителя се
вписват в графа „Забележки” на избирателния списък срещу името
на гласоподавателя от член на комисията. Данните на придружителя
се

вписват

и

в

списъка

за

допълнително

вписване

на

придружителите, след което придружителят се подписва. Този
списък се подписва и от председателя и секретаря на СИК/ПСИК
след края на гласуването.
Когато увреждането не позволява на гласоподавателя да се
подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва
„гласувал” и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата
„Забележки” и в протокола на секционната избирателна комисия.
Гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-
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двигателния апарат или на зрението
Гласоподавател с увреждане на опорно-двигателния апарат
или на зрението може да гласува в секцията, определена с решение
на РИК за гласуване на избиратели с увреждане на опорнодвигателния апарат или на зрението.
Той може да гласува и в избрана от него подходяща
секция.
В случай че гласоподавателят гласува в секция, различна от
тази, в която е вписан в основния избирателния списък, той се
вписва в допълнителния избирателен списък, след като попълни
декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго
място.
Декларацията се прилага към допълнителния избирателен
списък и е неразделна част от него.
В допълнителния избирателен списък се вписват всички
данни на гласоподавателя. Списъкът се подписва от председателя
и

секретаря

на

СИК/ПСИК

след

края

на

гласуването.”

(Уточнения.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: ПСИК трябва да отпадне.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Гласуване на ученици и
студенти
Гласоподавател ученик или студент – редовно обучение,
може да гласува при произвеждане на национален референдум в
избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава,
когато то е различно от населеното място по постоянния му адрес,
ако отговаря на следните изисквания:
- да е български гражданин;
- да е навършил е 18 години;
- да не е поставен под запрещение;
- да не изтърпява наказание лишаване от свобода;
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- да има адресна регистрация по постоянен адрес на
територията на Република България към 9

ноември 2012

г.

включително.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да предложа друга редакция на този
текст.
„Гласоподавател ученик или студент – редовно обучение,
може да гласува при произвеждане на национален референдум в
избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава,
когато то е различно от населеното място по постоянния му адрес.”
Предлагам „ако отговаря на следните изисквания” изобщо да
не пишем, защото е гласоподавател, това което е изброено с тиренца,
това са си общите условия да бъдеш гласоподавател. Така че няма
нужда само за ученици и студенти да ги изброяваме. Имате ли нещо
против? Това са общите изисквания да си гласоподавател. Те са
развити в първия раздел.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Всички тирета отпадат и текстът
продължава:
„За да бъде допуснато да гласува от избирателна комисия
такова лице следва да представи:
- лична карта;
- ученическа книжка, заверена за съответната учебна година,
или студентска книжка, заверена за съответния семестър от учебно
заведение на територията на населеното място, в което лицето се
обучава и желае да гласува;”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, тук решихме ли нещо
допълнително да впишем по заверките?
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Може би ще има едни ВУЗ-ове,
на които няма да са приключили заверките. Не всички ВУЗ-ове
заверяват в началото на годината.
ЕЛЕНА МАРКОВА: ВУЗ-овете заверяват по различен ред.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Секционната комисия как ще
разбере кой ВУЗ кога заверява? (Уточнения.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тоест, текстът остава така, както е
предложен.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Декларацията

от

гласоподаватели ученици и студенти – редовно обучение съгл. чл.
207, ал. 1, т. 3 от ИК във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление е Приложение № 32 от книжата.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: „- декларация по образец, че не е
гласувал и няма да гласува на друго място, която се прилага към
допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.
Всички

данни

от

документа

за

самоличност

на

гласоподавателя ученик или студент се вписват в допълнителния
избирателен списък.
До приключване на гласуването ученическата/студентската
книжка и документът за самоличност остават в члена на СИК. След
като гласоподавателят пусне плика в урната и положи подпис в
избирателния

списък,

ученическата/студентската

членът

на

книжка

датата

СИК
на

вписва

референдума

в
и

отбелязва, че ученикът/студентът е гласувал. Този текст се подписва
от председателя или секретаря и от един член на СИК от различни
политически партии и се връща заедно с документа за самоличност
на гласоподавателя.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: От тук съм взела идеята двама души
от секционната избирателна комисия да подпишат сгрешена
бюлетина. За ученици и студенти е законов текст.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Гласуване с удостоверение за
гласуване на друго място
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Гласоподаватели, снабдени с удостоверение за гласуване на
друго място в деня на референдума могат да гласуват в избрана от
тях секция в населеното място, в което се намират. Всички данни на
гласоподавателя се вписват от СИК в допълнителния избирателен
списък след представяне на удостоверението за гласуване на друго
място и лична карта или зелен паспорт за гражданите, родени до
31.12.1931 г.
Гласоподавателите, снабдени с удостоверение за гласуване на
друго място, могат да се върнат и да гласуват в секцията по
постоянния си адрес. В този случай те се вписват в допълнителния
избирателен списък.
Удостоверението за гласуване на друго място се прилага към
допълнителния избирателен списък и става неразделна част от него.
Гласуване на лица, заети с произвеждане на гласуването
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тук да пишем: Гласуване на членове
на СИК и охраната на избирателните секции”. Това е чл. 194. Аз съм
взела заглавието от заглавието на чл. 194.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Приложение № 33 от
книжата е декларация от лицата, заети в произвеждане на
референдум като членове на СИК или охрана на избирателни секции
– чл. 194 от ИК във връзка с § 2 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: „Гласуване на лица, заети с
произвеждане на референдума.
Лицата, заети в произвеждането на референдума като
членовете на секционните избирателни комисии и охраната, могат
да гласуват в референдума след представяне на лична карта и на
декларация по образец (Приложение № 33 от книжата), че не са
гласували и няма да гласуват на друго място и след вписване на
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всичките им данни в

допълнителната страница на основния

избирателен списък (под чертата).
Декларацията се прилага към избирателния списък и става
неразделна част от него.
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
В допълнителния избирателен списък се вписват:
- гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния
апарат, когато гласуват в секция, която не е по постоянния им
адрес – избрана от тях секция или специално предназначена за
гласуване

на

гласоподаватели

с

увреждания

на

опорно-

двигателния апарат секция;
- ученици и студенти, когато гласуват в населеното
място, което е различно от постоянния им адрес и съвпада с
адреса на учебното заведение в което се обучават;
- гласоподаватели гласуващи с удостоверение за гласуване
на друго място, включително когато се завърнат и гласуват в
секцията по постоянния си адрес.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, ако си спомняте, в един от
другите раздели имаше пояснение какво се вписва в допълнителния
избирателен списък. Аз ви предлагам въпреки всичко това да остане
и тук, в начина на гласуване. Но ако нямате нищо против, ще
пренеса текста оттам, за да бъде еднакъв, защото тук е малко подруга поредността. Но трябва да бъде в еднаква поредност
изброяването, както в преди това приетият текст. Ще уеднаквя двата
текста.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: „След обявяване на края на
гласуването допълнителният избирателен списък се подписва от
председателя и секретаря на СИК.
Гласуване в лечебни, здравни и други социални заведения
Гласоподаватели, намиращи се в лечебни, здравни и
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социални заведения, имат право да гласуват в образувана в
заведението избирателна секция. Тези гласоподаватели трябва да
имат избирателни права и постоянният им адрес да е на територията
на страната към 9 ноември 2012 г.
До гласуване се допускат и гласоподавателите, постъпили в
съответното заведение в деня на референдума, след вписване в
допълнителната страница (под чертата) на основния избирателен
списък.
Гласуването се извършва по общия ред.
Гласуване в местата за лишаване от свобода и задържане
При произвеждане на национален референдум може да се
образува избирателна секция и да се гласува и в местата за
изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане.
Гласуват задържаните лица, по отношение на които няма влязла в
сила присъда и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
Списъкът се изготвя от ръководителите на тези места.
Гласуването се извършва по общия ред.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам да стане: „Гласуват
задържаните лица, които не изтърпяват наказание лишаване от
свобода. Списъкът се изготвя от ръководителите на тези места.”
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: „Гласуването се извършва по
общия ред.
Гласуване на плавателни съдове под българско знаме
При образуване на секция на плавателен съд под българско
знаме гласуването се извършва по общия ред по избирателен списък,
изготвен от капитана на плавателния съд.
Включените в списъка гласоподаватели се легитимират с
моряшки паспорт/лична карта/паспорт (задграничен) и военна карта
на кадрови военнослужещ.
Гласуване

в

дипломатически

и

консулски
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представителства”
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Този

раздел

за

гласуване

в

дипломатически и консулски представителства ще бъде разписан
отделно. Тук го махаме. За това ще има отделни указания. Ние
разговаряхме с Мая, а и от разговора, който водихме с
представителите на Министерството на външните работи най-добре
е това да бъдат отделни указания. Те в една част се повтарят, но има
и допълнителни неща.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

„Преустановяване

на

гласуването
Секционната избирателна комисия може да преустанови
гласуването, ако са налице съществени нарушения на процеса на
гласуване. След тяхното отстраняване гласуването продължава. За
спирането се съобщава НЕЗАБАВНО на съответната РИК.
Районната

избирателна

комисия

уведомява

ЦИК

за

причините за преустановяване на гласуването, за взетите мерки по
тяхното отстраняване, както и за възстановяване на гласуването.
По решение на СИК председателят на комисията може да
поиска съдействие от органите на МВР за възстановяване на реда в
помещението за гласуване, ако има такава необходимост. Само в
тези случаи в помещението за гласуване се допускат въоръжени
лица.
Не се допускат в

помещението за гласуване лица с

поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи
предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.
Гласуване извън изборното помещение с подвижна
избирателна урна
Гласуването с подвижна избирателна урна се извършва въз
основа на списък за гласуване с подвижна избирателна урна. Само
лицата, включени в избирателните списъци по предходното
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изречение, могат да гласуват с подвижна избирателна урна.
След откриване на деня за гласуване на референдум
председателят на ПСИК предава на най-малко четирима членове на
комисията:
- списъка за гласуване с подвижна избирателна урна;
- празна запечатана урна за гласуване;
- бюлетини за гласуване;
- пликове.
След получаване на материалите членовете на ПСИК тръгват
по адресите на лицата, включени в списъка за гласуване с подвижна
избирателна урна.
Гласуването с подвижна избирателна урна се извършва в
следната последователност:
а) при пристигане на адреса на гласоподавателя членовете на
комисията поставят урните на достъпно и видно място в дома на
гласоподавателя;
б) член на комисията сверява данните от личната карта
(личен (зелен) паспорт само за лицата, родени до 31.12.1931 г.
включително) на гласоподавателя с тези от списъка и вписва в него
единния граждански номер и вида и номера на документа за
самоличност;
в) член на комисията предава бюлетината за гласуване на
гласоподавателя, като се уверява, че тя не е попълнена, както и
празен плик за гласуване;
г) членовете на комисията и всички други лица, намиращи се
в помещението, освен гласоподавателя, напускат помещението.
д) гласоподавателят

взема

бюлетината

и

отбелязва

(зачертава) избрания от него отговор – „да” или „не”. Ако в
бюлетината са поставени повече от един въпроси, може да бъде
изразен вот и само за един от тях;”
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Текстът: „Ако в

бюлетината са

поставени повече от един въпроси, може да бъде изразен вот и само
за един от тях” трябва да падне.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: „е) поставя бюлетината в плика и
известява членовете на комисията, че е готов;
ж) членовете на комисията влизат в помещението;
з) гласоподавателят пуска плика с бюлетината в урната;
и)

полага

подпис

в

избирателния

списък.

В

графа

„Забележки” на списъка членовете на комисията вписват часа на
гласуването;
к) членът на комисията връща документа за самоличност на
гласоподавателя;
л) членовете на комисията напускат дома на гласоподавателя.
При

гласуването

с

подвижна

избирателна

урна

в

помещението с гласоподавателя не могат да присъстват други лица,
освен ако гласоподавателят не може да извърши сам необходимите
действия и се налага гласуване с придружител. Имената и единният
граждански номер на придружителя, както и причината за гласуване
с придружител, се вписват в графа „Забележки” на избирателния
списък срещу името на гласоподавателя от члена на комисията.
Данните на придружителя се вписват и в списъка за
допълнително

вписване

на

придружителите,

след

което

придружителят се подписва.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Накрая на изречението да се добави:
„… в този списък.”
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: „Данните на придружителя се
вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите,
след което придружителят се подписва в този списък.”
„Списъкът се подписва от членовете на подвижната
секционна избирателна комисия, които обслужват подвижната
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избирателна урна след приключване на гласуването.
Членовете на подвижната секционна избирателна комисия,
които

обслужват

подвижната

избирателна

урна,

посещават

гласоподавателите от списъка по домовете им до изчерпване на
списъка, но не по-късно от 19,00 часа, като им се осигурява
транспорт и охрана от общинската администрация.
Ако гласоподавателят не бъде открит на посочения адрес, в
графа „Забележки” на списъка срещу името на гласоподавателя се
отбелязва това обстоятелство и се подписва от членовете на
подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват
урната.
След приключване на гласуването с подвижната избирателна
урна върху нейния отвор се залепва хартиена лента, на която се
отбелязва часът на последното гласуване (който не може да бъде покъсно от 20,00 часа) и се подписва от членовете на подвижната
секционна избирателна комисия, които обслужват урната.
Подвижната избирателна урна се връща в предоставеното от
кмета на общината изборно помещение.
Наблюдатели
Наблюдатели по смисъла на § 1, т. 18 от Изборния кодекс са:
представители

на

Европейския

парламент,

на

чуждестранни

парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в
Европа, упълномощени членове на български неправителствени
организации.
Наблюдателите се регистрират от ЦИК, която им

издава

удостоверения. Пред СИК наблюдателите се легитимират с
издаденото от ЦИК удостоверение и документ за самоличност.
Наблюдателите имат право:
а) да присъстват при откриване на деня на референдума;
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б) да присъстват в помещенията за гласуване по време на
гласуването;
в) да присъстват при отварянето на изборните урни и при
определяне на резултатите от гласуването;
г) да получат извлечение от протокола с резултатите от
гласуването в съответната избирателна секция.
Наблюдателите не могат да бъдат придружители на лица с
увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.
В помещението за гласуване наблюдателите заемат найотдалечените места от кабината за гласуване.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам да спрем до тук и сега
дариключим.
Сега забелязах, но утре можем да решим този въпрос. Не е
отбелязано кой може да присъства по време на гласуването.
Забелязах го сега.
Колеги, трябва да решим утре кой може да присъства в
помещението за гласуване, защото ние написахме кой присъства при
откриването на изборния ден, но това е различно. Не всички, които
присъстват при откриване на изборния ден, могат да присъстват в
помещението при гласуване.
Защо поставям този въпрос? – Защото пренасяйки се към
Изборния кодекс и към неговите правила, че в помещението за
гласуване могат да присъстват представители на инициативните
комитети, ние решихме вече как тези пълномощниците ще се
легитимират, но дали ще присъстват представители на двата вида
инициативни комитети. И ако те присъстват, всъщност и те ще имат
право на извлечение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Следващото заседание
на комисията е утре, 23 ноември 2012 г., петък, от 14,00 ч. В 10,30 ч.
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ще има среща с ръководствата на Българската национална телевизия
и Българското национално радио. В 10,30 ч. ще има среща с
ръководствата на Българската национална телевизия и Българското
национално радио.
Закривам заседанието.
(Закрито в 19,15 ч.)
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