ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 237
На 4 януари 2013 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н
1. Запитване

от

полска

р е д:

гражданка

за

гласуване

на

референдума.
Докладва: Паскал Бояджийски
2. Писмо от РИК Разград.
Докладва: Иванка Грозева
3. Запитване за гласуване по настоящ адрес от кметство
Врабево, община Троян.
Докладва: Иванка Грозева
4. Съдържание

на

интернет

страницата

на

ЦИК

за

националния референдум.
Докладва: Паскал Бояджийски
Емануил Христов
5. Опаковане и предаване на бюлетините, избирателните
списъци, протоколите за отчитане на изборните резултати и
останалите книжа и материали от секционните избирателни комисии
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на РИК и общинската администрация и съхранение на книжата и
материалите.
Докладва: Паскал Бояджийски
6. Информация

за

състоянието

на

договора

с

„Информационно обслужване” за компютърната обработка на
данните от гласуването на националния референдум.
Докладва: Севинч Солакова
7. Определяне на населените места, в които ще бъдат открити
секции в дипломатическите и консулски представителства на Р
България.
Докладва: Мая Андреева
8. Писмо от Съюза на комунистите в България.
Докладва: Иванка Грозева
9. Запитване от в. „Сега” във връзка с клиповете.
Докладва: Ралица Негенцова
10. Промяна в състава на ОИК Своге.
Докладва: Румяна Сидерова
11. Писмо запитване от РИК Видин.
Докладва: Иванка Грозева
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова,
Мария Мусорлиева, Мая Андреева, Румяна Сидерова, Сабрие
Сапунджиева, Севинч Солакова, Анна Колушева-Манахова, Бисер
Троянов,

Венцислав

Караджов,

Владимир

Христов,

Гергана

Маринова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Красимир Калинов, Мариана Христова, Паскал Бояджийски, Ралица
Негенцова и Силва Дюкенджиева.
ОТСЪСТВАХА: Валентин Бойкинов.
Заседанието бе открито в 11,45 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 4
януари 2013 г.
Разполагате с дневния ред. Имате ли възражения или
допълнения?
МАЯ АНДРЕЕВА: Имам едно допълнение. Принципно
решение за определяне на населените места, в които ще се разкрият
секции в дипломатическите ни и консулски представителства.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз предлагам днес в дневния ред
да включим и разглеждане на съдържанието на частта за граждани в
интернет страницата на ЦИК.
ПРЕДС.
допълнения?

КРАСИМИРА
Ако

няма,

МЕДАРОВА:

заповядайте,

Добре.

господин

Други

Бояджийски.

Започваме с:
1.

Запитване от полска гражданка за гласуване на

референдума.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: С вх. № НР-404 и изпратено от
имейл адрес на Георги Василев, а подписано от Елизабета
Черниавска Василева, ако може да има подпис в имейл, има писмо,
на което ви предлагам да отговоря по имейла. Гражданката пита
като полска гражданка, постоянно пребиваваща в България, дали
може да участва в референдума на 27 януари 2013 г.
Предлагам да отговоря, че не може да участва, участват само
българските граждани. Ако има българско гражданство с постоянен
адрес преди 27 януари 2013 г., може да участва.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Грозева да докладвате по точка втора от дневния ред.
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2.

Писмо от РИК Разград.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № НР-436 от
04.01.2013 г. е пристигнало писмо от РИК Разград, с което ни
уведомяват, че в изпълнение на Методическите указания на ЦИК ни
изпращат справка за издадените заповеди за обявяване на
избирателните списъци и обявяването им на интернет страницата.
Предлагам ви това писмо за сведение.
3.

Запитване за гласуване по настоящ адрес от кметство

Врабево, община Троян.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № НР-434 от 03.01.2013 г. имаме
запитване от кметство с. Врабево, община Троян, област Ловеч.
„Моля да ни отговорите на следния въпрос: след коя дата
промяната на настоящ адрес в населено различно от постоянния не
може да бъде основание за подаване на заявление за гласуване по
настоящ адрес на предстоящия национален референдум, каква е
правната обосновка на това предложение.”
Предлагам да им отговорим също по електронен път, че
правното основание е чл. 53, ал. 1 и че в случая нямаме уседналост
при гласуването по настоящ адрес.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре.
Който е съгласен с отговора, предложен от госпожа Грозева,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
Господин Бояджийски, да докладвате вида на сайта, също и
господин Христов.
4. Съдържание на интернет страницата на ЦИК за
референдума.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ние разгледахме този въпрос преди
да го изпратим в Министерския съвет, още през месец ноември, и
макар че получихме след повече от месец решението на
Министерския съвет, че няма възможност да се сключи договор, в
този период от „Информационно обслужване” ни бяха изпратили
едно писмо, което го разгледахме тук, с демосайт. Това е тяхното
предложение, разбира се след разговорите, които бяхме провели в
началото на м. ноември, да съдържа отгоре: нормативна уредба,
решения, документи, заседания, жалби, информация, разяснителна
кампания, резултати. Като се кликне на резултатите ще се отвори
картата на България с областите. Иначе всички други неща са по
същия начин, както е и нашия сайт.
В нормативната уредба са включени законите, Изборния
кодекс.
Решенията са решенията, които касаят само референдума.
По отношение на документи се включват изборните книжа.
В информацията се публикува тази информация, която сега
публикуваме в нормалния ни сайт, само че там е смесена за всички.
По отношение на разяснителната кампания сме дали отделен
бутон, за да не се смества с останалите кампании, но тук знаете, че
всички решения за разяснителната кампания, клипове и т.н. би
трябвало да бъдат сложени тук.
В резултатите е на принципа както е било на другите избори.
Тъй като тук става въпрос за избори, които са с РИК-ове, ще се
отвори картата на България с отбелязване на всички РИК-ове. Има
начин върху графичната част на картата да се избере съответно
областта и да се дадат резултатите или пък в табличката да се избере
примерно Враца и ще се отвори картата на Враца.
В техническата документация, която е за преброителя, има
дадени допълнителни неща. Тази техническа документация я няма

6
размножена. Но там има подробности как биха изглеждали точно
резултатите, в това число и частта, която касае визуализацията на
самите избори.
Това беше като предложение. Ако междувременно е
изникнало нещо друго, няма проблем да бъде добавено. Миналата
седмица разгледахме с Паскал Бояджийски по-подробно какво да
съдържа сайта. Тази част може да влезе в сайта, макар че днес е 4-о
число и остава твърде малко време. Предварителната уговорка с
„Информационно обслужване” беше, че на тях им трябват три
работни седмици, за да изработят сайта, което означава, че ако
започнат да го работят от понеделник, горе-долу преди самия
референдум ще бъде готов. Но това е договорено и предполагам, че
те биха се справили с тази задача в рамките на десетина дни.
Разбира се, към тяхното писмо имаше представена и справка
относно финансовата част. Само ще ви припомня, че тяхната част
беше за … лв. без ДДС или … лв. с ДДС, но докато чакахме отговор
от Министерския съвет стана ясно, че не са предвидени такива пари
и няма възможност да бъде сключен договор до края на 2012 г.
Доколкото разбрах обаче, вчера е имало обаждане от Министерския
съвет, за да питат дали сме готови с договора. Тоест, сега вече има
осигурени средства за това. Но в крайна сметка ние трябва да вземем
решение за възлагането и да задвижим нещата, тъй като времето е
изключително кратко.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, виждате демосайта:
1. Бутон „Разяснителна кампания“ се преименува на „За
граждани“.
1.1. Формуляри и бланки.
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1.1.1. Приложение

№

7:

Заявление

за

дописване

в

избирателен списък.
1.1.2. Приложение № 8: Заявление за отстраняване на
непълноти и грешки в избирателния списък.
1.1.3. Приложение № 9: Заявление-декларация за гласуване
на друго място.
1.1.4. Приложение № 12: Заявление за вписване в списък по
настоящ адрес.
1.1.5. Приложение

№

13:

Заявление

за

гласуване

в

дипломатически и консулски представителства.
1.1.6. Приложение № 14: Декларация на гласоподавател,
гласуващ в дипломатическо и консулско представителство.
1.1.7. Приложение № 15: Заявление за заличаване от
избирателния списък.
1.1.8. Приложение № 16: Заявление за гласуване с подвижна
избирателна урна.
1.1.9. Приложение № 31: Декларация от гласоподавател с
увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението.
1.1.10. Декларации от ученици и студенти.
1.1.11. Декларация

от

лица,

служебно

заети

при

произвеждането на референдума.
1.1.12. Декларация

от

гласоподавател,

живеещ

извън

Република България, намиращ се на територията на страната в деня
на референдума.
1.2. Секция „Гласуване в България“.
1.2.1. Кой гласува в националния референдум.
1.2.2. Избирателен списък и проверка в него
1.2.3. Промени в избирателния списък – дописване, грешки,
настоящ адрес.
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1.2.4. Какво да направя ако не съм включен в избирателния
списък.
1.2.5. Важни срокове.
1.2.6. Как да гласувам.
1.2.7. Какво мога да правя в изборния ден.
1.2.8. Какво не мога да правя в изборния ден.
1.2.1. Кой гласува в националния референдум:


Българските граждани,:

- към 27.01.2013 г. включително, са навършили 18 години, не
са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване
от свобода;
- към 09.11.2012 г. имат постоянен адрес на територията на
страната.


Вписаните в избирателния списък на секцията

Той включва имената на българските граждани с право да
гласуват в националния референдум, чиито постоянен адрес е на
територията на секцията, подредени по азбучен ред.
Гласоподавател, може да бъде вписан в списъка на секцията
по настоящия си адрес ако подаде заявление по образец до кмета на
общината до 12 януари 2013 г. включително. Този гласоподавател се
заличава от списъка по постоянен адрес.
Документи, с които се гласува::
- лична карта или
- личен (зелен) паспорт, или
- удостоверение от МВР само ако гласоподавателят е
направил искане за издаване на нова лична карта поради изтекъл
срок на старата, ако е изгубена, открадната или унищожена.
1.2.2. Избирателен списък и проверка в него
Как се съставят избирателните списъци
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Избирателните

списъци

се

съставят

от

общинските

администрации, в които се води регистър на населението, поотделно
за всяка избирателна секция по постоянен адрес на избирателите,
които имат право да гласуват в националния референдум. Имената
на гласоподавателите се подреждат по азбучен ред.
Какво е значението на избирателните списъци?
Включването на гласоподавателите в избирателните списъци
е необходимо и задължително условие за гласуване в националния
референдум. Ако избирател не е включен или дописан в съответния
избирателен списък, той няма да бъде допуснат да гласува.
Къде се обявяват и публикуват избирателните списъци?
Избирателните

списъци

се

обявяват

на

видно

и

общодостъпно място в района на съответната избирателна секция в
общината или кметството не по-късно от 40 дни преди изборния ден
– 18 декември 2012 г.
Избирателните списъци се публикуват:
а) на интернет страницата на съответната община;
б) на интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване” в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството www.grao.bg
1.2.3. Промени в избирателния списък – дописване, грешки,
настоящ адрес.
Какво може да направи гласоподавател, ако установи
непълноти или грешки в обявените и публикувани избирателни
списъци?
Гласоподавателят

може

да

поиска

отстраняване

на

непълнотите или грешките в тези избирателни списъци чрез
подаване на писмено заявление до съответния кмет на община,
район или кметство (линк към Приложение № 8) в срок до 7 дни
преди изборния ден.
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Кметът на общината или района или кметството разглежда
заявлението в срок до два дни и се произнася по него с мотивирано
решение, което обявява незабавно на публично място.
Решението може да се обжалва пред районния съд в срок до
два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата и се произнася
с решение в срок до два дни от получаването й в открито заседание с
призоваване на жалбоподателя и кмета. Решението на съда се
обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Гласоподавател, който има регистрация по настоящ адрес,
която е различна от регистрацията по постоянен адрес (по лична
карта) и желае да гласува по настоящ адрес трябва да подаде
заявление по образец до кмета на общината не по-късно от 14 дни
преди деня на референдума – 12 януари 2013 г.
1.2.4. Какво да направя ако не съм включен в избирателния
списък?
Гласоподавателят може да поиска дописване в съответния
избирателен списък, като:
а) до 25.01.2013 г. вкл. е необходимо да подаде заявление по
образец до кмета на съответната община, район или кметство за
дописване в избирателен списък (линк към Приложение № 7).
Ако гласоподавателят има право да гласува в Националния
референдум на 27.01.2013 г., общинската администрация го дописва
в избирателния списък.
Отказът за дописване се съобщава на заявителя незабавно и
може да се обжалва пред районния съд до два дни от съобщаването
му. Съдът разглежда жалбата в открито заседание, в срок до два дни
от постъпването й, като се произнася незабавно, а решението не
подлежи на обжалване.
б) в деня на изборите е необходимо да поиска пред СИК по
постоянен адрес да бъде дописан в избирателния списък. Отказът на
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СИК да извърши дописване може да се обжалва пред РИК, която се
произнася по жалбата незабавно, а решението не подлежи на
обжалване.
1.2.5. Важни срокове.
Първо, да се постави календар с месеците декември 2012 г. и
януари 2013 г.
Всички значими за гласоподавателите дати да бъдат
отбелязани по подходящ начин и когато се кликне върху тях да се
отваря информация за съответната дата.
Съдържание:
40 дни преди деня на референдума – не по-късно от 18
декември 2012 г., включително общинските администрации обявяват
на видни места около избирателните секции избирателните списъци.
30 дни преди деня на референдума – не по-късно от 27
декември 2012 г. гласоподавателите с трайни увреждания, които не
им позволяват да гласуват в изборно помещение могат да подадат
заявление за гласуване с подвижна избирателна урна.(линк към
Приложение № 16)
14 дни преди деня на референдума – не по-късно от 12 януари
2013 г., включително гласоподавателите могат да подават заявления
за включване в избирателните списъци на секцията по настоящия им
адрес (линк към Приложение № 12). Заявленията се подават до
общинската администрация по настоящ адрес.
7 дни преди деня на референдума – не по-късно от 19 януари
2013 г., включително е крайният срок, в който гласоподавателите
могат да искат отстраняване на непълноти или грешки от
избирателните списъци със заявление по образец (линк към
Приложение № 8).
25 януари 2013 г., гласоподавателите, които не са включени в
избирателните списъци могат да подават заявления до общинската
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администрация за дописването им в списъците (линк към
Приложение № 7).
Денят на референдума – 27 януари 2013 г.
1.2.6. Как да гласувам?
Гласуването се извършва с бяла бюлетина, която съдържа:
Въпросът „Да се развива ли ядрената енергетика в Република
България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?“ и
възможните отговорите – „да“ и„не“.
Гласоподавателят получава от СИК по една бюлетина и по
един плик.
В кабината за гласуване гласоподавателят гласува като:


изписва само и единствено знака „Х“ с

химикал, пишещ със син цвят в квадратчето с избрания
отговор;


поставя бюлетината в плика;



затваря го добре, излиза от кабината и пуска

плика в урната;


подписва се срещу името си в избирателния

списък, след което получава обратно документа си за
самоличност и напуска изборното помещение.
Невалидни са бюлетини, при които:


знакът „Х“ не е изписан с химикал, пишещ

със син цвят;


бюлетината е зачертана изцяло или не е

зачертан отговор (празна бюлетина) или са зачертани и
двата отговора.


в плика има поставени други предмети освен

бюлетината;


върху бюлетината има отбелязани други

знаци или символи ;
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бюлетината е намерена в урната без плик;
Правила за отбелязване на вота

Гласоподавателят трябва да изрази избора си само и
единствено чрез знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят като:


поставя само един знак „Х” в само едно

квадратче, в което е изписан отговора на въпроса;


не вписва в бюлетината никакви други

специални символи – букви, цифри или други знаци, думи
и рисунки;


не поставя в плика с бюлетината каквито и да

било други предмети.
След това текст: Неизпълнението на тези изисквания води до
недействителност на вота на гласоподавателите и не се брои при
определянето на резултатите от гласуването.
1.2.7. Какво мога да правя в изборния ден.


да иска дописване в избирателния списък, ако има право

да гласува и не е включен в избирателния списък, предоставен на
СИК;


да обжалва пред районната избирателна комисия (РИК)

решението на СИК за недопускане до гласуване. Районната
избирателна комисия следва да се произнесе незабавно, като
решението й не подлежи на обжалване;


да иска точното вписване на данните от документа му за

самоличност в избирателните списъци от член на СИК;


да получи само един плик и само една

бюлетина;


да върне сгъната сгрешената при поставянето на знака,

изразяващ неговия вот, бюлетина и да получи от член на СИК нова
бюлетина за гласуване. Това право се предоставя на гласоподавателя
само веднъж.
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да обжалва пред РИК други незаконосъобразни решения

и действия на СИК, накърняващи правото му да гласува. РИК се
произнася по тях незабавно, до един час от постъпване на жалбата и
преди края на деня за гласуване; решението се обявява незабавно и
не подлежи на обжалване;


гласоподавател с увреждане на опорно-двигателния

апарат или на зрението .
1.2.8. Какво не мога да правя в изборния ден.
В изборния ден е забранено и нарушителят се наказва с глоба
до 2000 лв.. :


изнасянето на бюлетини извън изборното

помещение.


гласуването извън изборното помещение освен в

случаите на гласуване с подвижна избирателна урна;


показването на бюлетината с начина на

гласуване;


заснемане на начина на гласуване като се използват

мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща
техника;


да се гласува в кабината за гласуване в присъствието на

други лица, освен в случаите на разрешено гласуване с придружител
на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или
на зрението;


да се влиза в помещението с оръжие и/или предмети,

опасни за живота и здравето на гражданите;


да

се извършват

действия

пред и в изборното

помещение, които накърняват добрите нрави и обществения ред.
Престъпление е:
 да се гласува при липса на право;
 да се гласува повече от един път;
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 да се купува или продава глас.
Секция

„Гласуване

в

дипломатическо

или

консулско

представителство“
Съдържание:
1.3. Гласуване

в

дипломатическо

или

консулско

представителство
1.3.1. Кой може да гласува.
1.3.2. Включване в Избирателния списък за произвеждане на
национален

референдум

в

дипломатическо

или

консулско

представителство на Република България.
1.3.3. Къде ще се гласува
1.3.4. Избирателния списък за произвеждане на национален
референдум в дипломатическо или консулско представителство на
Република България – обявяване, проверки, дописване.
1.3.5. Как да гласувам в дипломатическо или консулско
представителство
1.3.6. Важни срокове.
1.3.7. Какво мога да правя в изборния ден.
1.3.8. Какво не мога да правя в изборния ден.
1.3.9. Как да защитя правата си в изборния ден.
1.3.10. Наръчник за гласуване – текст за печат.
1.3.11. Въпроси и отговори
1.3. Гласуване

в

дипломатически

консулства

и

представителства
1.3.1. Кой може да гласува: общите условия.
В националния референдум на 27 януари 2013 г. може да
гласува всеки български

гражданин с постоянен адрес на

територията на Република България към 09.11.2012 г., който е
навършил

18-годишна

възраст

към

деня

на

референдума
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включително, не е поставен под запрещение и не изтърпява
наказание лишаване от свобода.
1.3.2. Включване в Избирателния списък за произвеждане на
национален

референдум

в

дипломатическо

или

консулско

представителство на Република България.
Български гражданин, който има право да гласува на
националния референдум на 27 януари 2013 г. и желае да гласува в
дипломатическо или консулско представителство на Република
България, може да заяви това не по-късно от 1 януари 2013 г.
включително (25 дни преди датата на референдума) в писмена
форма чрез заявление по образец (линк към Приложение № 13).
Всеки гласоподавател, желаещ да гласува, подава отделно
заявление, което подписва саморъчно. Подробни указания за
попълване на заявлението може да намерите тук.(линк към
страницата на МВнР с указанията)
Заявлението се подава лично от гласоподавателя

до

дипломатическото или консулското представителство на Република
България в съответната държава или се изпраща чрез писмо. (линк
към сайта на МВнР или допълнителна база с данни, съдържаща
адресите

и

мейлите

на

дипломатическите

и

консулските

представителства)
Сканирано

изображение

на

саморъчно

подписаното

заявление може да бъде изпратено в електронна форма на файл
формат

PDF

или

TIFF

на

е-mail

адреса

на

българското

дипломатическо или консулско представителство (линк към сайта на
МВнР или допълнителна база с данни, съдържаща адресите и
мейлите на дипломатическите и консулските представителства).
Важно! В почетните консулски представителства няма да се
приемат заявления и в тях няма да може да се гласува.
1.3.3. Къде ще се гласува.
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В населените места, където има дипломатическо или
консулско представителство, се образуват избирателни секции при
наличие на не по-малко от 20 гласоподаватели, заявили желание да
гласуват, не по-късно от 01.01.2013 г. (25 дни преди датата на
референдума).
Централната избирателна комисия не по-късно от 5 януари
2013 г. (не по-късно от 21 дни преди датата на референдума) ще
определи

с

решение

дипломатическите

или

консулски

представителства на Република България, в които ще се образуват
избирателни секции.
В почетни консулства няма да се разкриват избирателни
секции.
1.3.4. Избирателен списък за произвеждане на национален
референдум в дипломатическо или консулско представителство на
Република България – обявяване, проверки, дописване.
Обявяване на списъците
Списъците на лицата, заявили желание да гласуват в
дипломатическо или консулско представителство на Република
България, се публикуват от министъра на външните работи и от
ръководителите

на

дипломатическите

или

консулските

представителства на Република България не по-късно от 8 януари
2013 г. (не по-късно от 18 дни преди датата на референдума) на
интернет страницата на Министерството на външните работи и на
дипломатическото или консулското представителство.
В обявените списъци ще се съдържат трите имена на
гласоподавателя, както и номера и адреса на избирателната секция, в
която ще гласува.
Лицата,

включени

в

Списъците

за

гласуване

в

дипломатическо или консулско представителство се заличават от
Избирателните списъци по постоянния им адрес.
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Проверка в списъците
Ръководителите

на

дипломатическите

и

консулските

представителства на Република България осигуряват възможност
всеки гласоподавател да може да прави справка в списъка по единен
граждански номер. Предстои допълнителна информация.
Можете да проверите дали сте включен в списъците тук.
(линк към сайта на ГРАО)
Дописване
Невключени в Избирателния списък за произвеждане на
национален

референдум

в

дипломатическо

или

консулско

представителство на Република България български граждани с
избирателни права, явили се да гласуват в деня на референдума, се
вписват от секционната избирателна комисия в допълнителната
страница на избирателния списък (под чертата).
1.3.5. Как да гласувам в дипломатическо или консулско
представителство
Начало и край на деня на референдума
Денят на референдума започва в 6,00 ч. местно време и
приключва в 19,00 ч. местно време.
Какви документи да представи гласоподавателя, за да бъде
допуснат да гласува
Гласоподавателят

представя

документ

за

самоличност

(„задграничен“ паспорт, лична карта или военна карта (само за
военнослужещите) и декларация по образец (линк към Приложение
№ 14 от книжата за произвеждане на национален референдум).
Ако срокът за валидност на документа за самоличност е
изтекъл?
Когато срокът за валидност на паспорта или личната карта на
гласоподавателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако
представи удостоверение, издадено от дипломатическото или
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консулското представителство на Република България, че е подал
заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на
нов паспорт или лична карта.
Удостоверението се предава на секционната избирателна
комисия и се прилага към избирателния списък, като в графа
“Забележки” секционната избирателна комисия вписва номера и
датата на удостоверението.
Гласуването се извършва с бяла бюлетина, която съдържа:
Въпросът „Да се развива ли ядрената енергетика в Република
България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?“ и
възможните отговорите – „да“ и„не“.
Гласоподавателят получава от СИК по една бюлетина и по
един плик.
В кабината за гласуване гласоподавателят гласува като:


изписва само и единствено знака „Х“ с

химикал, пишещ със син цвят в квадратчето с избрания
отговор;


поставя бюлетината в плика;



затваря го добре, излиза от кабината и пуска

плика в урната;


подписва се срещу името си в избирателния

списък, след което получава обратно документа си за
самоличност и напуска изборното помещение.
Невалидни са бюлетини, при които:


знакът „Х“ не е изписан с химикал, пишещ

със син цвят;


бюлетината е зачертана изцяло или не е

зачертан отговор (празна бюлетина) или са зачертани и
двата отговора.
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в плика има поставени други предмети освен

бюлетината;


върху бюлетината има отбелязани други

знаци или символи ;


бюлетината е намерена в урната без плик.
Правила за отбелязване на вота

Гласоподавателят трябва да изрази избора си само и
единствено чрез знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят като:


поставя само един знак „Х” в само едно

квадратче, в което е изписан отговора на въпроса;


не вписва в бюлетината никакви други

специални символи – букви, цифри или други знаци, думи
и рисунки;


не поставя в плика с бюлетината каквито и

да било други предмети.
След това текст: Неизпълнението на тези изисквания води до
недействителност на вота на гласоподавателите и не се брои при
определянето на резултатите от гласуването.
1.3.4. Важни срокове.
25 дни преди деня на референдума – не по-късно от
01.01.2013 г., включително, изтича крайният срок за подаване на
заявления за гласуване в националния референдум в населените
места, където има дипломатическо или консулско представителство.
21 дни преди деня на референдума – не по-късно от
05.01.2013 г., включително, ЦИК ще определи с решение
дипломатическите или консулски представителства на Република
България, в които ще се образуват избирателни секции.
18 дни преди деня на референдума – не по-късно от
08.01.2013

г.

на

интернет-страницата

на

МВнР

и

на

дипломатическото или консулско представителство на Република
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България се публикуват Списъците на лицата, заявили желание да
гласуват в дипломатическо или консулско представителство на
Република България.
Ден на референдума – 27 януари 2013 г. Може да се гласува
от 6,00 до 19,00 часа местно време.
1.3.6. Какво мога да правя в деня за гласуване.


да иска дописване в избирателния списък, ако има право

да гласува и не е включен в избирателния списък, предоставен на
СИК;


да обжалва пред районната избирателна комисия (РИК)

решението на СИК за недопускане до гласуване. Районната
избирателна комисия следва да се произнесе незабавно, като
решението й не подлежи на обжалване;


да иска точното вписване на данните от документа му за

самоличност в избирателните списъци от член на СИК;


да получи само един плик и само една

бюлетина;


да върне сгъната сгрешената при поставянето на знака,

изразяващ неговия вот, бюлетина и да получи от член на СИК нова
бюлетина

за

гласуване.

Това

право

се

предоставя

на

гласоподавателя само веднъж.


да обжалва пред РИК други незаконосъобразни решения

и действия на СИК, накърняващи правото му да гласува. РИК се
произнася по тях незабавно, до един час от постъпване на жалбата и
преди края на деня за гласуване; решението се обявява незабавно и
не подлежи на обжалване;


гласоподавател с увреждане на опорно-двигателния

апарат или на зрението .
1.3.7. Какво не мога да правя в деня за гласуване.
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В изборния ден е забранено и нарушителят се наказва с глоба
до 2000 лв.:


изнасянето на бюлетини извън изборното

помещение.


гласуването извън изборното помещение освен в

случаите на гласуване с подвижна избирателна урна;


показването на бюлетината с начина на

гласуване;


заснемане на начина на гласуване като се използват

мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща
техника;


да се гласува в кабината за гласуване в присъствието на

други лица, освен в случаите на разрешено гласуване с придружител
на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или
на зрението;


да се влиза в помещението с оръжие и/или предмети,

опасни за живота и здравето на гражданите;


да

се извършват

действия

пред и в изборното

помещение, които накърняват добрите нрави и обществения ред.
Престъпление е:
 да се гласува при липса на право;
 да се гласува повече от един път;
 да се купува или продава глас.
Секция „Хора с увреждания“
Съдържание:
1.4. Гласуване на хора с увреждания.
1.4.1. Гласуване с подвижна избирателна урна;
1.4.2. Гласуване в специална секция на партера/първия етаж;
1.4.3. Гласуване в подходяща за лицето с увреждания секция;
1.4.4. Гласуване с придружител;
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1.4.5. Мерки, позволяващи на хората с увреждания да се
придвижват и гласуват.
1.4.6. Въпроси и отговори.
1.4. Гласуване на хора с увреждания.
Гласуване с подвижна избирателна урна
Кой има право да гласува с подвижна избирателна урна?
Право да гласуват с подвижна избирателна урна имат
гласоподавателите с трайни увреждания, които са от такъв характер,
че да не им позволяват да упражнят избирателното си право в
изборно

помещение.

Законът

изисква

уврежданията

да

са

удостоверени с документ на ТЕЛК/НЕЛК.
Важно! С подвижна избирателна урна може да гласува само
този член на семейството, който е подал заявление в срок и е вписан
в Списъка за гласуване с подвижна избирателна урна.
Как да се упражни правото за гласуване с подвижна
избирателна урна?
Не по-късно от 30 дни преди изборния ден (до 27 януари 2012
г., включително) трябва да се подаде заявление по образец (линк към
Приложение № 16) до общинската администрация по постоянен
адрес – отразения в личната карта.
Когато желаете да гласувате с подвижна избирателна урна по
настоящия си адрес е необходимо преди да подадете заявление за
гласуване с подвижна избирателна урна да сте подали заявление за
гласуване по настоящ адрес (линк към Приложение № 12) преди 27
януари 2012 г. В този случай заявлението за гласуване с подвижна
избирателна урна (линк) се подава до общинската администрация по
настоящ адрес.
В деня на референдума
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На 27 януари 2013 г. членове на подвижната секционна
избирателна комисия ще посетят дома на гласоподавателите,
заявили че ще гласуват с подвижна избирателна урна.
Гласоподавателят получава бюлетина и празен плик, след
което той се оставя сам в стаята. Тогава гласоподавателят отбелязва
своя вот като:


изписва само и единствено знака „Х“ с

химикал, пишещ със син цвят в квадратчето с избрания
отговор;


поставя бюлетината в плика;



затваря го добре, излиза от кабината и пуска

плика в урната;
подписва се срещу името си в избирателния списък, след
което получава обратно документа си за самоличност.
След това гласоподавателят дава знак, че е готов, членовете
на комисията влизат, гласоподавателят пуска плика в урната,
подписва се в списъка и получава обратно документа си за
самоличност.
Невалидни са бюлетини, при които:


знакът „Х“ не е изписан с химикал, пишещ

със син цвят;


бюлетината е зачертана изцяло или не е

зачертан отговор (празна бюлетина) или са зачертани и
двата отговора.


в плика има поставени други предмети освен

бюлетината;


върху бюлетината има отбелязани други

знаци или символи ;


бюлетината е намерена в урната без плик.

Гласуване в специална секция на партера/първия етаж
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Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни
етажи, една от секциите на първия етаж (партер), е определена за
гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния
апарат или на зрението. Тя е означена с табела и други
обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се
отбелязва и допълнителното й предназначение.
Табелата и други обозначителни знаци се поставят и на входа
на сградата, така че да насочват гласоподаватели с увреждания на
опорно-двигателния апарат или на зрението към избирателната
секция.
Гласоподавателят се допуска до гласуване след като
представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува
на друго място (линк към Приложение № 31)
Внимание! Гласуването повече от един път е престъпление и
съгласно Наказателния кодекс деецът се наказва с пробация и с
глоба от 500 до 2 000 лева.
Гласуване в подходяща за лицето с увреждания секция
Гласоподавателите с увреждане на опорно-двигателния
апарат или на зрението могат да гласуват и в избрана от тях
подходяща секция.
Гласоподавателят се допуска до гласуване след като
представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува
на друго място (линк към Приложение № 31)
Внимание! Гласуването повече от един път е престъпление и
съгласно Наказателния кодекс деецът се наказва с пробация и с
глоба от 500 до 2000 лева.
Гласуване с придружител
Когато

гласоподавателят

е

с

увреждане

на

опорно-

двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да
извърши

сам

необходимите

действия

при

гласуването,
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председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК
(НЕЛК), удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването
да

се

извърши

с

помощта

на

придружител,

посочен

от

гласоподавателя. При оспорване на решението на председателя от
член на комисията спорът се решава окончателно от секционната
избирателна комисия.
Копие от документа на ТЕЛК (НЕЛК) се прилага към
допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.
Когато гласоподавателят не разполага с документ на ТЕЛК
(НЕЛК), по изключение с решение на комисията може да бъде
допуснат да гласува с придружител.
Важно! Неграмотността не е основание за гласуване с
придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама
гласоподаватели. Съгласно закона лице, което е било придружител
на повече от двама избиратели в една и съща или в различни
избирателни секции, се наказва с глоба от 2000 лв.
Член на секционна избирателна комисия, представител на
партия, на коалиция от партии, на инициативния комитет по чл. 10,
ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, на инициативен комитет като застъпник на
алтернативната позиция или наблюдател не може да бъде
придружител.
1.4.5. Мерки, позволяващи на гласоподаватели с увреждания
на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и
да гласуват в деня на референдума:
Най-късно до 19 януари 2013 г. (7 дни преди деня на
референдума) районната избирателна комисия оповестява по
подходящ начин чрез средствата за масова информация:
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а) къде се намират избирателните секции, определени за
гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на
зрението;
б) телефони и адреси на организации, общински предприятия
и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния
ден;
в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките.
Районните избирателни комисии съвместно с кметовете на
общини и кметовете на кметства определят мерките за осигуряване
на

достъпно

гласоподаватели

място

за

паркиране

на

автомобилите

на

с увреждания до сградите, в които се намират

секциите за гласуване;
за изграждане на тротоари и стълбищни рампи с наклон не
повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от
изпадане (Приложение № 2);
за изграждане на временни рампи от твърд материал; за
изграждане на кабини за гласуване в секцията за гласуване на хора с
увреждания с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен
от 90 см и плот не по-висок от 85 см.
Секция „Ученици и студенти“
Съдържание:
1.5. Гласуване от ученици и студенти.
1.5.1. Къде мога да гласувам?
1.5.2. Как да гласувам?
1.5.3. Недействителност на бюлетината.
1.5.4. Въпроси и отговори
1.5. Гласуване от ученици и студенти.
Къде мога да гласувам?
На 27 януари 2013 г. учениците и студентите – редовно
обучение могат да гласуват:
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в секцията по постоянният им адрес (адресът от личната

карта). Номерът и адресът на тази секция може да се провери на
www.grao.bg , (или първото изречение да стане линк, който да води
директно към страницата на ГРАО);


в секцията по настоящия си адрес, но за целта ученикът

или студентът трябва да е подал в съответната община заявление за
регистрация по настоящ адрес, различен от постоянния. За да бъде
включен в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес
(и съответно изключен от избирателния списък по постоянния си
адрес) ученикът или студентът трябва да подаде заявление по
образец (линк към заявлението) до общинската администрация по
настоящия си адрес не по-късно от 14 дни преди деня на
референдума – 12 януари 2013 г, петък.


в избрана от него секция, намираща се в същото

населено място както учебното заведение, в което се обучава, стига
то да е различно от населеното място, където е неговия постоянен
адрес.
Как да гласувам?
Проверка на самоличността: Гласоподавателите се допускат
да гласуват след като СИК провери тяхната самоличност и дали
фигурират в избирателния списък.
Когато студентът или ученикът ще гласува секцията по
постоянен или настоящ адрес той трябва да носи само

валиден

документ за самоличност.
Когато студентът или ученикът е избрал да гласува в секция,
която се намира в населеното място, където е и неговото учебно
заведение и това населено място е различно от мястото, където е
адресната му регистрация по постоянен адрес (университетът е в
София, а в личната карта на студента е отбелязан постоянен адрес
във Варна, например) той трябва да носи:
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за



Валиден документ за самоличност;



ученическа или студентска книжка, заверена

съответния

срок

или

семестър

от

учебното

заведение;


декларация по образец, че не е гласувал и

няма да гласува на друго място (линк).
Внимание! Гласуването повече от един път е престъпление и
съгласно Наказателния кодекс деецът се наказва с пробация и с
глоба от 500 до 2 000 лева.
Гласуването се извършва с бяла бюлетина, която съдържа:
Въпросът „Да се развива ли ядрената енергетика в Република
България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?“ и
възможните отговорите – „да“ и„не“.
Гласоподавателят получава от СИК по една бюлетина и по
един плик.
В кабината за гласуване гласоподавателят гласува като:


изписва само и единствено знака „Х“ с

химикал, пишещ със син цвят в квадратчето с избрания
отговор;


поставя бюлетината в плика;



затваря го добре, излиза от кабината и пуска

плика в урната;


подписва се срещу името си в избирателния

списък, след което получава обратно документа си за
самоличност и напуска изборното помещение.
Невалидни са бюлетини, при които:


знакът „Х“ не е изписан с химикал, пишещ

със син цвят;
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бюлетината е зачертана изцяло или не е

зачертан отговор (празна бюлетина) или са зачертани и
двата отговора.


в плика има поставени други предмети освен

бюлетината;


върху бюлетината има отбелязани други

знаци или символи ;


бюлетината е намерена в урната без плик.”

По телевизията ще бъдат излъчвани нашите съобщения и хората
ще бъдат насочвани към този сайт, на който трябва да намират
информация. Аз ви представям на вниманието по одобрената от нас
структура съдържание, което съдържание съответства на това, което сме
одобрявали в информационния лист и в Методическите указания.
Може би в „Разяснителна кампания” е мястото да сложим
бутоните за граждани, т.е. формулярите, бланките и как се гласува.
Четвърта страница започва със секцията „Гласуване в България”,
защото първата секция ще бъде с формулярите и бланките. Тази секция
може да се сложи както в „Документи”, така и в секцията „Разяснителна
кампания”. В „Гласуване в България” има 10 подсекции. За наръчника за
гласуване не знам дали ще можем да се справим да бъде готов с текст за
печат. Засега да не го разглеждаме
Кой може да гласува в изборния ден и как да защитя правата си в
изборния ден са вече обсъждани от нас в информационния лист, който
гледахме.
В т. 1.2.5, където са сроковете, се пише, че трябва да се постави
календар с месеците декември – 12 януари 2013 г. Аз виждам, че е
направено в демоверсията и на този календар ще може да се натиска и да
се вижда какви събития има на съответните дати.
В т. 1.2.8 текстът ще бъде изцяло съобразен с одобрения от нас
информационен лист.
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Ако някъде има „гласуване в чужбина”, да се чете „в
дипломатическо или консулско представителство”, както например вече е
направено на стр. 10.

Втората секция е „Гласуване в България”. Тя е от 1 до 10,
като 9 и 10 не са развити, но можем да ги добавим след това. От 1 до
8 нещата са готови, те са съгласно информационния лист. Ако искаш
да видиш кои са важните срокове, натискаш направо на 5 и то ги
дава разширено, след това искаш да видиш как да гласуваш,
натискаш на 6.
В т. 1.2.1 – кой може да гласува, това е съгласно
информационния лист. Ако имате забележки, кажете.
Точки 1.2.2 е как се съставят избирателните списъци, какво е
значението им, къде се публикуват и оттам ще има препратка към
страницата на ГРАО.
Точка 1.2.3 е как се правят промени в избирателния списък и
връзка към образеца. Има линк към заявлението за промени.
След това, на стр. 6 е какво да се направи, ако някой не е
включен в избирателния списък. До деня на изборите да подаде
заявление по образец. След това са описани сроковете с линкове към
заявлението, заявленията и как да се гласува, описана е процедурата
за гласуване и правилата за отбелязване на вота.
На следващата страница е написано, че неизпълнението на
тези

изисквания

води

до

недействителност

на

вота

на

гласоподавателите и не се брои при определяне на резултатите от
гласуването.
Точка 1.2.7 е какво мога да правя в изборния ден и какво не
мога да правя в изборния ден.
И следват точки 9 и 10.
Следва секция за гласуване в дипломатическите и консулски
представителства. Точките са 11. От 1 до 3 е кой може да гласува,
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1.3.2 – включване в списъка за гласуване в дипломатическо и
консулско представителство с препратки към заявленията, къде ще
се гласува. Това да стои така, а като приемем днешното решение
къде ще се гласува, ще сложим и таблица с държавите. Ако
„Информационно обслужване” имат възможност да сложат на сайта
да вкараш държавата и да излезе адреса на секцията, както са
направили на Министерството на външните работи, чудесно, ако пък
не може, освен списъка с държавите ще сложим и препратка към
сайта на Министерството на външните работи.
В 1.3.4 е списъка за гласуване в дипломатическо и консулско
представителство, как се появява, как се правят проверките, как се
дописват гласоподаватели в него. Списъци за гласуване в
дипломатическо представителство или като име да са избирателни
списъци? Ще го направя да са избирателни списъци, защото те са
така и по нашето приложение. Проверка в списъците, линк към
сайта на ГРАО. Не знам дали в сайта на ГРАО те могат да проверят
дали са вписани в тези списъци, така че по-скоро да ги махнем. След
това, че дописването може да стане в самия ден на референдума, но
ще бъде вписан под чертата.
В 1.3.5 – в началото и в края на гласуването какви документи
да се носят от избирателя, документ за самоличност, декларация по
образец, линк към тази декларация, какво ако срокът за валидност на
документа е изтекъл, че трябва да има удостоверени, издадено от
ДКП, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност
или за издаване на нов паспорт или лична карта и че трябва да се
представи това удостоверение на секционната избирателна комисия.
Как се гласува. Даден е един вариант, може да се препраща и към
варианта, който е даден за българите в България, за да са еднакви.
Ако погледнете на стр. 13 как се гласува, описано е, докато тези,
които бяха за гласуване в България, е обяснено по-подробно. Така че
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в тази секция как се гласува ще бъде същото като това как се гласува
в България. Важните срокове тук са малко по-различни, така че ви
предлагам да си останат така, както са дадени. Какво може да се
прави и не може да се прави в деня на гласуване също да бъде
унифицирано с това какво може да се прави в България.
Ако по тази секция има някакви забележки, да ги споделите.
Ако няма, преминаваме към следващата секция, която е „Хора с
увреждания”. Там са 6 точки – гласуване на хора с увреждания, кой
има право да гласува с подвижна урна, в какви срокове става това.
При гласуването за хора с увреждания да бъде отново както е в
общото гласуване в България. Недействителност на бюлетината да я
няма. Но е описано по-особеното гласуване в къщи.
Другото е гласуване в специална секция на партия и на
първия етаж – означено е с табела, ако искаш да гласуваш там,
трябва да представиш и декларация по образец.
Третата възможност е гласуване в подходяща за лицето с
увреждане секция, т.е. която прецени, че му е подходяща, отива в
нея, подава декларацията, че не е гласувал и няма да гласува на
друго място и гласува.
Следва гласуването с придружител и правилата за това
гласуване. Забраната член на СИК, представител на партия или
коалиция от партии, инициативен комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 и на
инициативния комитет като застъпник на алтернативната позиция
или наблюдател да бъде придружител.
След това какви мерки, позволяващи на гласоподавателя с
увреждания в опорно двигателния апарат или на зрението да се
придвижат и гласуват в деня на референдума ще бъдат предприети.
Те са уточнени и в Методическите указания. И толкова за тази
секция.
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Следващата секция е ученици и студенти със съдържание
къде могат да гласуват, как да гласуват и недействителност на
бюлетината, въпроси и отговори. Особеността тук е къде може да се
гласува, а това са трите възможности – в секция по постоянен адрес,
в секция по настоящ адрес, ако е подал заявление до 12 януари и в
избрана от него секция. Как да гласуват също има малка особеност,
че трябва да представи валиден документ за самоличност,
ученическа или студентска книжка, заверена за съответния срок или
семестър от учебното заведение и декларация по образец, че не е
гласувал и няма да гласува на друго място, когато реши да гласува в
избрана от него секция.
По отношение на гласуването проверката на бюлетината в
плика и отбелязването на вота отново предлагам да се използва
обясненото по-горе за в общите случаи. И при недействителност на
бюлетината отново се препраща към общите случаи.
Въпроси и отговори ви предлагам за момента да не бъде
включвано в сайта.
Бутон важни срокове и обучителни материали, както и бутон
за избирателни комисии за момента да не бъдат обявявани на сайта
по следните причини. Важни срокове могат да се видят в сроковете
при

гласуване

в

България.

Обучителни

материали

за

гласоподаватели още не са готови, нито пък за избирателни
комисии.
Къде да гласувам? Също по тази точка няма развитие.
Така че това, което разгледахме до момента, ви предлагам да
го одобрим с нанесените корекции и да го качим, да има време то да
бъде качено в демоверсията. Всеки ще може да си го погледне пак и
ако имаме забележки, пак да ги обсъдим всички, за да могат да бъдат
отразени.
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Госпожо председател, предлагам да одобрим това с едно
протоколно решение.
И само като забележка към демоверсията, да сложим бутон
или информация за линк, който да препраща към нашите контакти,
дадени в сik.bg или да си сложим нашите контакти от сik.bg в този
сайт.
В полето за разяснителната кампания трябва да си предвидим
и място за логото на примерно ЕГО ПОЛИТИКО и другите, защото
те искат да се спомене някъде, да си проличи, че разяснителната
кампания е правена с тяхно съдействие.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
забележки

или

допълнения

по

докладваното

от

господин

Бояджийски?
Предложението е да одобрим съдържанието на интернет
страницата за националния референдум, която би следвало да стане
реалност след сключването на договора за отчитане на резултатите
от референдума.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Само да допълня, госпожо
председател. Ние сме взели решение, с което да одобрим
съдържанието на тази страница, по тази причина имаме и
нормативна уредба и тези бутони, които виждаме. Моето
предложение беше да се одобри само текста за разяснителната
кампания, да се одобри съдържанието на одобрената от ЦИК
структура на страницата в частта „Разяснителна кампания” с
допълненията и поправките, направени в това заседание.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: А в останалите полета е
ясно какво ще има като съдържание.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз предлагам бутона „заседания” да
се замени с бутон „контакти”.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, с тези две
допълнения и корекции, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме

решение

за

съдържанието

на

частта

относно

разяснителната кампания на страницата.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз искам да предложа още нещо,
което „Информационно обслужване” иска да съгласува с нас, а
именно как да се нарича този сайт. Те са дали три предложения,
базиране, разбира се на сегашния ни сайт, който е сik.bg. Те
предлагат да бъде NR2013.сik.bg или referendum2013.сik.bg, или
само referendum.сik.bg.
Аз лично смятам, че най-удачно е да бъде второто
предложение, а именно referendum2013.сik.bg, тъй като в последния
случай, когато е без 2013 няма да е ясно за кой точно референдум
става дума. Мисля, че е редно да се знае, че е референдума, проведен
през 2013 г., че ако след някоя година има друг референдум, да не се
ангажира това наименование.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: На мен ми се струва малко
тромаво това наименование. Дали „Информационно обслужване” са
склонни да предоставят, защото примерно в различни търсачки в
интернет като се напише референдум, да излиза този сайт. Защото
много хора ще го търсят като напишат само референдум. Най-добре
е да попитаме и ако може, да включат в по-известните търсачки,
когато се напише думата референдум, било на латиница или на
български, да може да се отваря този сайт или да им излиза този сайт
като предпочитан сайт. Защото иначе много трудно ще се търси като
referendum2013.сik.bg. Да не говорим, че ако има българи от
чужбина, които искат да го търсят, те няма да го търсят като
referendum2013.сik.bg.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ако си спомняш, в сегашния ни сайт
в дясно пише за старите избори. Така че също в сегашния сайт ще
има линк към референдум. Така че и оттам би могло да се влезе. А
това, което казваш ти, предполагам ще го включат и без да им го
казваме. Но за всеки случай ще искаме и в нашия официален сайт да
има линк към референдума. Дори след като мине референдума, да
могат да се връщат към резултатите.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Най-лесно всеки ще го търси
като referendum.сik.bg.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Може

и

да

е

само

referendum.сik.bg.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Може, разбира се.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Гласуваме

предложението заглавието да бъде referendum.сik.bg.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10, против – 2.
Предложението се приема.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Да обясня отрицателния си вот.
Считам, че referendum2013.сik.bg е по-подходящо, защото ако има
следващ референдум, ще се наложи преименуване на този сайт.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Добре,

господин

Христов да уведоми „Информационно обслужване” за решението,
което сме взели.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз предлагам да насрочим една
последваща среща с тях за понеделник може би. Трябва да видим
как ще процедираме, да се срещнем, за да се разберем как ще
продължим.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В момента, в който се
подпише договора за преброяването, тогава вече ще стане ясно има
ли някакви допълнителни условия или не по създаването на тази
интернет страница. Доколкото тя е част от предложението и стане
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част от договора, няма да се налага да се сключва нов договор.
Просто ще уточняваме, ако има някакви промени по съдържанието и
трябва да ги уведомим.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз все пак мисля, че трябва да водим
разговори с тях.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Затова казвам, че в
момента, в който се подпише договора, ще има база, на която да се
разговаря. До момента, до който няма договор, те нито ще изготвят
тази интернет страница, нито ще я пуснат. Но в момента, в който се
подпише договора, ако той се подпише след 5 дена, ако ние не сме
готови със съдържанието, съвсем се обезпредметява създаването на
този сайт. Добре.
/Почивка./

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Продължаваме работа
със следващата точка от дневния ред. Ще ви помоля да разгледаме с
повишено внимание проекта за решение, тъй като урежда съществен
елемент от процеса на референдума – предаването на книжата.
Давам думата на Паскал Бояджийски да докладва.
5.

Опаковане

и

предаване

на

бюлетините,

избирателните списъци, протоколите за отчитане на изборните
резултати и останалите книжа и материали от секционните
избирателни комисии на РИК и общинската администрация и
съхранение на книжата и материалите.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Към проекта за решение има и
образци на протоколи.
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Правните основания са чл. 20, ал. 3 от ЗПУГДВМС и § 2 от
ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 от Изборния
кодекс.
Решението е разделено на три части.
Първата част е „Опаковане на избирателните списъци,
протоколите и бюлетините след приключване на гласуването и
установяване на резултатите”.
Втората част е „Предаване на протокола и избирателните
списъци от СИК на РИК. Предаване на торбите с бюлетините от
СИК на общинската администрация”.
Третата част е „Съхраняване на торбите с бюлетините и
останалите книжа и материали”.
В първата част е засегнат броя на пликовете, които се
опаковат и пакетите, които секционните избирателни комисии
трябва да направят и опаковат и да поставят в торбите, предоставени
им общинските организации, кои материали влизат в торбите и кои
не влизат, също така как се завързват торбите. С това тази част
завършва. Предлагам ви да я разгледаме точка по точка, за да може
всеки да си каже забележките, а когато стигнем до предаване на
протокола и списъците в РИК ще гледаме част втора.
Структурата на решението следва структурата на решението
за общите избори през 2011 г. Това решение е с известни
съкращения, тъй като тогава имаше два вида торби, чували, други
бюлетини и т.н.
„1. Избирателният списък и допълнителният избирателен
списък, както и приложенията към тях (декларации и удостоверения)
се поставят в нарочен плик с надпис „Списъци на СИК
№ ...................“ (изписва се пълният номер на секцията – АА ВВ СС
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ХХХ1). Пликът се запечатва и подписва от всички членове на СИК.
Пликът не се поставя в торбата с бюлетините!”
Тук сме предвидили да се изписва пълния номер на секцията,
да се укаже още от сега, за да се избегнат проблемите, които имаше
миналата година, когато се изписваха само с трицифрения номер и
след това не можеш да разбереш от коя секция е този плик. По
същия начин за торбата. Указваме изрично, че пликът не се поставя
в торбата с бюлетините, за да не се допусне отново като на миналите
избори подобни грешки.
„2. Попълненият и подписан протокол на СИК не се
разпластява и не се поставя в торбата с бюлетините!”
Трета точка говори какво се прави с неизползваните
протоколи и черновата на протокола. Те се опаковат и се поставят в
торбата с бюлетините.
Четвърта

точка

детайлно

разглежда

пакетите,

които

секционната избирателна комисия трябва да направи. Пакетите са
бюлетините и пликовете, които са били използвани в гласуването и
са открити в урната и тези, които не са били използвани и които са
били извън урната. Те всички трябва да се опаковат по подходящ
начин.
Точка 4.1 е пакет „Пликове и действителни бюлетини”.
Пакет 4.2 е „Пликове и недействителни бюлетини”
Пакет 4.3 е „Неизползвани пликове и бюлетини”.
В пакет 4.1 мисля, че е добре да се укаже, че пликовете,
бюлетините с „да” и бюлетините с „не” се опаковат поотделно.
АННА МАНАХОВА: Аз тук виждам един малък проблем. По
принцип според Методическите указания, които приехме, по
отношение на пликовете има само две купчини и те са пликове, в
които са намерени бюлетини, независимо от това дали са
1
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действителни или недействителни и какъв е отговорът в самата
бюлетина и празни пликове. В този смисъл аз мисля, че в 4.1 и 4.2 на
практика това няма как да стане, да се отделят пликовете с
действителни бюлетини или пък съответно трябва да допълним
Методическите указания. Защото първо се преценява само дали
пликовете са пълни или празни и след това отчитаме вота като
поредица от действията, които извършва СИК при отчитане на
гласуването. Важно е празните пликове са отделно. Те се броят като
недействителен глас, но не са недействителна бюлетина. Затова
предлагам да са отделно.
В този смисъл може би трябва да са „пакети действителни”,
„пакети недействителни”, „пакет с пликове” и празни пликове
отделно.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тогава в 4.1 трябва да има второ
изречение.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз мисля, че трябва да са
отделни редове.
АННА МАНАХОВА: Първото предложение е 4.1 да са
празни пликове, отделен пакет, след това да бъде втори пакет с
пликове, в който са намерени бюлетини и трети пакет действителни

бюлетини,

четвърти

пакет

–

недействителни

бюлетини, пети пакет – неизползвани пликове и бюлетини. При
недействителните бюлетини можем да сложим и сгрешените.
Според мен в недействителните може би да помислим дали
да няма отделен пакет недействителни по чл. 180 и 181, защото те
въобще не се отчитат, съответно няма подпис в избирателния списък
за тях и то и на самите тях ще трябва да бъде написано, но те да са
на отделен пакет. Те въобще са отделени и като неизползваните
пликове и бюлетини са отделени още от преди това и трябва да се
махнат и от масата при отчитането. Сгрешените и недействителните
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поп чл. 180 и 181 да са в отделен плик според мен. Защото преди
въобще да започнем да отваряме пликовете според Методическите
ни указания ги отделяме от масата и те се пакетират.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Според мен т. 4 може да бъде така:
„След приключване на гласуването СИК поставят в торбата…”, това
са тези материали, които няма да бъдат включени в преброяването
на гласовете, а използваните бюлетини не могат да приключат след
гласуването, а трябва чак след преброяването на гласовете. Да ги
разделим на две. Първия път ще поставят сгрешените бюлетини,
недействителните бюлетини по чл. 180, недействителните бюлетини
по чл. 182, неизползваните пликове и неизползваните бюлетини.
Това е първата крачка от това, което се връща в торбата. Това първо
се вкарва в торбата.
След отчитане на резултатите следващата точка да бъде, че се
опаковат поотделно и поставят в торбата пакет с използваните
пликове, в които е намерена бюлетина. Действителните бюлетини,
както предложи Ани, да са на две групи с отговор „да” и отделен
пакет с отговор „не”…
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Извинявай, че те
прекъсвам,

но

мисля,

че

е

необходимо

да

използваме

формулировката от Методическите указания.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тоест, неизползваните пликове да
бъдат пакет от пликове, от които са извадени бюлетини, пакет
действителни бюлетини с отговор „да”, пакет действителни
бюлетини с отговор „не”. След това: пакет с празни пликове, защото
и законът си служи с празни пликове, и пакет с недействителни
бюлетини. По този начин да ги групираме, ако нямате нищо против.
И в следващата точка да пише: „След преброяване на
резултатите и попълване на протокола в торбата се слагат:
неизползвания протокол, черновата на протокола”. Може би да
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пишем и след подписване на протокола. Аз се извинявам, но
пликовете с действителните и недействителните бюлетини ще бъдат
също тук. Първата група са само по 180, 181, сгрешените и
неизползваните пликове и бюлетини, а след приключване на
гласуването са действителните и недействителните, празните
пликове и пликовете, от които е извадена бюлетина.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Кое да възприемем, това, което
предложи госпожа Сидерова или това, което предложи Ани?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е едно и също.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам т. 5 да бъде нова
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз имам забележка по т. 5. Първо, неясна
е формулировката „помощни материали”. Става въпрос за книжа и
материали, защото там има едни протоколи, списъци, забранени и
пр. Може би е добре да се опишат, доколкото са получени, но може
и да остане така. Но по–важният въпрос е какво става с тяхната
съдба, впоследствие. Опаковат се в какво, всеки поотделно ли,
всички наведнъж ли? И какво става с тях впоследствие? В един плик
ли се пъхат?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Това са линийките, канапите.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Може да влязат в първата категория.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз затова питам, не ми е ясна тяхната
съдба.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако въпросът е за този списък по
чл. 187 е едно, но ако е за канапите, за фенерчетата и др…
ЕРХАН

ЧАУШЕВ:

Формулировката

казва

„помощни

материали”, но в предизборния ден аз съм получил едни други
документи, които съм казал малко по-горе. Примерно, списък на
заличените лица, печати, протоколи за маркиране на печата, образци
от декларациите.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Печати и протоколи за маркиране
на печата няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: А къде отива списъкът със заличените
лица?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: В първата група с неизползваните
бюлетини и пликове. Неизползваните декларации и списъка по чл.
187 се включват в първата група.
Продължаваме с точка 7:
„6. Торбата се завързва, около възела се залепва хартиена
лента с пълния номер на секцията (ААВВССХХХ), върху която
всички членове на СИК/ПСИК изписват името и фамилията си и се
подписват. При залепването на хартиената лента да не се използва
тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис
„Национален референдум 2013“) и пълният номер на секцията
(ААВВССХХХ).”
Следващият раздел е не по-малко важен: „Предаване на
протокола и избирателните списъци от СИК на РИК. Предаване на
торбите с бюлетините от СИК на общинската администрация.”
Аз ви предлагам да остане само „торбите”, а може и
„предаване на запечатаните торби”. А може да ви предложа и друга
редакция: „Предаване на протокола на СИК, избирателните списъци
и запечатаните торби”. Ако не искате, да си остане първоначалното
заглавие.
Продължаваме с точка 7. Предлагам ви вместо „3 члена на
СИК” да стане „председателят, секретарят и един член на СИК,
предложени от различни партии или коалиции от партии предават на
РИК неразпластения протокол с резултатите от гласуването (по т. 2)
и избирателните списъци. Транспортът и охраната се осигуряват от
съответната общинска администрация и МВР.”
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам сегашната т. 8 да започва:
„В срок от 3 дни след получаването им РИК предава избирателните
списъци…”
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Добре.
РУМЯНА СИДЕРОВА: И точката да мине най-накрая,
защото това действие е след предаване на резултатите.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Добре.
И за да свършим с раздел 2, вижте, в образец № 1 са описани
нещата,

които

предават.

Написано

е

приемно-предавателен

протокол. Членовете на СИК са с едно до три с място за имената им.
Представителите на общината от 1 до 3, ако са трима.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В малките общини как ще бъдат
трима? Да сложим „представител/и”, за да се знае, че може да бъде
един. Защото имаме общини, които са с 5 до 15 секции. Там няма да
има много хора за тези 5 торби, които ще приемат. Затова да дадем
свобода.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз съм против да бъде
само един представител на общината, трябва да бъдат поне двама.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма такова изискване по закон.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз съм категорично
против само един представител на общината да приема книжата.
Трябва да бъдат поне двама.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Неизползваният протокол остава
в торбата. Аз имам обаче въпрос: като са използвани и двата
протокола, единият е сгрешен, другият е попълнен, какво се случва
със сгрешения протокол?
АННА МАНАХОВА: Остава в торбата.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Ами да се запише в решението.
Когато и двата протокола са използвани, единият, който е
сгрешеният, трябва да се сложи в торбата, защото накрая ще се
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окаже, че в торбата няма нито един протокол и ще се каже: ние ги
използвахме и двата. Ние даваме по два протокола на секционните
комисии и въобще не проследяваме какво се случва с тези два
протокола. Според мен пътят на тези два протокола трябва да е
много ясен.
АННА МАНАХОВА: Тук пропускаме и още един протокол,
протокола за предаване и приемане на изборните книжа и
материали.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В Методическите указания ги няма
описани тези неща, защото решихме, че това ще стане с отделно
решение и ние в момента приемаме това решение. Сега ще го
опишем. Там, където пишем какво носят в районната избирателна
комисия, пишем, че носят неразпластения протокол и какво още? В
сегашната т. 7 ще пишем, че освен че носят неразпластения
протокол и избирателните списъци, носят и приемно-предавателния
протокол. Обаче трябва да изпишем кое приложение е, защото
приемно-предавателните протоколи са два.
МАРИАНА

ХРИСТОВА:

Дали

е

сгрешеният

или

е

правилният, няма значение, получил си два протокола, два носиш на
РИК. В чл. 230 изрично го пише: “Предава се и втория формуляр на
протокола на секционната избирателна комисия, получен по реда на
чл. 187, ал. 1, т. 8, като се сверява фабричния му номер с номера на
протокола, вписан в протокола за предаване и приемане на
изборните книжа и материали”.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В т. 7 включваш втория формуляр от
протокола, получен по реда на чл. 187, както и приемнопредавателния протокол по чл. 187.
И да има нова формулировка на т. 10: „Третият екземпляр от
протокола на СИК заедно с протокола по чл. 187, ал. 1 от ИК и
вторият формуляр на протокола на СИК се поставят в отделен плик,
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върху който се написва номера на изборната секция. Върху плика се
подписват тримата членове на СИК, които са преносители на
книжата до РИК. Запечатана торба са бюлетините и плика с вече
описаните материали се предават от членовете на СИК на
общинската администрация, за което се съставя протокол по образец
№ 1.”
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам тези неща да се
сложат в плик още в секцията, да не се подписват от никого, да се
отиде с този плик в РИК, да се покаже, че са си върнали
протоколите, които са взели, след това да запечатат плика,
надписват го отгоре и го предават на общинската администрация.
Текстът на т. 10 може да стане така: „Членовете на СИК
предават на представители на общинската администрация: третия
екземпляр от протокола, втория формуляр на протокола, протокола
за предаване и приемане на книжа и материали по чл. 187 от ИК.
Документите се запечатват в плика, пликът се подписва и за
предаването се съставя протокол образец 1”.
А в първия раздел да се опише, в т. 3 вместо неизползваните
протоколи и черновата се опаковат и се поставят в торбата да се
напише така: „Неизползваните протоколи….Дори няма нужда от т.
3, а направо в т. 2: „Попълненият и подписан протокол на СИК не се
разпластява и не се поставя в торбата са бюлетините. Заедно с
неизползваните протоколи и/или сгрешени такива той се поставя в
отделен плик, който не се запечатва в този момент или който се
запечатва по реда на т. 16 от нашето решение”.
Според мен в една спокойна обстановка ще могат да си
вземат протоколите, да си ги сложат в плика и да отидат с тях в РИК.
Защото иначе в РИК да търсят плик, за да ги слагат, да се подписват,
ще бъде по-сложно.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Неизползваните протоколи не могат
да сложат от самото начало в плик, макар и незалепен, защото като
се сгъне ще се появят някакви черти, които могат да доведат до
съмнение в резултата. Нали целта е да не се сгъват предварително,
преди да се разпластят.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Съгласен съм с теб, но той ще
бъде сложен в плик, а пликът е А4, така че той априори ще бъде
сгънат. Добре, нека да го извадим от плика.
Значи т. 2 си остава така, а т. 3 ще стане така:
„Неизползваните протоколи и сгрешените протоколи се поставят в
плик, който не се запечатва в момента, а се прилага т. 16”. Така
мисля, че ще уредим този проблем.
РУМЯНА СИДЕРОВА: На мен ми се вижда по лесно в т. 7 да
се опише, че се носят по принцип и след това да напишем едно
изречение в т. 9, че третият екземпляр заедно с тях го слагат в плик,
може да пише, че е предварително подготвен. Защото така или иначе
няма да го подписват предварително, а ще трябва да го подпишат и
запечатат само тези трима души, той вече ще е на отговорността на
тези трима, които предават материалите, а не на цялата комисия.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: „Неизползваните протоколи и
сгрешеният протокол се опаковат в плик, който се запечатва след
предаването на протокола по т. 2 на РИК”.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Нека изречението да започне така:
„След предаване на протокола на РИК в този плик се поставя
третият екземпляр от протокола на СИК, приемно-предавателния
протокол…” Тоест, да съберем всички тези книжа, които ще останат
извън торбата, да ги съберем в един общ плик, който ще е надписан
на коя секция е и утре, особено в големите общини, когато дойде
една проверка, вземат чувала, надписан „Секция № 01”, вземат
плика, надписан „Секция № 01” и могат да направят проверка
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евентуално при едно оспорване на резултата, каквото може и да
няма и дай Боже да няма. Но ако има, трябва да сме създали условия
тези материали да са съхранени и да бъде възможно да бъдат
контролиране.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Говорим за едно и също нещо.
Точка 3 стана така: „Неизползваните протоколи и сгрешените
протоколи се поставят в плик с надпис „Неизползвани протоколи на
СИК №……Пликът не се запечатва.”
След това отиваме в т. 7, в която пишем така: „След
опаковане на бюлетините останалите книжа и запечатването на
торбите председателят, секретарят и един член на СИК, предложени
от различни партии или коалиция от партии, предават на РИК:
неразпластения протокол с резултатите от гласуването по т. 2;
втория формуляр на протокола; протокола за предаване и приемане
на изборните книжа и материали по т. 3 и избирателни списъци
заедно с приложенията към тях”.
След това ще сложа една точка, в която да се опише, че
членовете на РИК сверяват фабричните номера на протоколите и
връщат същите на членовете на СИК.
Предлагам ви засега така да го запиша в новия проект, да
видим до края как изглежда решението, да си кажем още забележки,
да го направя, да го видим и да го гласуваме. Така съгласни ли сте?
Добре.
„14. Запечатаните торби и неизползваните пликове по т. 3 се
съхраняват

в

подходящо

помещение

в

сградата

на

общинската/районната администрация.
15. Помещенията се определят със заповед на кмета на
общината/района не по-късно от 24.01.2013 г. Копия от заповедите
се изпращат на РИК.
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16. За отварянето на помещението, приемането на торбите с
бюлетините и останалите книжа и материали се съставя протокол по
Приложение № 3 от настоящето решение. Протоколът се подписва
от определените от кмета на общината представители на общинската
администрация.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Нека да видим от Решения № 1098 и
1839 тези текстове, в които пише, че помещенията след това могат
да се отварят само с решение на Централната избирателна комисия.
Защото иначе районните комисии вече не съществуват, те са с
временен статут до произвеждане на изборите.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: А кой ще иска това разрешение?
РУМЯНА СИДЕРОВА: И да ви предложа още нещо на
вниманието. Избирателният списък никъде не го описахме, освен че
го носим в районната избирателна комисия. Значи тук трябва да
добавим една т. 18, в която да пише, че след приключване на
проверката за двойно гласуване избирателните списъци се прибират
в същото помещение, за което се съставя протокол.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Това го има в т. 8.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тогава в т. 8 трябва да добавим „за
което се съставя протокол”. Протоколът е между ГРАО и
общинската администрация, защото РИК вече не съществува.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, сега ще ви кажа какво
съм отразил от направените от вас допълнения и корекции в
проекторешението.
В т. 1 няма промени. В т. 2 няма промени.
В т. 3 има промени и те са в смисъл, че:
„т. 3. Неизползваните протоколи, сгрешеният протокол, ако
има такъв, както и протоколът за предаване и приемане на книжа и
материали за националния референдум се опаковат в отделен плик,
който не се запечатва и не се поставя в торбата. Върху плика се
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поставя надпис „Протоколи на СИК с номер (изписва се пълния
номер на секцията).”
В т. 4 също има промени, тя се раздели на две и стана т. 4 и 5.
В т. 4 се уреждат пакетите и материалите, които да се сложат в
торбата преди установяване на резултатите от гласуването, а в т. 5 –
след установяване на резултатите от гласуването. Преди резултатите
от гласуването са пакетите с неизползвани бюлетини и пликове,
пакети с недействителни бюлетини по чл. 180 и 181 и сгрешени
бюлетини и на трето място, списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК и
неизползваните декларации. След установяване на резултата от
гласуването в торбата се поставя черновата от протокола,
действителни бюлетини в пакет, недействителни бюлетини в друг
пакет, пликовете, от които е извадена бюлетина в пакет и пакет
празни пликове.
В т. 6 и 7 нямаше забележки.
Точка 8 е подредена с тирета – какво трябва да се подаде на
РИК и там са двата плика и едната торба. Неразпластеният протокол
с резултатите от гласуването – той е по т. 2 отделен от другите.
Формуляр на протокола на СИК, който е останал или сгрешения
протокол, ако има такъв, както и протокол за предаване и приемане
на книжата и материалите за националния референдум, съставен в
деня преди деня референдума. И избирателните списъци заедно с
приложенията към тях. Това е плика по т. 1.
В т. 9 в първото изречение няма промяна. Във второто
изречение се добавя, че районната избирателна комисия връща на
СИК втория формуляр на протокола на СИК (неизползван или
сгрешен), както и този протокол за предаване и приемане на книжата
и материалите на националния референдум след сверяване на
фабричните им номера.
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Точка 10 става така: „Членовете на СИК предават третия
екземпляр от протокола, втория формуляр от протокола на СИК и
протокола за предаване и приемане на книжа и материали за
националния референдум заедно със запечатаната торба на
упълномощени представители на общинската администрация, за
което се съставя протокол по приложение № 1 от настоящото
решение”.
В т. 11 и 12 няма промени.
В т. 13, която беше старата т. 8 – „В срок 3 дни след
получаването им от СИК избирателните списъци и плика по т. 1 се
предават от РИК на упълномощен представител на ГД „ГРАО”. След
извършване на проверката от ГД „ГРАО” списъците се предават на
съответната общинска администрация за съхранение в помещенията
по т. 14, за което се съставя протокол”.
„Т. 14. Запечатаните торби и пликове с протоколи се
съхраняват в подходящо помещение в общинската/районната
администрация.”
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Какво да разбираме под подходящо
помещение?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Каквото се е разбирало винаги.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Имаше предложение ако може, да
ги сложат при последните парламентарни избори, защото там няма
специална процедура за отваряне на помещението и срокът им за
запазване да бъде 2 години, защото същият въпрос може да бъде
поставен най-рано след две години. Все пак, когато ходим на
обученията, следва ли изрично да обърнем внимание, че не трябва да
бъдат в помещенията за президентските избори.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Вижте,

аз

си

мисля,

че

„подходящо помещение” е достатъчно широко като формулировка,
не ограничаваме никого. На обучението може да се казва това, което
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каза госпожа Негенцова, което са предложили от Сдружението на
общините, че могат да използват помещенията, в които стоят
книжата от изборите за народни представители. Но ние не можем да
изчерпим всичко.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, не бъркайте с помещенията
от изборите. Това, което е написал Паскал, според мен е достатъчно
ясно и уточняващо и не виждам какво ще е страшно, ако тези книжа
са заедно с парламентарните избори.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В отговор на въпроса,
който госпожа Негенцова каза, че е бил поставен, няма пречка тези
книжа да бъдат поставени в помещение, в което се съхраняват
книжата от последните парламентарни избори, тъй като достъпът до
това помещение и отговорността за съхраняваните книжа и
документи е на общинската администрация. Поради това от тяхна
компетентност е да преценят как да бъде осъществяван достъпът. В
този смисъл това може би е и удачен вариант. И смятам, че на
обученията следва да се отговаря, че няма пречка те да бъдат
съхранявани там. Що се отнася до помещенията, където се
съхраняват книжата от последните местни и президентски избори,
там режимът е съвсем различен, там достъпът е от компетентността
на общинските комисии, поради което не се предвижда книжата и
материалите от референдума да се съхраняват в тези помещения
съгласно проекта за решение.
Аз ви предлагам допълнителна регламентация в тази връзка в
решението да не даваме, но при поставени въпроси да отговаряме по
този начин.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Сега да ви насоча към т. 15,
второто изречение – предходното не е помещение, а е изречение.
Точка 16 е протоколът по приложение № 3 от решението.
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Точка 17 – „Кметът носи отговорност за съхраняване на
торбите и материалите в състоянието, в което те са поставени”.
Накрая: „Решението да се изпрати за изпълнение на РИК,
кметовете и секретарите на общини и райони”.
АННА МАНАХОВА: Нека да променим т. 10.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Може да напишем: „Пликът по т.
3 се запечатва…
АННА МАНАХОВА: Ако искаш, преди „запечатаната
торба”, „които се поставят в плик и се запечатват пред
представителите на общинската администрация”.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: По-скоро да е в отделно
изречение.
„Т. 10. Членовете на СИК по т. 8 предават на упълномощени
представители на общинската администрация: запечатана торба с
бюлетини и плик с третия екземпляр от протокола; втория формуляр
от протокола на СИК и протокола за предаване и приемане на книжа
и материали за националния референдум. Пликът се запечатва в
присъствието на упълномощените представители на общинската
администрация и се съставя протокол по приложение № 1.”
В окончателен вид проекторешението става така:
„На основание чл. 20, ал. 3 от ЗПУГДВМС и § 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 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
І. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ,
ПРОТОКОЛИТЕ И БЮЛЕТИНИТЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ
НА ГЛАСУВАНЕТО И УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
1. Избирателният списък и допълнителният избирателен
списък, както и приложенията към тях (декларации и удостоверения)
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се поставят в нарочен плик с надпис „Списъци на СИК
№ ...................“ (изписва се пълният номер на секцията – АА ВВ СС
ХХХ2). Пликът се запечатва и подписва от всички членове на СИК.
ПЛИКЪТ НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА С БЮЛЕТИНИТЕ!
2. Попълненият и подписан протокол на СИК не се
разпластява и НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА С БЮЛЕТИНИТЕ!
3. Неизползваният

протокол (непопълнен или сгрешен),

както и протоколът за предаване и приемане на книжа и материали
за националния референдум, съставен в деня преди деня на
референдума, се опаковат в отделен плик, който не се запечатва и не
се поставя в торбата. Върху плика се поставя надпис „протоколи на
СИК №…….“ (изписва се пълният номер на секцията – АА ВВ СС
ХХХ ).
4. След приключване на гласуването СИК и ПСИК поставят в
торбата опакованите в отделни пакети бюлетини и пликове,
надписани, както следва:
4.1. пакет „Неизползвани бюлетини и пликове“;
4.2. пакет „Недействителни бюлетини по чл. 180 и 181 от ИК
и сгрешени бюлетини“;
4.3. Списъкът по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК и неизползани
декларации.
5. След установяване на резултатите от гласуването
СИК/ПСИК поставя в торбата:
5.1. Черновата на протокол;
5.2. пакет „Действителни бюлетини“;
5.3. пакет „Недействителни бюлетини“;
5.4. пакет „Пликове, от които е извадена бюлетина“;
5.5. пакет „Празни пликове“.
2

АА е номерът на областта, ВВ е номерът на общината, СС е номерът на района в градовете с
районно деление – за останалите населени места се записва 00, ХХХ е номерът на секцията в
общината.
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6. Останалите помощни материали, получени от общинската
администрация, не се поставят в торбата, а се опаковат отделно.
7. Торбата се завързва, около възела се залепва хартиена
лента с пълния номер на секцията (ААВВССХХХ), върху която
всички членове на СИК/ПСИК изписват името и фамилията си и се
подписват. При залепването на хартиената лента да не се използва
тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис
„Национален референдум 2013“) и пълният номер на секцията
(ААВВССХХХ).
II. ПРЕДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА СИК И
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ОТ СИК НА РИК. ПРЕДАВАНЕ НА
ЗАПЕЧАТАНИТЕ ТОРБИТЕ ОТ СИК НА ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
8. След опаковането на бюлетините, останалите книжа и
запечатването на торбите председателят, секретарят и един член на
СИК, предложени от различни партии или коалиции от партии,
предават на РИК:
- неразпластения протокол с резултатите от гласуването (по т.
2 по-горе);
- втория формуляр на протокол на СИК (непопълнен или
сгрешен), както и протокола за предаване и приемане на книжата и
материалите за националния референдум, съставен в деня преди
деня на референдума (пликът по т.3 по-горе);
- избирателните списъци, заедно с приложенията към тях
(пликът по т. 1).
Транспортът и охраната се осигуряват от съответната
общинска администрация и МВР.
9. Протоколът с резултатите от гласуването се разпластява от
РИК, като два екземпляра от него остават за РИК, а третият
екземпляр се връща на СИК. Районната избирателна комисия връща
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на СИК втория формуляр на протокол на СИК (непопълнен или
сгрешен), както и протокола за предаване и приемане на книжата и
материалите за националния референдум, съставен в деня преди
деня на референдума, след сверяване на фабричните им номера.
10. Членовете на СИК по т. 8 предават на упълномощени
представители на общинската администрация запечатана торба с
бюлетини и плик

с третия екземпляр от протокола, втория

формуляр от протокола на СИК и протокола за предаване и
приемане на книжа и материали за националния референдум.
Пликът

се

запечатва

в

присъствието

на

упълномощените

представители на общинската администрация и се съставя протокол
по приложение № 1 от настоящото решение.
11. При предаването на торбите се проверява тяхната цялост.
Торба с нарушена цялост се опакова отново от членовете на СИК по
т. 8, завързва се по начина, указан в т. 7, като състоянието й и
намерените в нея изборни книжа се описват в протокол по
приложение № 2 от настоящото решение. ОПАКОВАНИТЕ ОТ СИК
БЮЛЕТИНИ И ПЛИКОВЕ НЕ СЕ ОТВАРЯТ ИЛИ РАЗКЪСВАТ!
12. СИК/ПСИК следва да извърши предаването на изборните
книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на
гласуването.
13. В срок от 3 дни след получаването им от СИК
избирателните списъци (пликът по т. 1) се предават от РИК на
упълномощен представител на ГД „ГРАО“. След извършване на
проверките от ГД „ГРАО“ списъците се предават на съответната
общинска администрация за съхранение в помещенията по т. 14, за
което се съставя протокол.
III. СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРБИТЕ С БЮЛЕТИНИТЕ И
ОСТАНАЛИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ
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14. Запечатаните торби и пликове с протоколи се съхраняват
в подходящо помещение в общинската/районната администрация.
15. Помещенията по т. 14 и упълномощените длъжностни
лица от общинската администрация по т. 10 се определят със
заповед от кмета на общината/района не по-късно 24.01.2013 г.
Копия от заповедите по предходното изречение се изпращат на РИК.
16. За приемането на торбите с бюлетините и останалите
книжа и материали и запечатването на помещението се съставя
протокол по Приложение № 3 от настоящото решение. Протоколът
се подписва от определените от кмета на общината/района
представители на общинската администрация.
17. Кметът

на

общината/района

носи

отговорност

за

съхраняването на торбите с изборните книжа и материали в
състоянието, в което те са поставени в помещението.
Решението да бъде изпратено за изпълнение на районните
избирателни

комисии,

на

кметовете

и

секретарите

на

общини/райони. Копие от решението да се предостави от РИК на
СИК.
Приложение № 1

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Днес, ................. 2013 г., долуподписаните:
Членове на СИК № ......................... :
1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
Представители на община .......................... :
1. ...................................................................
2. ...................................................................
.... ...................................................................
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Съставихме този протокол, с който СИК № ..........................
предава, а представителите на община .............. приемат:
Екземпляр за общинската администрация от протокол за фабричен
отчитане

на

резултатите

от

гласуването

в

секция № ............................

№ ....................

.
...........
(брой)

Формуляр от неизползван или сгрешен протокол на СИК

фабричен
№ ............................
.
...........
(брой)

Протокол за предаване и приемане на книжа и материали за
националния референдум

...........
(брой)

Запечатена торба на секция № .........................

...........
(брой)

Предали:
Членове

Приели:
на

СИК

Представители на община.....:

№........................:

1................................................

1. ........................................

2...............................................

2. .........................................

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

3. .......................................
Приложение № 2
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
Днес, ................. 2013 г., долуподписаните:
Членове на СИК № ......................... :
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1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
Представители на община .......................... :
1. ...................................................................
2. ...................................................................
… ...................................................................
Констатирахме, че торба на секция с № ....................... е с
нарушена цялост и състоянието на намерените в нея изборни книжа
е следното:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Членове на СИК № ......................... :
1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
Представители на община .......................... :
1. ...................................................................
2. ...................................................................
…...................................................................
Приложение № 3

ПРОТОКОЛ
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за поставяне на торбите с бюлетините и останалите книжа и
материали в помещението за съхраняване и запечатване на
помещението
Днес, ................. 2013 г., долуподписаните:
Представители на община/район .........................., определени
със заповед № ............ на кмета на общината/района :
1. ...................................................................
2. ...................................................................
... ...................................................................
Поставихме

в

помещението,

определено

със

заповед

№ ............... на кмета на община/район ............. за съхранение
торбите с бюлетините и останалите книжа и материали от
произведения на 27.01.2013 г. национален референдум от следните
СИК:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Помещението бе запечатано по следния начин: .........................
Представители на община .......................... :
1. ...................................................................
2. ...................................................................
... ...................................................................”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Пристъпваме към
гласуване на цялото решение. Колеги, запознати сте с корекциите в
решението. Гласуваме целия проект с направените корекции.
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Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12, против – 2.
Имаме Решение № 103-НР
Заповядайте, госпожо Манахова.
АННА МАНАХОВА: Във връзка с приетото решение аз
искам да помислим по въпроса по какъв начин да сведем до
знанието може би на областните управители, че е по-удачно
общинските

администрации

да

изпратят

представители

при

областната управа и там да стане предаването на книжата по
възможност, за да се улесни процесът и да няма движение нагоренадолу на торбите. Освен това става дума за 27 януари, студено
време.
Идеята ми е като предложение, когато ходим на обучение и
всеки от нас вероятно ще се види с представители на общинската
администрация, ако приемете тази идея, да разговаряте на място по
този въпрос.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Приемането и доставянето да се извършва
в преброителния център, а общинските администрации да си
транспортират от преброителния център до въпросното помещение
на собствен превоз. Това ли е идеята?
АННА МАНАХОВА: Там, където е РИК.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: За мен е малко странна идеята.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз ще ви кажа как е от практиката,
която съм имала на Софийска област, че секретарите на общините
пътуват заедно със секционните избирателни комисии, за да не се
изгуби някой протокол. Тоест, те присъстват на обработката и след
това автоматично им събират протоколите. Досега така се е
процедирало, не вярвам сега да се промени нещо.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: В тази връзка, точно това е
предложението, госпожо Грозева. Например в Стражица, Велико
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Търново, има 26 СИК-а, тези 26 секционни избирателни комисии
сигурно кметът на Стражица ще ги докара с едно или с две превозни
средства. Какъв е проблемът накрая, като се приеме и 26-а комисия,
вземат се всички 26 торби, слагат ги в автобуса, отпред са хората от
секционните избирателни комисии, прибират се в Стражица, хората
си тръгват по родните места, торбите отиват в общината. А във
Видин, това, което се случи с Ружинци, има 10 секционни
избирателни комисии, те ще отидат с един автобус, който ще ги
закара там. Всички тези 10 комисии си предават торбите там, където
си предават и протоколите и те са свободни от задължения.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, много хубаво се грижим за
членовете на комисиите, но целта на предаването на тези материали
е да влязат в помещението и да се съхраняват по съответния начин.
А оттук нататък никаква гаранция няма с тези торби, с тези
материали и нито една от политическите сили няма да е сигурна в
резултатите от референдума, тъй като материалите свободно ще си
се разхождат, след като бъдат предадени.
АННА МАНАХОВА: При положение, че помещението се
запечатва от представители на общинската администрация, каква е
разликата дали торбата се предава там, където е РИК? Няма никаква
разлика. Отговорността е единствено и само на общинската
администрация.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Избирателният списък ще се върне
след изтичане на срока за обжалване. А друго е предаването на
общинската администрация. Целта е да влязат в помещение, което
ние не си мислим, че не е охраняемо, след като се запечата.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз изобщо не споделям
това съображение. Даже СИК-овете да могат още на момента, след
като са си предали протоколите с резултатите от гласуването, да
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могат да си предадат торбите, за да се избегне хаоса с разнасянето
им.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В момента ще си представя София
област. Общините в София област са 22 или 24. Нали сме съгласни,
че не можем да сложим две-три общини в едно помещение с
комисия, която е от общината, длъжностни лица, определени със
заповед и отделно да влизат две-три групи секционни избирателни
комисии, които да предават торбите с книжата и материалите?
Смятам, че като се предават материалите, хората трябва да влязат в
помещението, в което ще се съхраняват и то веднага да се запечата.
Това е моето впечатление за запазване на изборните книжа и
материали и за смисъла на целия закон в тази му част и, разбира се,
за вас е без значение, но ще се позова и от 20-годишния опит от
избори. Това е моето твърдо убеждение, че това означава предаване
за съхраняване на книжата и материалите. Освен това наистина се
опитвам да си представя тези 4 многомандатни района, за които
отговаряме с още двама колеги, как ще стане – Пирдоп, Златица,
Мирково, Чавдар, Антон, Копривщица, Горна Малина. Това са 21
члена на СИК, които трябва да влязат в рейса. И още 7 по 2, защото
предвидихте минимум двама, които ще приемат книжата и двете
торби – още 14 души. А къде ще стоят торбите?
Недейте мисли, че ви правим някакви спънки. Моята логика е
тази и така си го представям, че предаването на книжата означава
влизане в помещение, което след това, като си предаде последната
комисия материалите, се запечатва за съхранение. И откровено
казано по-малка беля е една комисия да я събираш и да отвориш
това помещение с протокол, за да се броят отново резултатите, ако
не дай си Боже, се наложи, отколкото да се разкарват по този начин
книжата.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: А можеш ли да ми кажеш тогава
ти в София на твоите хора как ще препоръчаш да си предават
книжата?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз нищо не препоръчвам. Като вземе
решение ЦИК, така ще действат.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Кажи ми при това решение на
ЦИК какво ще направят да речем в трите районни избирателни
комисии в София.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

При

това

решение

на

ЦИК

микробушчетата, които извозват хората, ще съберат по няколко
секционни избирателни комисии, ще ги закарват там, след това ще
ги чакат, пак ще събират по няколко и ще ги връщат, които са
предали книжата и материалите, ще ги връщат обратно в
общинската администрация. Иначе искам да си представя какво ще
стане – 8 района по 3 равно на 24, значи трябва да има 8 помещения,
защото минималният брой секции в един софийски район е 44. Не
знам дали има по-малко, отколкото район Средец. Има и с по 125.
Младост, Люлин и други райони са с много избирателни комисии,
защото там има големи жилищни комплекси.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Те на последните избори ги
събраха в едно помещение и след това ги разнесоха обратно. Защото
хората взеха да си хвърлят торбите, взеха да ги ритат.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Трябва да ви кажа, че преди
последните избори, когато са били по-други съставите на СИКовете, никой не си риташе торбите.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Приключихме с този
въпрос, гласувахме, имаме решение.
Сега давам думата на госпожа Солакова да докладва договора
с „Информационно обслужване” за компютърната обработка, за да
можем да го върнем в работното време.
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Заповядайте, госпожо Солакова.
6. Информация

за

състоянието

на

договора

с

„Информационно обслужване” за компютърната обработка на
данните от гласуването на националния референдум.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, преди малко получихме
екземплярите от договора с „Информационно обслужване”, които
както вчера ви съобщих, още на 28 подписани от страна на
„Информационно обслужване” като изпълнител по договора за
компютърната обработка на данните от гласуването на националния
референдум,

са

били

предоставени

на

администрацията

на

Министерския съвет. Подписани са и трите екземпляра. Към
екземпляра на Министерския съвет е приложен и контролен лист от
финансовия контрольор, подписан преди поемане на задължение.
Сега предстои подписването от наша страна и вече можем да бъдем
спокойни.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Продължаваме със
следващата точка от дневния ред:
7. Определяне на населените места, в които ще бъдат
открити

секции

в

дипломатическите

и

консулски

представителства на Р България.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, по хронограма утре изтича
срокът, в който ЦИК трябва да определи населените места, в които
ще бъдат открити секции в дипломатическите и консулски
представителства. Преди време ви информирах, че е пристигнало
писмо от министъра на отбраната Аню Ангелов с приложено
становище на командващия на съвместното командване на силите.
Това писмо пристигна на 21 декември, с което ни информираха за
усложнената и рискова обстановка за контингента ни в Кабул,
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Афганистан,

в

случай,

че

там

бъде

разкрита

секция

в

дипломатическото ни представителство. Оставих документа на
разположение в канцеларията, за да можете всички да се запознаете
с него.
За Кабул са постъпили 167 броя заявления, като в
постъпилото писмо с вх. № НР-435 от 03.01.2013 г. от
Министерството на външните работи са ни информирали за
подадения брой заявления в дипломатическите и консулски
представителства. Информирали са ни, че до момента не е получено
съгласие за откриване на секции в Италия, Нигерия и Полша и
отново ни обръщат внимание за становището на командващия на
съвместното командване на силите относно степента на заплаха в
района на град Кабул, Афганистан, като ни напомнят и за
прецедента в секцията в Сирия от миналата година, където отново
поради заплаха за сигурността ние преценихме, че там секция няма
да бъде разкривана.
Моето предложение е преди да определим населените места
да вземем решение дали в Кабул ще бъде разкрита секция, като се
надявам да сте се запознали с писмото на командващия, както и с
писмото на министър Аню Ангелов. Предложението ми конкретно е
независимо от постъпилия брой заявления по съображения за
опазване на сигурността на контингента ни там Централната
избирателна комисия да не взема решение град Кабул да бъде
определен за населено място, в което ще се разкрива секция. Това е
предложението ми. Когато ЦИК вземе решение, с писмо в
съответния смисъл да бъде информирано Министерството на
външните работи. Това е първото ми предложение към вас за
протоколно решение. С протоколно решение сме разрешили този
въпрос и миналата година, затова предлагам този подход.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, имате ли въпроси?
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Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз имам въпрос. Запозната съм с
писмото, защото то беше разпространено и съм си взела копие от
него.

Обаче

167 заявления.

Аз

предлагам

да оставим

на

отговорността на военната част да не ги заведат да гласуват, а не на
наша отговорност да не откриваме секция. Съжалявам, колеги, 167
заявления и ние да не открием секция ще са много двусмислени
нещата. Ние сме длъжни да им създадем условия, а на място ще
преценят командирите на тези хора дали могат да им разрешат да се
движат из града. Първо, те не са длъжни да им създадат условия да
ги придвижат, но лично на мен ми се струва, че ние не бива да
поемаме такава отговорност. Защото нашата задача е да създадем
условия.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Но как те могат да ги
спрат?
РУМЯНА АНДРЕЕВА: Моето мнение е това, че ние не
можем да си позволим да не образуваме секция.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, само ще ви припомня, че мисията
е разположена на голямо разстояние от посолството ни в Кабул, на
второ място, мисията е в база на САЩ. В Афганистан има
дипломатическо представителство и всъщност заявленията са
подадени там.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Проблемът е, че те
трябва да пътуват от базата до посолството. Всъщност те не могат да
гласуват в базата, защото тя не е българска, а е чужда. И ние
всъщност трябва да поемем отговорността те да пътуват от базата до
посолството.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, опасявам се, че в случай че ние
определим Кабул за населено място, респективно ще възникне
задължение за ръководителя на посолството там да определи и да
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разкрие секция, да има и секционна комисия, която ние ще
назначим. В посолството работят двама-трима души. Не знам дали е
необходимо всичко това при положение, че имаме изрична молба и
то достатъчно мотивирана, със съвсем сериозни причини.
Това решение няма нищо общо с това дали Кабул ще бъде
определен или не, защото именно Кабул го докладвам преди
решението за определяне на населените места, тъй като по
отношение на Кабул предложението ми е да не бъде определяно за
населено място. Не съм предложила принципно решение по този
въпрос. Внасям го по този начин, но ако имате различно
предложение, можете да го формулирате. Аз се придържам към
предложението си за протоколно решение и изпращане на писмо до
Министерството на външните работи и до Министерството на
отбраната, а принципното ни решение е за определяне на населените
места.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Андреева. Аз помолих от канцеларията да ми
предоставят факса, който ни беше препратен от Министерството на
външните работи от 21 декември 2012 г., съдържащ писмо от
Министерството на отбраната, в което се прави предложение за
разкриване на изборна секция на територията на базата, в която е
установен българският контингент. В това писмо се моли за
становището на ЦИК по предложението на министър Аню Ангелов.
Позволявам си да ви го прочета още веднъж и да ви припомня
фактите, защото считам, че решението е достатъчно отговорно и
трябва да го вземем информирано.
В писмото, което министърът на отбраната е отправил до
министъра на външните работи Николай Младенов и постоянния
секретар на МВнР Иван Сираков се казва следното:
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„Уважаеми господин министър, по повод на предстоящият
референдум, насрочен за 27 януари 2013 г., в Министерството на
отбраната

се

получи

писмо

от

командващия

съвместното

командване на силите, копие от което ви изпращам. В него се прави
обстоен анализ на възможните рискове, които могат да възникнат
при провеждане на референдума в Афганистан.
В тази връзка и като имам предвид изложеното в
становището намирам за необходимо да ви уведомя, че е
целесъобразно да бъде разкрита изборна секция на територията на
базата, в която е установен българския контингент. Предвид
изложеното предлагам да ангажирате ваше становище по случая,
което в едно с приложеното с писмото да ангажира Централната
избирателна комисия за вземане на решение.”
И сега докладната записка, която е приложена към писмото, е
от генерал лейтенант Тамандов, командващ на съвместното
командване

на

силите

относно

участието

на

българските

военнослужещи, изпълняващи мисии и задачи извън територията на
страната в референдума за бъдещето на атомната енергетика в Р
България.
„Уважаеми

господин

генерал,

общата

обстановка

по

сигурността в Афганистан остава напрегната. От 1 януари 2013 г. в
столицата Кабул се прекратява изпълнението на задачата в зоната на
земната отбрана на международното летище Кабул. Единствено
остават да изпълняват задачи екипите от съветници, за които се
очаква заплахите основно да са свързани с инциденти от типа зелени
срещу сини и по време на придвижването им в рамките на града.
Запазва се вероятността от извършване на атака от противостоящите
сили особено срещу обекти, разположени в така наречената зелена
зона, в близост до която се намира и българското посолство. За

71
последните 3 месеца в този район са извършени няколко атентата с
цивилни и военни жертви.
За осигуряване безопасността на коалиционните сили, в това
число и за българския контингент в Кабул сравнително често и за
продължителни периоди от време се въвеждат забрани за
придвижването. Степента на заплаха в този район в Кабул е
постоянно

висока.

Основните

заплахи

за

военнослужещите,

изпълняващи задачи по охрана на летище Кандахар, са свързани с
обстрели

с

управляеми

реактивни

снаряди

и

опити

за

несанкционирано проникване в охранявания район на летището.
Гласуването на военнослужещите от българския контингент в
българското посолство в Кабул може да доведе до: нарушаване на
установения режим за охрана, отбрана и наблюдение на летище
Кандахар; създаване на трудности по организиране на превоза, в
това

число

по

въздух

или

пътища

и

настаняване

на

военнослужещите от българския контингент, изпълняващи задачи на
летище Кандахар; създаване на условия за струпване на много хора в
район, който е потенциално опасен, което е предпоставка за
вероятност от провеждане на атаки от противостоящите сили чрез
инфилтриране на техни членове в района, атентатори самоубийци и
коли бомби; допълнително привличане на вниманието върху
българския контингент в условия на предстояща ротация и изтегляне
от зоната на операцията.
Обстановката по сигурността в Грузия, Босна, Херцеговина и
Косово и страните, в които на длъжност в щабове на НАТО и ООН
има назначени отделни български военнослужещи е сравнително
спокойна независимо от наличието на отделни конфликтни зони,
които не са свързани с районите за разполагане на българските
посолства.
Основни изводи.
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Гласуването на референдума в българското посолство в град
Кабул значително ще повиши риска за живота и здравето на
българските военнослужещи, изпълняващи задачи в Афганистан.
Гласуването на референдума в българските посолства в
Тбилиси, Сараево, Прищина и страните, в които на длъжности в
щабове на НАТО и ООН има назначени отделни български
военнослужещи не повишава риска за сигурността на българските
военнослужещи.
Като имам предвид гореизложеното, ви предлагам участието
в референдума на българските военнослужещи, изпълняващи задачи
в Афганистан, да се организира в базата за разполагане. Гласуването
на българските военнослужещи, изпълняващи задачи в Грузия,
Босна и Херцеговина и Косово да се извърши в съответните
посолства и консулства. При невъзможност да се организира
изпълнението на предложенията по точки първа и втора и за отделни
военнослужещи на длъжности в щабовете на НАТО и ООН, да се
използват възможностите на електронното гласуване като се има
предвид достъпът им до интернет.”
Както знаете, електронно гласуване действащият закон не
предвижда.
Сега аз ще си позволя да подкрепя предложението на госпожа
Андреева от решението, в което определяме населените места, в
които в дипломатическите и консулските представителства ще се
образуват секции, ще се гласува за националния референдум, да се
изключи посолството на Р България в Кабул по съображенията за
заплаха за сигурността на военнослужещите и останалите служители
там, като се доверя на съображенията, посочени от господин
Симеонов и фактите, които са изложени в писмото, тъй като
територията на базата, на която са разположени българските
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военнослужещи в Афганистан не е българска територия, а е
територия на Съединените американски щати.
Ако имате коментари, становища или други предложения
конкретно по отношение вземане на решение за разкриване на
секция в посолството на Р България в Кабул, да ги изложите.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз тъй като започнах от
правните основания на проекта за решение, искам да направя един
коментар, доколкото с посочването на чл. 74, ал. 5 законът ни
обвързва с разпоредбата на чл. 74, ал. 4, т. 2, в която става въпрос за
тези

населени

места

извън

населените

места,

където

има

дипломатически или консулски представителства.
Предлагам в този случай връзката ни да бъде с чл. 74, ал. 4, т.
1, която касае единствено и само населените места, където има само
дипломатически

или

консулски

представителства,

с

оглед

разпоредбата на чл. 9 от Закона за прякото участие, като предлагам и
тази разпоредба също да бъде посочена сред правните основания за
приемането на това решение.
Въпросите, които изтъкнахме и коментирахме, свързани със
сигурността и гарантирането на здравето и сигурността на нашите
съграждани, част от военния контингент в Афганистан, по този
въпрос искам да направя следния коментар.
Не знам как ще избегнем изключването на тази държава с
посочено посолство на Р България в Кабул, след като то фигурира в
писмото на Външно министерство. Затова моето предложение е в
мотивите да посочим както писмото на Външно министерство с вх.
№ 435 от 03.01.2013 г., така и становището, което преди малко ни
беше изчетено, за да можем да се произнесем конкретно по
предложението да се определи населено място Кабул, в което се
намира дипломатическо представителство на Р България, там да не
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се разкрива секция. Това да бъде част от това решение, доколкото
съображенията, които бяха изтъкнати с оглед на ценността на
човешкия

живот,

че

той

е

по-висша

ценност,

отколкото

гарантираното по конституция право на гласуване и затова
надделяват съображенията в това населено място, независимо че има
подадени заявления, независимо че е налице условието по чл. 74,
ал. 1, т. 1, там да не се разкрива секция, пак казвам, с оглед на
съображения, изтъкнати в писмото, което беше прочетено преди
малко. В базата, в която се намира военният контингент, няма как да
се разкрие секция, доколкото не представлява дипломатическо или
консулско представителство.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, аз до този момент не съм
докладвала проекта за решение, но ако позволите, ще пристъпя към
това, след като колегата Солакова постави въпроса за корекции в
проекта. Това решение, което предлагам, определя само населените
места, в които да бъдат открити секции в дипломатическите и
консулските представителства.
Ако обърнете внимание на Приложение 1 към него, ще
видите, че има държави, които са с една звездичка, това са
докладваните от писмото, за които все още от приемащите държави
не е получено разрешение за гласуване на националния референдум
в тези държави, а с две звездички са държавите, в които има
дипломатически и консулски представителства. Имаме принципно
решение по този въпрос, в която връзка сме изпратили писмо на
Министерството на външните работи
РУМЯНА СИДЕРОВА: Нямаме такова решение и писмото ни
не е в този смисъл. Писмото ни е в смисъл, когато в едно населено
място

се

намират

и

дипломатическото,

и

консулското

представителство, тогава да се открива втора секция, когато има над
хиляда заявления. Но когато са в различни населени места, нямаме
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решение да не се разкрива втора секция и не може да имаме такова
решение. Вижте си писмото. Тогава ние много спорихме. Аз бях на
становището, че когато има и дипломатическо, и консулско
представителство, са достатъчни по 20 заявления за всяко едно от
тях, но се стигна до решение на комисията, че ще се съгласят с
Министерството на външните работи, че когато дипломатическото и
консулското представителство са в едно и също населено място, да
се открива една секция при 20, а ако има хиляда, едва тогава да се
открива втора секция. Но не сме приемали решение и не можем да
приемем, когато в една държава дипломатическите и консулските
представителства са в различни населени места и има достатъчно на
брой подадени заявления – 20, за всяко едно населено място да не се
открива в друго населено място втора секция. Много ви моля,
нямаме такова решение и не можем да го имаме по закон.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Сапунджиева.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Благодаря Ви. Колеги, преди да
пристъпим към докладвания от колегата Андреева проект, аз току
що получих писмото от Външно министерство, като срещу всяка
държава е записан града, в който се намират дипломатическите и
консулските представителства и броя заявления. Ние нямаме
отговор от Външно министерство за тези заявления, които са приети,
за редовни ли са, има ли заявления в тези градове, които те са
приели за нередовни или това са общият брой подадени заявления.
За да не се окажем в ситуацията като при изборите две в едно
миналата година, когато чак след изборите ние разбрахме, че има
8400 заявления, извинявайте, разделено на 20 или на хиляда, правете
сметка колко секции прави това в чужбина, които без всякакви
правила Външно министерство е приело за нередовни.
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Затова моля, преди да пристъпим към приемане на днешното
решение за разкриване на секции в дипломатическите и консулските
представителства, ако трябва по телефона, по факс, по имейл, но
Външно министерство да ни отговори това са заявленията, които са
приети за редовни или това са всички подадени заявления, има ли
заявления, които са приети за нередовни. Считам, че това е въпрос
от съществено значение за пристъпване към приемане на решението
за гласуване в дипломатическите и консулските представителства на
Р България.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз не възразявам, но
ако има такива заявления, ние какво ще направим? Само питам.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: В зависимост от това каква е
ситуацията Централната избирателна комисия ще реши. Това е от
съществено значение за решението, защото може да се окаже, давам
за пример Австралия. В справката, която са ни изпратили, са
записани 12 подадени заявления в посолството в Канбера. Но ако се
окаже, че това са заявления, които Външно е приело за действителни
и редовни, а има още 30, които е приело за нередовни, трябва да ни
обясни какви са причините за тези 30, които е приела за нередовни.
Преценката

законодателят

е

предоставил

на

Централната

избирателна комисия да прецени дали да разкрие секция или не.
Тогава ще преценим, госпожо председател.
Затова ние трябва спешно да изискаме от Външно
министерство информацията това ли са всички заявления, както са
подадени в таблицата по градове.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Тоест, да изискаме от
Външно броя на заявленията, да изискаме, ако има нередовни, колко
са нередовните, да ги изискаме самите нередовни, за да направим
ние преценката дали те са редовни или нередовни, след което да
преценим дали да вземем решение.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: И на какво основание са обявени за
невалидни и по какъв ред.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, само искам да ви информирам, че
от посолството в Отава временно управляващият Злати Кацарски е
изпратил писмо до постоянния секретар на МВнР с копие до ЦИК, с
което информира, че общо от постъпилите 27 броя заявления за
гласуване на референдума няма постъпили нередовни заявления.
Следващото писмо е от посолството в Кабул, в което се коментира,
че има само 1 брой нередовно заявление. Всички останали са
редовни.
Моята информация и съобразно принципното ми решение
Министерството на външните работи няма как да подаде като
заявления тези, които не са редовни, да ги включи в броя, които ни е
указал в писмото си. В това писмо фигурира броят на редовните
заявления, само те могат да бъдат съобразени като бройка за
преценка за определяне на това населено място като такова, в което
ще се разкрие секция. Това показва практиката ни и от миналата
година, когато те отново пуснаха броя, но само на редовните
заявления. Нередовните никога не са се включвали в списъка, който
ни изпраща МВнР.
Аз също мисля, че има нужда от тази информация. Нека тя да
се събере дали в списъка фигурират само редовно подадените
заявления, но за мен това е така, тъй като няма основания, ако има
други подадени, но нередовни, те да бъдат съобразени като бройка
за определяне на това населено място като такова, в което ще се
разкрива секция. Това е изрично записано в нашето принципно
решение.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Да, но те трябва да го кажат.
Ние и затова го разписахме, колега Андреева.
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МАЯ АНДРЕЕВА: Поне за две населени места при нас има
постъпила информация. В Отава няма нито едно нередовно
подадено заявление, а в Кабул е само едно.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Вижте, в момента
обсъждахме предложението на госпожа Андреева за вземане на
решение относно това посолството на Р България в Кабул да не бъде
определяно за населено място, където да се разкрива секция. И сме
на това предложение.
Имаше

едно

алтернативно

предложение

на

госпожа

Солакова, която предложи това предложение за решение да бъде
включено като част от мотивите на решението, с което определяме
населените места. Там да бъде дадена обосновката защо не
определяме това населено място въпреки подадените заявления.
Защото ако ние вземем решение, че не определяме посолството като
място, в което да се разкрие секция, няма да го включим в
следващото общо решение. А тя предлага да бъде едно решение,
като мотивите бъдат част от другото решение за всички населени
места.
Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, поддържам становището,
което преди малко изразих, още повече че се снабдих и със самото
писмо, последните пет страници на писмото на Министерството на
външните работи, в което, както ви казах, постоянният секретар
предлага списъка с населени места с дипломатически или консулски
представителства на Р България с посочени брой заявления в
отделна графа. Изрично в това писмо ни обръща внимание на
становището на командващия на съвместното командване на силите,
препратено ни по факс, относно степента на заплаха в района на
град Кабул.
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С оглед на това, че в самото ни решение като забележка сме
посочили държавите, за които все още няма получено съгласие на
приемащата държава, в тази връзка няма никаква пречка ние
наистина да включим и Кабул в самото решение, в което да решим
да не се разкрива секция точно поради мотивите от становището на
командващия, които ние споделяме.
Ако това предложение не бъде прието, аз ще предложа
допълнително решението да бъде отделно, но с номер и дата. Да не
бъде

протоколно

решение

не

защото

възразявам

срещу

протоколните решения, но считам, че след като имаме предложение
от министъра на външните работи, Централната избирателна
комисия трябва да се произнесе с акт, с какъвто се произнася
обикновено по прилагането на законите.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: По повод предложението на
госпожа Солакова, предлагам решението за разкриване на секции в
дипломатическите и консулските представителства да няма отделно
приложение, а с оглед на писмото на Външно министерство, което
също да бъде цитирано в основанията за вземане на решението, да се
отбележи, след като разбира се поискаме и информацията за
заявленията, да кажем: Централната избирателна комисия разкрива
или

определя

за

гласуване

и

тогава

да

изброим

всички

дипломатически и консулски представителства, в които има
подадени

заявления.

Записваме

държавата,

записваме

града,

записваме и подадените заявления. И не разкрива секции,
изброяваме също държавите, в които не са подадени достатъчно
заявления и в които няма разрешения отделно. Отделно за Кабул, че
заради обстановката не може да се разкрие секция, като също ще
посочим в мотивите, че е заради усложнената обстановка. Но за
всеки раздел да има мотиви. Там, където разкриваме, защо и
посочваме заявленията. Там, където не разкриваме, защо – няма
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подадени заявления, след това няма съгласие и накрая – има
подадени заявления,

но има усложнена военна обстановка.

Предлагам така да структурираме решението за определяне на
населените места, в които да се гласува.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колега, ще помоля само да обърнете
внимание на приложението. Двете звездички отпадат. В Испания –
две населени места – Мадрид и Валенсия. Те ще бъдат свалени на
отделни редове. Канада – Отава и Торонто на отделни редове. В
Русия – Москва и Санкт Петербург пак на отделни редове. В САЩ –
Ню Йорк, Лос Анжелос, Чикаго. В Турция – Анкара, Абуджа и
Бурса. В Германия – Берлин, Франфурт на Майн и Мюнхен.
Съответно те ще бъдат на отделни редове в приложението, както го
виждате в момента. Извинявам се, пропуснах и Вашингтон в САЩ.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, аз считам, че
трябва отделно да се гласува дали Кабул ще бъде включен или няма
да бъде включен в списъка, тъй като е нещо различно от общите
принципи.
Второ, считам, че в основанията на решението трябва да се
включи и чл. 74, ал. 4 от ИК. Освен това считам, че населените места
не трябва да бъдат изброени в приложение, а първият абзац трябва
да звучи така: „Определя населените места в държавите, в които се
намират дипломатически или консулски представителства на Р
България, в които са подадени повече от 20 заявления за участие в
националния референдум и ще се образуват избирателни секции
както следва” . И тук да влезе текста на приложение 1. Като
навсякъде, където посолствата и консулствата са в различни
населени места и има достатъчен брой заявления над 20, да се
изброят двете или трите населени места, в които ще бъдат тези
секции. Останалият текст може да си остане.
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МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, аз възприех подход както
миналата година, но не възразявам, това е стилистична редакция, в
първия абзац да бъде включен списъка с държавите, да не се изнася
в отделно приложение, само че във всички случаи трябва да запазим
това, че там, където все още няма съгласие от съответната държава,
секция ще се разкрие в случай, че се получи такова съгласие найкъсно до 8 януари. Съображението ми е, че тогава се качват
списъците.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тогава това ще стане втори абзац.
МАЯ АНДРЕЕВА: Ако имате предложение за друга дата,
кажете. Съображението ми е, както вече казах, че на 8 януари се
качват списъците, а малко след това започват консултациите.
Аз възприемам предложението да включа списъка на
държавите в текста на решението, защото за мен това е стилистична
редакция. Но след таблицата задължително ще остане звездичката и
тогава

ще

следва

дипломатически

и

абзаца,

който

консулски

е

за

ръководителите

представителства

да

на

уведомят

незабавно ЦИК за образуваните избирателни секции. Съответно
приложение 1 ще падне. Добавила съм и Вашингтон в списъка.
Възприемам и корекцията, която колегата Солакова направи, да бъде
включена ал. 4, т. 1. Само не успях да чуя съвсем добре текста, който
Руми предложи за редакция на първия абзац. За още по-голяма
яснота бихме могли да включим отстрани броя на заявленията, но
след като се позоваваме на разпоредбата на чл. 74, ал. 4, т. 1, където
е посочен броя заявления, минимално необходими, за да се определи
това населено място за разкриване на секция, не знам доколко би
било оправдано.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз все пак предлагам първо да се
подложи на гласуване моето предложение, за да знаем, че работим
по проекта на решение. Но като взех думата ще се възползвам да
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направя конкретно предложение по първия абзац на решението.
Считам, че също е стилистично това предложение и се надявам да
няма пречка да бъде възприето.
„Централната

избирателна

комисия

реши,

определя

населените места в държавите, в които се намират дипломатически и
консулски представителства на Р България и в които има подадени
не по-малко от 20 заявления”, защото условията по чл. 74, ал. 4, т. 1
и продължава: „както следва:”, а втората част на изречението преди
за приложение 1 да бъде отделен абзац в диспозитива. Така ще
избегнем

необходимостта

от

посочване

необходимостта

от

посочване на конкретен брой заявления за всяко населено място, в
което има ДПК, в същото време ще сме в съответствие с
разпоредбата на ал. 4, която поставя условието това да е населено
място,

в

което

да

има

дипломатическо

или

консулско

представителство, от една страна, и второто условие е наличие на не
по-малко от 20 на брой избиратели, които са подали заявление.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Сега ще подложа на
гласуване предложението да се гласува отделно предложението на
госпожа Андреева Кабул да не бъде определяно като населено
място, в което да бъде разкривана секция в посолството по
изложените от мен съображения съобразно писмото на МВнР и
приложеното към него писмо на министъра на отбраната и факса на
командващия на съвместното командване на силите като отделно
решение. Това не е пречка в общото решение, ако се вземе решение
да не се разкрива секция в това посолство, да бъде посочено писмото
на МВнР, писмото на началника на отбраната в основанията.
Който е съгласен с предложението на госпожа Андреева и
допълнението, което аз направих към това предложение като
обосновка, моля да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 10, против – 8.
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Няма решение.
Сега пристъпваме към обсъждане на общото решение.
Госпожа Андреева възприе предложенията на госпожа Сидерова и
на госпожа Солакова.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз направих предложение,
което, госпожо председател, Вие не подложихте на гласуване.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не съм стигнала още до
него.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: То е общо за структурата на
общото решение.
ПРЕДС. КРАСМИРА МЕДАРОВА: Нека Мая да каже какво е
възприела от предложенията, ако не е възприела предложението,
което ти направи, ще го гласуваме отделно.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Защо да бъде просто като може
да бъде сложно.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има думата госпожа
Андреева.
МАЯ АНДРЕЕВА: Ще помоля за съдействие колегата
Солакова във връзка с редакцията на първия абзац, за да мога да го
запиша коректно. Колеги, само да довършва възприетите от мен
корекции. Първият абзац се редактира съобразно предложението на
колегата Солакова, като след „Р България” на втория ред се добавя
„в които има подадени не по-малко от 20 заявления, както следва:” и
следва

списъка

на държавите.

Текстът

„Ръководителите

на

дипломатическите и консулските представителства на Р България
определят броя на секциите и указват техните адреси за гласуване в
националния референдум на 27 януари 2013 г..” е текстът, който
следва след звездичката. Напомням, че звездичката се отнася до
Рим, Абуджа и Варшава. Нататък текстът продължава.
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В таблицата двете звездички падат, втората звездичка също
пада, добавя се Вашингтон като населено място в САЩ. В Испания
има 2 населени места, в Канада също са 2, в Русия са 2, в САЩ са 4,
в Турция са 2 и в Германия 3 населени места.
Не добавяме в таблицата броя на заявленията съобразно
редакцията предложена от колегата Солакова и възприета от мен.
Това е до тук. Ще ви моля да продължим коментара, за да
обсъдим решението до края.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Моето

предложение

за

структурата на решението, като преди това ще помоля председателя
да бъде гласувано предложението ми да се изиска информацията от
Външно министерство, която преди това предложих за броя
заявления. Това е съществено значение за това как ще гласувам.
Лично на мен не ми е ясно дали тези заявления са всички, които са
подадени или има заявления, което са приети за недействителни.
А предложението ми за решението е това да бъде първо
римско, където се определят населените места, в които ще има
секции. Второ римско да бъде определя населените места, в които не
се образуват секции, поради това че не е изпълнено изискването на
чл. 74, ал. 4, т. 1 и изброяваме тези населени места. Това
предложение го правя за яснота, защото знаете, че българите в
чужбина много се интересуват от разкриването на тези секции. И
когато аз съм подала едно заявление, но се окаже, че общо
заявленията са само 10 и това мое заявление заедно с другите не е
достатъчно за разкриване на секция, трябва да бъде ясно защо там не
са разкрити секции, за да има много голяма яснота в това решение и
хората да са информирани и след това да не бъдем засипвани с
питания защо там не разкрихте секция. Затова предлагам във второ
римско от това решение да кажем къде не определяме населените
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места за разкриване на секции, въпреки че има дадено съгласие на
приемащата държава.
Накрая предложих да влязат тези, за които още няма съгласие
и там под условие да се каже, че може да се открие секция, както ти
си го написала.
Та да ги изнесем като I, II, III, IV – Кабул. Има заявления,
обаче ситуацията е извънредна. И това да се мотивира.
МАЯ АНДРЕЕВА: Първо по отношение на тези, за които има
достатъчен брой заявления, но все още не е постъпило съгласие от
приемащата държава. Нека да останат в таблицата с указанието, че
ако до 8 януари не получат потвърждение от приемащата държава,
там секция няма да се разкрива. Защото има достатъчен брой
заявления. Осми януари съм избрала като краен момент поради това,
че това е срокът, в който трябва да бъдат качени списъците на
сайтовете на съответните ДКП-а и ако независимо от всичко те качат
списъка, а по-късна е датата за назначаване на СИК-овете и за
консултациите,

просто

хората

могат

да

бъдат

въведени

в

заблуждение и да преценят, че те са включени в един списък, а
всъщност няма да гласуват въобще. Има такъв риск. Така че по
изложените съображения не възприемам това предложение.
По отношение на това, че хората ще се интересуват дали ще
могат да гласуват в другите населени места, в които има подадени
по-малко от 20 заявления, след като тези населени места не са
определени, следователно за тях ще бъде ясно, че там секции няма
да има. Ако прецените, че е необходима още по-голяма яснота и тези
места трябва изрично да бъдат споменати, това трябва да се прецени
с решение в момента като принципен въпрос.
Тук колегата Христова е права, че всъщност кодексът изисква
от нас решение само в случаите, в които определяме населените
места.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: И какво ще стане, ако има техническа
грешка?
МАЯ АНДРЕЕВА: Ще моля едното становище да се
разглежда като това което е внесено само за определяне на
населените места, а по отношение на всички останали, за които няма
20 на брой заявления извън Кабул, въпросът да бъде разрешен с
гласуване в момента, за да знам дали да ги включа. Като докладчик
обаче не възприемам те да фигурират в решението.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре.
Аз сега ще подложа на гласуване предложението на госпожа
Сапунджиева да се изиска информация от Министерството на
външните работи. Въпросът, който не можах да разбера само е дали
това е условие да се вземе решение или да не се вземе решение. Не
можах да разбера дали искате да не спазим срока. Това за мен остана
загадка.
Подлагам на гласуване нейното предложение да се изиска
информация за броя на заявленията. Само не можах да разбера, ако
ние не получим до утре тази информация, когато ни е крайният срок,
това означава ли, че няма да вземаме решение.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Госпожо

председател,

аз

възприемам предложението на колегата Андреева към нашето
решение да бъде сканирано и прикачено писмото на Външно
министерство…
МАЯ АНДРЕЕВА: Аз оттеглям това предложение.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз го правя от мое име тогава.
Да се приложи това писмо, където са изброени заявленията и когато
получим отговор за заявленията, също да го прикачим. И ви
призовавам да го подкрепите, колеги, за да не бъде обвинявана
Централната избирателна комисия, да има яснота и прозрачност.
Правя го най-добронамерено предложението. Ние сега да си
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приемем решението, обаче за заявленията да го приложим и това
писмо, за да могат хората в чужбина да са информирани.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз ще подложа на
гласуване предложението, само не можах да разбера, ако тази
информация не пристигне до утре, защото очевидно днес няма как
да пристигне, това значи ли, че ние няма да приемем решение?
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Как няма да приемем, ние ще
приемем решение на база на тази информация към датата, която ни е
подадена, което означава, че ако дойде, ще направим промяна в
решението. За мен това писмо има много важно значение. И тази
информация трябваше да сме я изискали отдавна.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен да се
изиска информация относно нередовните заявления, моля да
гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 10, против – 6.
Предложението не се приема.
Минаваме нататък.
Подлагам на гласуване проекта за решение, който госпожа
Андреева докладва, заедно с корекциите, които тя направи относно
това кои предложения възприема като допълнения към проекта за
решение.
МАЯ АНДРЕЕВА: Остава нерешен с проекта, който внасям,
нерешен въпроса за Кабул, защото аз не съм го включила в
решението.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: А да включим ли в
основанията писмото?
МАЯ АНДРЕЕВА: Ако включим това писмо, означава, че
трябва да имаме отделен диспозитив по отношение на Кабул в това
решение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Тоест, без писмото.
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МАЯ АНДРЕЕВА: Ние така или иначе нямаме решение по
въпроса за Кабул, тогава варианта е да се внесе в това решение и да
стане част от принципното решение. Практически се налага да
възприема предложението за Кабул, защото нямаме решение този
въпрос да бъде решен принципно. А по отношение на останалите
населени места, за които няма 20 броя заявления, предложението не
го възприемам, тъй като по закон ние имаме задължение да
определим населените места, а не да кажем на кои отказваме.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз възприемам текста на решението,
но според мен проведеното преди това гласуване в Кабул да няма
секция, което не събра необходимия брой гласове, означава, че
Кабул трябва да остане в списъка.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Сидерова, не получи подкрепа
предложението да бъде с протоколно решение отказано Кабул да
бъде определено за населено място. Така че при това положение
излиза, че трябва да го включа в текста на принципното решение,
като се позова на писмото на генерал лейтенант Тамандов като
командващ съвместното командване на силите заедно с писмото на
министър Аню Ангелов. Така всъщност предложението ми в текста
на това решение би било, позовавайки се на тази кореспонденция
ние да откажем да определим Кабул за населено място.
ПРЕДС. КРАСМИРА МЕДАРОВА: Чухте предложението на
госпожа Андреева. Има ли нещо друго, което преди него съм
пропуснала да подложа на гласуване?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да разбирам, че няма да има разкрита
секция в Кабул? Така ли да разбирам?
МАЯ АНДРЕЕВА: Да. Тоест, правя предложение решението
Кабул да не бъде определен за населено място да бъде изрично в
писмения текст, тъй като не се подкрепи предложението то да бъде
протоколно решение. Следователно да остане в текста, но отново да

89
не се определя Кабул за населено място, в което ще се разкрива
секция.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
някакви принципни предложения за корекции или за структура на
решението?

Мая

докладва

нейния

проект,

възприехме

предложението на госпожа Солакова относно мотивировката за това
в диспозитива да няма Кабул като населено място, където се
разкрива секция в посолството, възприехме предложенията на
госпожа Сидерова относно структурните промени, които тя направи
в началото плюс секцията във Вашингтон.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласували 16 члена на ЦИК: за – 12, против – 4.
Имаме Решение № 102-НР.
„На основание §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 26, ал. 1, т. 1 и
40 и чл. 74, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Изборния кодекс и съгласно писма с
вх. № НР-435 от 03.01.2013 г. на Министерството на външните
работи и писмо с вх. № НР-381 от 21.12.2012 г. на Министерството
на външните работи, ведно с приложените към него писмо от
21.12.2012 г. на министъра на отбраната и докладна записка от
20.12.2012 г. на командващия на Съвместното командване на силите
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Определя населените места в държавите, в които ще се
образуват секции за гласуване в националния референдум на 27
януари 2013 г. в дипломатически и консулски представителства на
Република България, в които има подадени не по-малко от 20
заявления, както следва:
Държава
Австрия

Населено място
Виена
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Азербайджан

Баку

Аржентина

Буенос Айрес

Белгия

Брюксел

Босна и Херцеговина

Сараево

Великобритания

Лондон

Гърция

Солун

Дания

Копенхаген

Ирландия

Дъблин

Испания

Мадрид
Валенсия

Италия*

Рим

Канада

Отава
Торонто

Кипър

Никозия

Корея

Сеул

Косово

Прищина

Кувейт

Кувейт

Ливан

Бейрут

Мароко

Рабат

Молдова

Кишинев

Нигерия*

Абуджа

Нидерландия

Хага

Норвегия

Осло

ОАЕ

Дубай

Полша*

Варшава

Португалия

Лисабон

Република Македония

Скопие

Русия

Москва
Санкт Петербург

САЩ

Ванингтон
Ню Йорк
Лос Анжелис
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Чикаго
Турция

Анкара
Бурса

Украйна

Киев

ФР Германия

Берлин
Фракфурт на Майн
Мюнхен

Франция

Париж

Хърватия

Загреб

Чехия

Прага

Швейцария

Берн

Швеция

Стокхолм

* В населените места: Рим – Италия, Абуджа – Нигерия,
Варшава – Полша, Република България не е получила разрешение от
приемащата държава за гласуване на националния референдум на
27 януари 2013 г. В тези населени места секции следва да бъдат
разкрити в случай на получаване на съгласие от приемащата
държава в срок не по-късно от 8 януари 2013 г.
Ръководителите

на

дипломатически

и

консулски

представителства на Република България определят броя на
секциите и указват техните адреси за гласуване в националния
референдум на 27 януари 2013 г.
Ръководителите

на

дипломатическите

и

консулските

представителства да уведомят незабавно ЦИК за образуваните
избирателни секции и техните адреси в населените места.
Списъците на лицата, заявили желание да гласуват в
дипломатическите и консулските представителства на Република
България, се съставят от ръководителя на дипломатическото и
консулското представителство съобразно Решение № 10-НР от
14 ноември 2012 г. на ЦИК и се публикуват на интернет страницата
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на посолството. Министерството на външните работи публикува
списъците за всички секции на интернет страницата си.
2. Не определя гр. Кабул, Афганистан, за населено място, в
което да бъде разкрита секция за гласуване в посолството на
Република България в националния референдум на 27 януари
2013 г., независимо от подадения брой заявления, тъй като с писмо с
вх. № НР-381 от 21.12.2012 г. на Министерството на външните
работи, ведно с приложените към него писмо от 21.12.2012 г. на
министъра на отбраната и докладна записка от 20.12.2012 г. на
командващия на Съвместното командване на силите, Централната
избирателна комисия е уведомена за висока степен на заплаха за
живота, здравето и сигурността на българския контингент в района
на гр. Кабул, Афганистан.”
8. Писмо от Съюза на комунистите в България.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: В рамките на моето дежурство
пристигнаха още две писма, които бих искала да докладвам.
Едното писмо е с вх. № 18 от 04.01.2013 г. От Съюза на
комунистите в България е постъпила молба от Костадин Чакъров,
който ни моли да му предоставим писмено удостоверение за това, че
партията му редовно е участвала в местните избори 2007 г. и
посочва номер на решение 56 от 29.08.2007 г. във връзка с внесена
молба до Софийска градска прокуратура за закриване и заличаване
на Съюза на комунистите в България.
Предлагам ви да извършим проверка и в случай, че наистина
е участвал и е регистриран, да му изпратим заверено копие.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Предложението се приема.
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Заповядайте, госпожо Негенцова.
9. Запитване от в. „Сега” във връзка с клиповете.
РАЛИЦА

НЕГЕНЦОВА:

Ние

с

колегата

Мусорлиева

изготвихме писмо. То е проект на писмо като отговор на запитване
от в. „Сега”.
По направените от колегите предложения направих следните
корекции:
В третия абзац след първото изречение става така:
„Отварянето на офертите след приключване на конкурса бе
публично. В изрично съобщение, качено на сайта на ЦИК, бе
обявено, че на отварянето на офертите могат да присъстват не само
участници…”
Следващият абзац: първото изречение се запазва и има ново
второ изречение: „Определеният от ЦИК критерий за оценка на
офертите е икономически най-изгодното предложение”.
В следващия абзац изречението става: „Постъпиха 5 оферти.”
В края на абзаца изречението завършва така: „която е втората поред
най-ниска цена”.
След това отиваме на абзаца „Съобразно приетата ПМП” и
последното изречение от този абзац става: „За останалата сума е
предвидено извършване на разяснителна кампания с аудио- и аудиовизуални клипове в частни медии”.
Следващият абзац става: „До момента не са приключили
процедурите по сключване на договори за излъчване на тези клипове
в частните медии, които са изявили желание за това”.
Нататък текстът си остава.
„Уважаема госпожо Ангелова,
В отговор на Ваше запитване от 02.01.2013 г. Ви
предоставяме следната информация:
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Конкурсът за изработване на видеоклипове за разяснителната
кампания на ЦИК във връзка с националния референдум на 27
януари 2013 г. е проведен на основание на Закона за пряко участие
на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,
Изборния кодекс и прието с Решение № 19-НР от 25.11.2012 г. на
ЦИК задание.
Отварянето на офертите след приключване на конкурса бе
публично. В изрично съобщение, качено на сайта на ЦИК, бе
обявено, че на отваряне на офертите могат да присъстват не само
участници в конкурса или техни представители, но и представители
на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с
нестопанска цел.
В заданието бе посочен и начинът на оценяване на
постъпилите оферти. Определеният от ЦИК критерий за оценка на
офертите е „икономически най-изгодното предложение“. При Ваше
желание бихме могли да Ви предоставим и заданието за конкурса.
Постъпиха пет оферти. Спечелилият конкурса кандидат ДЗЗД
„Референдум 2013“, беше предложил оферта в размер на … лв. с
ДДС, която е втора по ред най-ниска цена.
С решение № 67-НР от 6 декември 2012 г. ЦИК е определила
резултатите от конкурса за идея, сценарий и изработка на аудиовизуално произведение с цел провеждането на разяснителна
кампания

за

правата

и

задълженията

на

гражданите

при

произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. по
въпроса „Да се развива ли ядрена енергетика в България чрез
изграждането на нова ядрена електроцентрала?“.
Съобразно приетата с ПМС № 333 от 2012 г. план-сметка за
разходите по подготовката и произвеждането на националния
референдум на 27 януари 2013 г. в перото за разяснителната
кампания, осъществявана от ЦИК, са предвидени средства в размер
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на 100 000 лв. Цената на класираната оферта е в размер на … лв. с
ДДС. За останалата сума е предвидено извършване на разяснителна
кампания с аудио- и аудио-визуални клипове в частни медии.
До момента не са приключили процедурите по сключване на
договор за излъчването на тези клипове в частните медии, които са
изявили желание за това.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
текста на писмото, изчетено в окончателния вариант, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12, против – 3.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Сапунджиева.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Обяснявам отрицателен вот.
Гласувах „против” отговора по принципни съображения, а не
относно съдържанието на отговора, въпреки че в заседанието на
работната група съм направила голяма част от предложенията за
този отговор и те са възприети в него.
Считам, че не е най-важното днес този отговор, а напротив,
ние имаме да вземаме решение за определяне на местата в
дипломатическите и консулските представителства, в които ще се
гласува, а днес ние три

часа прекъснахме заседанието да се

занимаваме с този отговор, вместо да прегледаме информацията,
която ни беше предоставена от Външно министерство. Оказа се, че
важни решения, които засягат правата на българите в чужбина ние
взимаме

при

неинформираност

на

Централната

избирателна

комисия. Работна група 1.4 заседава и прави всевъзможни срещи,
възлагат й се задачи във връзка с разяснителната кампания и с
медийния образ на ЦИК, а в същото време работната група, която се
занимава с гласуването извън територията на Р България, в
дипломатическите и консулските представителства, и която засяга
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гражданите от милион и половина българи в чужбина, се взимат на
тъмно и се предлага такива решения да се взимат на тъмно.
Поради това заявявам, че аз няма да подкрепя и решението за
гласуване извън територията на Р България поради съображенията,
които изложих, защото считам, че ние тук взимаме важни решения в
края на деня, прибързано, а в същото време съм тук от 9 часа
сутринта и се занимаваме непрекъснато с несъществени въпроси.
Това е принцип на работа в тази Централна избирателна комисия и
аз категорично отказвам да се съобразявам с този принцип.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Искам да изтъкна едно съображение,
което е част от мотивите ми да гласувам против това писмо. В
случая считам, че предоставихме достъп на лице в ситуация, в която
се засягат интереси на трето лице и нямаме изрично негово писмено
съгласие за предоставяне на исканата информация.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Съгласието ни беше
предоставено устно в присъствието на работна група 1.4. Лицето
заяви, че не се налага да изискваме от него писмено съгласие.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Цитирах разпоредбата на чл. 37 от
Закона за достъп до обществена информация.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Още едно съображение
в тази връзка е, че отварянето на ценовите оферти беше публично,
поради което в този случай не се налага позоваване на тази
разпоредба.
Госпожо Сидерова, заповядайте да докладвате замяна.
10. Промяна в състава на ОИК Своге.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, постъпило е
предложение с вх. № 12 от 03.01.2013 г. от Жоро Цветков, общински
ръководител на ПП „Герб” в община Своге за промяна в състава на
ОИК Своге. Към предложението са приложени заявление от Марио

97
Димитров Александров, член на ОИК с молба да бъде освободен от
състава на ОИК, както и предложение за назначаване на Деница
Техада. Предлагам да гласуваме следното решение:
„Постъпило е предложение с вх. № 12/03.01.2013 г. от Жоро
Радоев Цветков – общински ръководител на ПП „ГЕРБ“ – Своге, за
промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област. Предлага се на
мястото на Марио Димитров Александров – член на ОИК, да бъде
назначена Деница Божидарова Петкова-Техада. Към предложението
са приложени: молба от Марио Димитров Александров за
освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2
от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено
висше образование на Деница Божидарова Петкова-Техада.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Своге, Софийска
област, Марио Димитров Александров, ЕГН ….., и анулира
издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Своге, Софийска област,
Деница Божидарова Петкова-Техада, ЕГН ……...
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до три дни от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, ако нямате
възражения или забележки, който е съгласен с проекта за решение,
моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме Решение № 2097.
Заповядайте, госпожо Грозева.
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11. Писмо запитване от РИК Видин.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № НР-437 от
04.01.2013 г. е постъпила молба от заместник-председателя на РИК
Видин, с което ни моли да му отговорим на няколко въпроса.
Първият е при наличието на подадени повече от 10 заявления
за гласуване с подвижна избирателна урна необходима ли е изрична
заповед на кмета на общината за образуване на такава секция, както
и за определяне на нейната номерация и адрес или е достатъчно РИК
със свое решене да определи броя на подвижните секционни
избирателни комисии и да назначи членовете им.
Следва ли подвижната избирателна секция да има номерация.
След постъпването на тази молба аз се свързах с
председателя на РИК Видин, който ми обясни какъв е проблема при
тях. В две от общините на Видин има подадени на едното място 10,
на другото 13 молби за гласуване с подвижна избирателна урна. В
една от общините, Ново село, няма проблем, там кметът на
общината е изпратил заповед за образуване, изпратил е списъка с
лицата, обявили желание да гласуват с подвижна избирателна урна,
както и предложение за секционна избирателна комисия. В община
Бойница обаче, където има подадени 10 молби за гласуване с
подвижна избирателна урна, кметът е изпратил само имената на
пожелалите да гласуват в подвижна избирателна урна, няма заповед,
както и няма състав за назначаване на съответната избирателна
комисия.
Вчера те са имали заседание и питането е продиктувано от
това, че комисията не е могла да стигне до единомислие. За
назначаването на подвижната избирателна комисия е ясно, че трябва
да бъде назначена от районната избирателна комисия. Следва ли
обаче да има изрична заповед на кмета, след като са изтекли всички
срокове. Даже те в началото на писмото твърдят, че са се натъкнали
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на някои непълноти в Изборния кодекс, както и в разминаване на
сроковете.
Проблемът е, че в община Бойница, където има подадени 10
заявления за гласуване, кметът не е издал изрична заповед за
образуване на подвижна избирателна секция и съответно районната
избирателна комисия, която вчера е определила само броя на
подвижните избирателни секции, няма и състав, който да бъде
назначен.
Какво предлагате да им отговорим? Вярно е, че няма изричен
текст освен текста на чл. 176, който третира реда за гласуване с
подвижна избирателна урна, но при наличие на 10 и повече
заявления на територията на тази община според мен трябва да бъде
назначена подвижна избирателна комисия.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, подвижните избирателни
секции са с особен статут. Те не подлежат изцяло на общите
правила. В какъв смисъл? Образуването на тези секции е обвързано
с изтичане на срока по чл. 176, т.е. 30-дневния срок за подаване на
заявления от лицата, които желаят да гласуват с подвижна
избирателна урна и имат такива права. Според мен текстът на ал. 3 е
императивен, той не предвижда никаква възможност за кмета да не
създава такава секция, тъй като обвързва създаването на секция с
това, че са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с
подвижна избирателна урна. И текстът е изричен, че на територията
на всяка община на територията на района се назначава най-малко
една подвижна секционна избирателна комисия при наличието на не
по-малко от 10 избиратели.
Ако при преговорите не е преговаряно за тази секционна
избирателна комисия, според мен районната избирателна комисия
следва да изпрати писмо на кмета, че незабавно трябва да свика
политическите сили за провеждане на консултации за назначаване
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на секционна избирателна комисия поради наличието на 10
заявления, подадени по реда и сроковете на чл. 176, ал. 1, както и да
обърне внимание на кмета, за което тя има право да контролира
спазването на закона на територията на своя избирателен район, че
следва да издаде заповед за номер на тази секция. И да действат още
утре, да си назначат комисията. Тези срокове, които ние бяхме дали
за преговори за назначаване на секционните комисии, бяха
указателни, целта беше по-рано, за да не би Коледните и
Новогодишни празници да блокират процеса. Няма пречка при
наличието на всички условия, които явно са налице, да се задейства
процедурата по създаването на тази секция и назначаването на
членовете на комисията.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Това беше предложение
за отговор. Имате ли бележки по отговора?
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: И ви предлагам също да бъде изпратено
по електронен път за бързина.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако имаме в нашата база данни
координатите на кмета, това писмо да бъде изпратено и до кмета,
даже да бъде подготвено с копие до кмета.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Приключихме за днес.
Следващото заседание на комисията е в понеделник, 7 януари
2013 г., от 14,00 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 18,45 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Невена Чехларова

