
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 268

На  5  март  2013  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Граждански  договори  на  служители  от  Народното 

събрание.

Докладва: Севинч Солакова

2.  Проекти  на  изборни  книжа  за  изборите  за  народни 

представители – Приложения №№ 1 – 17.

Докладва: Паскал Бояджийски

3. Разпределение на работата по изготвяне на принципните 

решения.

Докладва: Румяна Сидерова

4.  Възнаграждение  на  ОИК  –  Асеновград,  за  проведено 

заседание и дежурство.

Докладва: Венцислав Караджов

5. Протоколно определение на Районна прокуратура – Русе.

Докладва: Венцислав Караджов

 

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария  Мусорлиева,  Мая  Андреева,  Румяна  Сидерова,  Сабрие 



Сапунджиева,  Севинч  Солакова,  Бисер  Троянов,  Валентин 

Бойкинов,  Венцислав  Караджов,  Владимир  Христов,  Гергана 

Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева, 

Мариана Христова, Паскал Бояджийски и Ралица Негенцова.  

ОТСЪСТВАХА: Анна Манахова, Красимир Калинов и Силва 

Дюкенджиева.

Заседанието  бе  открито  в  14,30  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден  колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 

5  март  2013  г.  Разполагате  с  дневния  ред,  в  който  като 

приоритетна  точка  е  приемането  на  изборните  книжа,  които, 

разбира  се,  можем  да  утвърдим  след  издаването  на  указа  на 

президента  на  републиката  за  насрочване  на  изборите  за 

народни  представители,  но  няма  пречка  да  ги  приемем  преди 

това  като  форма  и  съдържание,  както  сме  процедирали  и  за 

националния референдум.

Преди  да  започнем  разглеждането  на  изборните  книжа 

ще  дам  думата  на  госпожа  Солакова,  която  има  да  докладва 

точка от дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Солакова.

Точка 1.  Граждански договори на служители от Народното 

събрание.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  на  едно  от  предишните 

заседания гласувахме  възнаграждения  за  служителите  от 
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Министерския  съвет,  които  бяха  ангажирани  с  организацията  на 

работата  на  Централната  избирателна  комисия във  връзка  с 

произведения  национален  референдум.  На  същото  заседание ви 

информирах, че изчакваме мотивираното  предложение от главния 

секретар  на  Народното  събрание  в  изпълнение  на  тристранното 

споразумение  за  материално-техническото  обезпечаване  на 

дейността  на  Централната  избирателна  комисия с  конкретно 

посочени  списъци  по  звена  на  служители,  които  са  подпомагали 

работата  на  Централната  избирателна  комисия –  някои  от  тях  за 

цялата  2012  г. до  настоящия  момент,  други  са  били включени в 

графици, определени от ръководителите на звената в изпълнение на 

резолюция на главния секретар на Народното събрание към датата 

на  националния референдум и в  периода,  в  който се  приемаха 

книжата и материалите от районните избирателни комисии.

Писмото на главния секретар на Народното събрание е с 

вх. № НР-814 от 26 февруари 2013 г. Към това писмо, както ви 

казах, са приложени списъци, подписани от ръководителите на 

съответните  звена,  с  посочени  поименно  служители, 

ангажирани  с  подпомагането  на  дейността  на  Централната 

избирателна  комисия.  Ако  някой  има  желание  да  погледне, 

подготвена  е  таблица,  в  която  срещу  всяко  име  са  посочени 

възнагражденията,  които  съответното  лице  е  получило  през 

2009  г.,  през  2011  г.  и  предложението  за  2013  г.  В  колоната 

„Забележка” е отбелязано дали лицето е било ангажирано през 

целия  период,  като  под  период  разбираме  2012  г.  до  момента 

или  по  график  към  датата  на  националния  референдум  и 

периода на приемане на книжата и материалите.

Към този списък предлагам да включим и госпожа Надя 

Бонева,  която  е  ръководител-координатор  на  служителите  на 
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Народното  събрание,  ангажирани  с  работата  на  Централната 

избирателна комисия.

Съответните  звена  са:  служителите  от  „Служебен 

офис” – 4 души, служителите от „Информационни системи” – 8 

души,  „Полиграфисти”  –  5  души,  и  куриер  от  пощата  –  1 

служител,  от  „Управление  на  собствеността”  –  34  души,  от 

„Хранителен комплекс” – 31, от „Квестори” – 7 души.

Това  е  целият  списък  на  служителите,  ангажирани  с 

подпомагането  на  дейността  на  Централната  избирателна 

комисия.

Колеги,  размерът  на  възнагражденията  е  съобразен  със 

спецификата  на  дейността  на  съответния  служител,  който  е 

ангажиран с работата на ЦИК, и, разбира се, с периода, в който 

е  изпълнявал  тези  функции.  За  служебния  офис 

възнаграждението  е  за  целия  период,  но  след  изплащане  на 

възнаграждения в края на миналата година сега периодът е  от 

началото  на  тази  година  –  по  … лева.  За  „Информационни 

системи”  на  двамата  специалисти,  които  се  занимават  с 

осигуряването  на  работата  на  нашите  компютри,  лаптопи  и 

друга  техника,  която  е  в  тяхната  компетентност  –  на  двама 

души по  … лева, а другите, които не са били ангажирани през 

целия период от време от „Информационни системи” – по … и 

по … лева съответно, в зависимост от периода, в който са били 

ангажирани. На полиграфистите възнаграждението е по … лева. 

На куриера –  … лева за целия период от време, цялата 2012 г. 

Възнагражденията  на  служителите  от  „Управление  на 

собствеността” се движат от порядъка …, … до … лева. В този 

порядък са възнагражденията и от „Хранителен комплекс”.
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На  ръководител-координатор  на  служителите  от 

Народното  събрание  предложението  е  еднократно 

възнаграждение в размер на … лева за целия период.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

доклада, имате ли въпроси, забележки?

Който е съгласен с предложенията, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.

Конкретното предложение е следното:

І. Ръководител – координатор 

Надя Бонева - … лв.

ІІ. Служебен офис – 4:

1. Илияна Зафирова - … лв.;

2. Станка Георгиева - … лв.;

3. Деянка Зерлиева - … лв.;

4. Мая Керекова - … лв.

ІІІ. Информационни системи – 8:

1. Кръстю Мушкаров - … лв.;

2. Страшимир Страшимиров - … лв.;

3. Петър Ряпов - … лв.;

4. Данаил Боянов - … лв.

4. Пламен Монев - … лв.;

5. Петър Ханджиев - … лв.;

6. Валентина Русанова - … лв.;

7. Йорданка Николова - … лв.

ІV. Полиграфисти – 5:

1. Богдан Костов - … лв.;

2. Валентин Димитров - … лв.;

3. Петър Вучков - … лв.;

4. Виктор Милев - … лв.;

5. Веселин Иванов - … лв.
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V. Поща – 1:

1. Мария Натева - … лв.

VІ. Управление на собствеността – 34:

1. Екатерина |Георгиева - … лв.;

2. Милена Иванова - … лв.;

3. Цвети Богданов - … лв.;

4. Юлиан Благов - … лв.;

5. Димитър Темельотев - … лв.;

6. Димитър Кънчев - … лв.;

7. Стоян Димов - … лв.;

8. Любомир Иванов - … лв.;

9. |Светослав Асенов - … лв.;

10. Иван Конов - … лв.;

11. Иван Русенов - … лв.;

12. Николай Николов - … лв.;

13. Исмаил Гавазов - … лв.;

14. Любомир Тричков - … лв.;

15. Александър Василев - … лв.;

16. Игор Василков - … лв.;

17. Румен Александров - … лв.;

18. Андрей Пачилов - … лв.;

19. Никола Ерменков - … лв.;

20. Емил Йорданов - … лв.;

21. Райчо Стоянов - … лв.;

22. Йордан Иванов - … лв.;

23. Владимир Магерски - … лв.;

24. Серьожа Генадиев - … лв.;

25. Людмила Станишева - … лв.

26. Елка Кръстева - … лв.

27. Гергана Захова - … лв.
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28. Емилия Серафимова - … лв.

29. Петранка Вецкова - … лв.

30. Денка Миндилова - … лв.

31. Даниела Николова - … лв.

32. Петя Гигова - … лв.

33. Мария Янчева - … лв.

34. Надка Маликова - … лв.

VІІ. Хранителен комплекс – 31:

1. Диана Михайлова - … лв.;

2. Цветанка Тодорова - … лв.;

3. Лилия Георгиева - … лв.;

4. Гергева Кръстева - … лв.;

5. Тони Радева - … лв.;

6. Силва Романова - … лв.;

7. Маргарита Михайлова - … лв.;

8. Иванка Стойчева - … лв.;

9. Силвия Ценкова - … лв.;

10. Горка Борисова - … лв.;

11. Румяна Арсова - … лв.;

12. Елина Мартинес - … лв.;

13. Катя Бицова - … лв.;

14. Македонка Георгиева - … лв.;

15. Тодорка Стоянова - … лв.;

16. Ива Йотова - … лв.;

17. Радка Георгиева - … лв.;

18. Галина Йорданова - … лв.;

19. Бисер Бонев - … лв.;

20. Лъчезара Петрова - … лв.;

21. Мария Милотинова - … лв.;
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22. Райна Богданова - … лв.;

23. Людмила Борисова - … лв.;

24. Атанас Кутлев - … лв.;

25. Станка Даскалова - … лв.;

26. Силвия Сивенова - … лв.;

27. Кирил Кръстев - … лв.;

28. Николай Стойнев - … лв.;

29. Николай Михайлов - … лв.;

30. Красимира Пръндачка - … лв.

31. Мариана Якимова - … лв.

VІІІ. Квестори - 7

1. Красимир Паскалев - … лв.

2. Димитър Димитров - … лв.

3. Пламен Ралчев - … лв.

4. Ивайло Стоилов - … лв.

5. Ангел Диков - … лв.

6. Петър Драндаров - … лв.

7. Надя Христова - … лв.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  с  оглед  на  това,  че 

законът  и  правилникът  вече  са  в  сила  и  с  оглед  на  факта,  че 

нямаме  назначени  длъжностни  лица  в  администрацията  на 

ЦИК,  предлагам  Централната  избирателна  комисия  да 

упълномощи  председателя  и  секретаря  да  подпишат 

гражданските договори.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги,  ако нямате 

възражения  или  забележки  към  това  предложение,  който  е 

съгласен, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
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Сега  ще  ви  предложа  да  започнем  разглеждането  на 

изборните  книжа.  Госпожо  Сидерова,  да  Ви  дам  думата  за 

изясняване  как  ще  започнем  разглеждането,  за  предложения 

може би, за да се обединим около това?

Точка 2.  Проекти на изборни книжа за изборите за народни 

представители – Приложения №№ 1 – 17.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Уважаеми  колеги, работната 

група, която по принцип е образувана за подготовка на  изборните 

книжа,  в  една  голяма  част  от  състава  си  се  събра  и  подготви 

изборните книжа, като остават няколко изборни книги, които трябва 

да се доработят.  Ние взехме  решение, че стъпваме на  изборните 

книжа за  произвеждане  на  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент,  тъй  като  в  Изборния  кодекс  правилата  за 

гласуване,  включително и  за  изборните  книжа  за  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  и  за  народни  представители  са 

еднакви,  включително и  образците  за  изборни  книжа.  Поради 

тази причина ги ползвахме като основа, с изключение на новите 

изборни  книги,  които  ни  възлага  Изборният  кодекс  да 

съставим.

Разпределили  сме  се  на  работни  групи.  В  днешното 

заседание са качени папки с проектите за изборни книжа, които 

сме  изработили,  като  папките  си  имат  наименованието  на 

съответния  член  от  Комисията,  който  е  готвил  тези  изборни 

книжа.

Аз  ви  предлагам  да  започнем  по  поредността  на 

изборните книжа – от номер 1 нататък, като за целта ще трябва 

да  гледате  папката  „Паскал  Бояджийски”  и  да  вървим  по 

поредността.  Почти няма промени в тези,  които са идентични, 

като  само сме  сменили датите  и  вида  избори,  в  някои  от  тях, 

разбира  се,  има  добавки,  които  са  свързани  с  по-различните 
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изисквания  при  парламентарните  избори  и  новите  изисквания 

на Изборния кодекс.

Това  е,  което  мога  да  ви  кажа,  и  ви  предлагам  да 

започнем от папка „Паскал Бояджийски” в днешното заседание.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, много моля, 

ако  някой  не  разполага  с  проектите,  да  сигнализира,  за  да 

можем да му ги предоставим.

Господин Бояджийски, заповядайте.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Благодаря,  госпожо 

председател.

Колеги, изборната книга  Приложение № 1 се състои от 

пет страници. Формата е утвърдена отдавна от нас. Предлагам 

ви да я разгледаме първо с означенията до чертата, а след това 

под чертата.

Има  означения  за  избирателната  секция,  девет 

квадратчета  за  означението  на  секцията.  Оставено  е  място  за 

изборен  район,  община,  населено  място,  административен 

район (където е необходимо), кметство и номер на секцията.

Наименованието е „Избирателен списък за произвеждане 

на  избори  за  народни  представители  на  ...  2013  г.”  Правните 

основания са по чл. 55 и чл.  52, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс. 

Графите  са  седем:  първата  графа  е  за  номера,  втората  е  за 

собствено,  бащино и фамилно име на избирателя,  третата  е  за 

ЕГН,  попълвано  от  СИК,  четвъртата  е  документ  за 

самоличност,  вид  и  номер,  петата  –  адрес,  шестата  подпис  на 

избирателя, седмата – забележки.

Подписва  се  от  кмет/кметски  наместник  и  секретар  на 

община/район.

Ако има забележки,  колеги,  предлагам да  ги  обсъдим и 

да продължим.
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Указанията  отдолу  са  подредени  по  точки  от  1  до  12. 

Първа  точка  указва  органа,  който  съставя  избирателните 

списъци, втора точка – че се съставят на български език, трета 

точка  –  условията  избирателите  да  бъдат  вписани  в 

избирателните  списъци  за  гласуване  в  изборите  за  народни 

представители, като допълнително е посочено освен това да са 

навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не 

изтърпяват наказание лишаване от свобода и да имат постоянен 

адрес в района на съответната избирателна секция, както и това 

да имат постоянен адрес в района на друга избирателна секция 

и да са поискали вписване по чл. 53, ал. 1 от Изборния кодекс в 

избирателния списък на секцията,  в чийто район е настоящият 

им  адрес.  Тоест  всички  тези  категории  хора  трябва да  бъдат 

отпечатани и да фигурират в избирателния списък.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Мисля,  че  в  последното  тире  се 

получава  нещо  недобре.  Имат  постоянен  адрес  в  района  на 

съответната  избирателна  секция  или  имат  настоящ  адрес  в 

района на друга избирателна секция и са поискали...

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Прекъсвам  те  веднага. 

Член 53, ал. 1 дава правото на избирател с различни постоянен 

и настоящ адрес да иска да бъде вписан в секцията по настоящ 

адрес,  тъй като списъкът се съставя в съответната секция и то 

за хората, които са в територията на тази секция по постоянния 

им адрес. Така че, за да бъдеш включен в този списък, означава, 

че постоянният ти адрес е на друго място. Ти си в територията 

на тази секция по своя настоящ адрес.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Много е неясно казано.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Имам  предложение:  имат 

настоящ адрес на територията на тази секция, а постоянният им 
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адрес е на територията на друго населено място и са поискали... 

(нататък следва текстът).

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Ако  считате,  че  това,  което 

госпожа Сидерова предложи, е по-ясно, нека да го запишем. Аз 

претендирам, че записът, който съм предложил, е коректен. Не 

възразявам да  бъде  заместено  с  това,  което госпожа  Сидерова 

предложи  –  то  е  същото,  само  че  моят  запис,  обърнат  отзад 

напред.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да,  за  да  може  адресът  да  е 

пръв –  че  адресът  е  в  тази  секция.  Затова  записът  се  обръща 

отзад  напред,  не  за  нещо  друго.  Тъй  като  слагаш  като 

основание  на  кое  условие  трябва да  отговаря  и  първото  ти 

условие, на което трябва да отговаря, е да има настоящ адрес на 

територията  на  тази  секция,  а  постоянният  му  да  е  в  друго 

населено място.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Аз  правя  следното 

предложение за редакция на последното тире: 

„-  имат  настоящ  адрес  в  района  на  съответната 

избирателна  секция,  имат  постоянен  адрес  в  района  на  друга 

избирателна секция и са поискали вписване по чл. 53, ал. 1 от 

Изборния  кодекс  в  избирателния  списък  на  секцията,  в  чийто 

район е настоящият им адрес.”

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Приемам.

Точка 4 има отношение към това,  че всеки избирател се 

вписва само в един избирателен списък.

Точка 5 е попълването на избирателния списък.

В точка 6 също се говори за попълване на избирателния 

списък. Разделени са на две точки, тъй като попълването по т. 6 

касае графите 3 и 4, които  трябва да се оставят празни и да се 

попълнят в изборния ден от секционната избирателна комисия.
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В точка 7 фигурира графата „Забележки” и описание на 

обстоятелствата,  които се  отбелязват  в  нея.  Първото  е,  когато 

се  установи  разлика  между  документа  за  самоличност, 

второто –  когато  е  допуснат  да  гласува  с  придружител, 

третото –  когато  е  с  увреждане,  което  не  му  позволява  да  се 

подпише,  и  четвъртото  –  когато  се  установи,  че  не  са  били 

налице основанията за вписването му в списъка по чл. 187, ал.  1 

т. 7 или това основание е отпаднало.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте, 

господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В графа „Забележки” има още неща, 

които трябва  да  се  впишат,  и  това  са чл.  180,  ал.  3  и  чл.  181,  

ал. 2 – при нарушаване на забраните за обявяване на вота.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Приемам  този  подход. 

Забраните  по  чл.  180  и  181  не  съм  ги  отразил,  тъй  като 

традиционно не  са  отразявани,  но е  хубаво  да  започнем да  ги 

отразяваме, както каза и колегата, за да имаме една пълнота на 

забележките. Още повече, че това нещо ще се пренесе след това 

и  в решението за  списъците и  в методическите  указания,  така 

че да знаят какво правят секционните избирателни комисии.

Предлагам едно допълнително  тире:

„-  при  нарушаване  на  забраната  след  попълване  на 

бюлетината  и  преди  пускането  й  в  избирателната  урна 

избирателят  да  я  разгъва  по  начин,  позволяващ  да  се  види 

отбелязаното  маркиране  за  партия,  коалиция  от  партии  или 

инициативен комитет.  Избирателят  не  се  допуска повторно да 

гласува и не се подписва в избирателния списък;”

И второ допълнително тире:

„-  при нарушаване на забраната  за  заснемане на  начина 

на гласуване чрез използване на мобилен телефон, фотоапарат 
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или  друга  възпроизвеждаща  техника;  Избирателят  не  се 

допуска повторно да гласува и не се подписва в избирателния 

списък;”

В първото тире след „документа за  самоличност”  се  добавя 

„съответно удостоверението по чл. 195, ал. 1 от Изборния кодекс”.

Във  второто  тире в  края,  преди  „в  този  списък”  се  записва 

„само”.

Третото тире остава незасегнато.

В четвъртото тире махаме думите „трябва да”  и става:

„-избирателят бъде вписан под чертата...”

И  като  пето  и  шесто  тире  се  добавят  двете  допълнителни 

тирета, които ви прочетох.

Точка 8 е без промени.

Точка  9.4.  касае  тези  лица,  които  са  вписани  в  списъка  на 

лицата, които не могат да бъдат дописвани в  изборния ден. Те се 

подписват  под  чертата,  след  като  представят  удостоверение от 

общината, че основанието, поради което са вписани в списъка е 

отпаднало или не е налице.

Категориите  на  лицата,  които  се  вписват  под  чертата  са 

лицата,  които  са  пропуснати  в  избирателния  списък  и  не 

фигурират  в  списъка  на  лицата,  които  не  могат  да  бъдат 

дописвани в изборния ден; тези, които са били извън Република 

България,  заличени  са  от  избирателните  списъци,  но  са  се 

завърнали  до  изборния  ден  и  то  след  предаване  на 

избирателните  списъци  на  СИК;  заетите  в  произвеждането  на 

изборите  като  членове  на  СИК  или  охрана  на  съответната 

секция;  и  тези,  които  са  доказали,  че  не  трябва  да  бъдат  в 

забранителния списък.

Точка  10  указва  на  СИК  как  да  направи  вписването 

коректно.
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Точка 11 е с едър шрифт, за да обърнем внимание, че там 

не  се  вписват  лица,  които  са  в  забранителния  списък  и  не  са 

представили удостоверение, че не трябва да са в този списък.

Точка 12 указва на секционната избирателна комисия,  че 

списъкът  от  имена  под  чертата  трябва  да  се  подпише  от 

председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Колеги,  моля  за  внимание!  В  т.  9.2, 

макар  че  са  близки  думичките,  те  са  съвсем  различни  от 

законовия текст на чл.  56,  ал.  2,  съответно чл.  57.  В т.  9.2.  се 

говори, че българските граждани, живеещи в чужбина, са били 

заличени, се вписват в избирателните списъци от СИК по тяхно 

искане,  са  се  завърнали  в  страната  след  предаване  на 

избирателните  списъци.  Това  не  е  вярно,  текстът  е  „след 

изготвяне  на  избирателните  списъци”,  а  не  „предаване”.  Има 

един  момент  на  изготвяне,  който  е  нещо  съвсем  различно  от 

предаването  в  същия  ден.  Не  можем  да  ги  ограничаваме  да 

доказват  дали  са  се  върнали  в  същия  ден,  още  повече,  че 

съществува  изрична  разпоредба.  Изготвянето  не  е  след 

предаване на избирателните списъци.

С една дума, да си бъде както е в записано в закона. Те са 

две хипотези – „до” и „след”.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  няма  да  оспорвам  това, 

което каза колегата по чл. 56, ал. 2. Тук обаче говорим само за 

изборния  ден.  В  изборния  ден  под  чертата  секционната 

избирателна комисия ще трябва да впише тези хора, които са се 

завърнали  между предаването  на  списъка  от  РИК на  СИК.  Не 

съм имал предвид да съкращавам хипотезата на чл. 56, ал. 2, тя 

си  фигурира  и  в  следващото  решение  за  създаване  на 

избирателни списъци ще фигурира.
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Въпросът  е,  че  в  т.  9  ние  обясняваме  кои  се  дописват  в 

изборния  ден  под  чертата.  Ако  тези  хора  са  се  завърнали  в 

страната  след  изготвянето  на  избирателния  списък,  което,  да 

речем,  става  40  дена  преди  изборния  ден,  те  ще  трябва  да 

фигурират  в  самия  избирателен  списък,  ще  бъдат  отпечатани 

автоматизирано.  Какъв  е  аргументът  за  това?  Член  46,  ал.  4, 

към  която  препраща  текстът  на  чл.  56,  ал.  2.  Член  46,  ал.  3 

казва,  че  тези  граждани  трябва  да  бъдат  дописани,  а  ал.  4 

описва как става това нещо и от кой орган. До предаването на 

списъците  това  се  прави  от  органа  по  чл.  40,  ал.  1,  а  след 

предаване  на  списъците  или  в  изборния ден  –  от  секционната 

избирателна  комисия.  Тъй  като  в  момента  ние  обсъждаме 

действие  на  СИК,  които  се  извършват  в  изборния  ден  – 

попълване под чертата, затова е засегната само тази хипотеза.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тази  хипотеза  не  е  обвързана  с 

факта,  че  избирателят  трябва  да  се  е  върнал  в  страната  след 

предаване  на  списъка.  Нито  в  един  от  тези  текстове,  които 

прочете,  няма  такова  условие.  Не  пише  избирателят  да  се  е 

върнал  в  страната  след  предаване  на  списъка  на  СИК. 

Единственото  условие  да  е  бил  заличен  е,  че  живее  извън 

страната. 

„Всеки  български  гражданин,  живеещ  извън  Република 

България, който се намира в страната в изборния ден, може да 

гласува  по  постоянния  си  адрес.  Когато  тези  лица  са  били 

заличени в избирателните списъци, те се вписват в списъка по 

тяхно искане от органите по чл. 40 до предаване на списъците в 

секционните  избирателни  комисии  или  в  изборния  ден  от 

секционната избирателна комисия след предаване на документ 

за самоличност и на декларация по образец, че не са гласували 

и няма да гласуват на друго място.”
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Никъде няма условие това лице да се е върнал след предаване 

на избирателните списъци. 

ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ: Господин  Бояджийски иска  да 

каже,  че  ако  не  е  в  изборния  ден,  няма  да  е  в  допълнителната 

страница под чертата, а ще е в самия избирателен списък.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Няма  да  е  в  самия  избирателен 

списък,  защото никой няма да  знае,  че  това  лице се  е  върнало и 

никой няма служебно да го впише. И ако лицето не отиде само в 

секцията  и  не  се  провери,  то  пак  няма  да  фигурира,  ако  е  било 

заличено.  Ние  в  момента  спорим  за  една  безсмислена  хипотеза, 

защото МВР вече ни каза,  че няма да заличава лица.  Защото има 

европейска директива за  свободно придвижване на  граждани, по 

която  не  се  допуска заличаване  на  лица,  по-точно,  не  се  допуска 

следене  на  лицата  кога  влизат,  кога  излизат.  Но  никъде  няма 

условие, че лицето трябва да се е върнало точно след предаване на 

списъка. 

Ето това  трябва да отпадне, а не другите изисквания, които 

господин  Бояджийски  е  написал.  Няма  никъде  това  изискване 

лицето  да  се  е  завърнало  в  страната  след  предаване  на 

избирателните  списъци.  Някога  в  Закона  за  избиране  на 

народни  представители  имаше  такова  условие,  но  сега  такова 

условие няма.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Независимо  че  съм  съгласна  с 

аргументите  на  госпожа  Сидерова,  може  би  господин 

Бояджийски е имал предвид и чл. 56, ал. 1 – след като вече са 

заличени  имената  на  гражданите,  които  са  заминали  извън 

Република  България  и  не  са  се  завърнали  до  предаването  на 

списъците. Най-вероятно е така.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Извинявам се, създаваме ясни правила, 

а не кой какво си е мислил. Кой какво си е мислил, е отделен 

въпрос.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  вижте чл.  56.  В  ал.  2 

има препращане по ал. 1. Логиката е такава: в тази хипотеза ще 

бъдат  отразени  лица,  които  са  се  завърнали  в  този 

промеждутък, няма кои други да бъдат отразени.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Няма  такъв  промеждутък. 

Изготвянето  на  избирателните  списъци е  40  дена  преди 

изборния  ден,  а  не  предаването  на  секционната  избирателна 

комисия.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Добре.  Само  че  ако 

избирателният  списък  бъде  направен  40  дена  преди  изборния 

ден и този човек се е върнал два дена преди изборния ден, къде 

ще бъде?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Той може да се е върнал и 55 дена 

преди  това  и  пак  попада  в  същата  хипотеза,  защото  е  бил 

заличен.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  не  чух  противоречие  на 

така обяснения от мен текст със закона.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нямаш такова изискване в закона. 

Покажи текст в закона, в който пише, че това лице трябва да се 

е върнало след предаване на избирателния списък. Цитирай ми 

един текст в закона, където го пише! Нито в чл. 46, нито в чл. 

56, нито в чл. 57 има такъв текст. Това е измислен от теб текст. 

Няма  да  създаваме  сега  спор  пред  секциите,  без  да  имаме 

законова основа за това.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Първо,  ще  ви  моля 

да  се  успокоите.  Второ,  ще  ви  моля  да  не  говорите 

едновременно!
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Госпожа Сапунджиева първа поиска думата. Заповядайте.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Колеги,  като  си  даваме 

сметка колко грешки се  правят  в секционните комисии,  моето 

предложение  е  в  т.  2  да  пресъздадем  текста  на  чл.  57,  който 

гласи:  „Българските  граждани,  живеещи  извън  Република 

България,  които са били заличени от  избирателните списъци и 

са се завърнали в страната, по тяхно искане се вписват от СИК 

след представяне на документ за самоличност и на декларация 

по  образец,  че  не  са  гласували  и  няма  да  гласуват  на  друго 

място.”

Молбата ми е да имаме прост,  ясен, нетромав език, за да 

бъде  разбираем  от  секционните  избирателни  комисии,  да 

можем по-лесно да  ги  обучаваме  и  да  не  се  допускат  грешки. 

След множеството анализи на предишните два вида избори и на 

референдума, че най-слабото място в изборите са секционните 

избирателни комисии. Нека ние не допринасяме за тези грешки, 

а  напротив,  да  направим  така,  че  текстовете  да  са  ясни, 

разбираеми  и  да  могат  хората  да  ги  прилагат.  Да  отстраним 

споровете. Правя предложение текстът да придобие този вид.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, аз разбирам колегата 

Паскал  Бояджийски,  който  се  е  опитал  да  детайлизира  какво 

следва  да  се  извърши  от  секционната  избирателна  комисия  в 

изборния  ден,  обаче  искам  да  наблегна  на  факта,  че  чл.  57 

всъщност предоставя право на българските граждани, живеещи 

извън  Република  България,  да  се  впишат  в  избирателните 

списъци,  било  то  от  общинската  администрация  или  от  СИК. 

Тоест  предоставя  им право и  възможност  да  гласуват,  а  не  да 

им  отнема  това  право.  Така  както  ние  сме  го  записали  тук, 

създаваме възможност за  секционната избирателна комисия да 

го изтълкува по начин, че ако лицето се е завърнало към един 
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по-ранен етап, а не след предаване на избирателния списък, те 

не са длъжни да го впишат.  Което всъщност не е  смисълът на 

разпоредбата  на чл.  57.  Смисълът  на  разпоредбата  на чл.  57  е 

всъщност да се укаже на тези български граждани как следва да 

бъдат  вписани  в  избирателния  списък,  за  да  упражнят 

избирателното си право. Но и всички тук ще се съгласим, че не 

можем  чрез  указания  към  избирателния  списък  да  създадем 

възможност  за  секционната  избирателна  комисия  да  отнеме 

това  право  на  български  гражданин,  живеещ  в  чужбина, 

завърнал се към изборния ден, да гласува.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Може  ли  да  чуя 

конкретно предложение за редакция на този текст?

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Предложението  беше 

направено от госпожа Сапунджиева.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Да,  аз  слушах 

предложението  на  госпожа  Сапунджиева  много  внимателно. 

Целият спор се води около това дали се има предвид моментът 

на  изготвяне  на  избирателните  списъци или  моментът  на 

предаването  им  на  СИК.  Това,  което  госпожа  Сапунджиева 

направи като предложение, беше ние изобщо да не фиксираме 

този момент. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Госпожа  Сапунджиева  предложи 

конкретен текст.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Аз  чух  текста  на 

госпожа Сапунджиева и отново повтарям, че в текста, който тя 

предложи,  нямаше  момент  на  изготвяне  на  избирателните 

списъци.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Да допълня. Имайте предвид, 

че в края на краищата става въпрос за т.  9.2.  А т.  9  гласи:  „В 

изборния ден СИК вписва под чертата...” Ние в т. 9 сме казали 
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какво прави СИК в изборния ден. Предложението ми е такова, 

изхождайки от систематичното място на т. 9.2.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Понеже  говорим  за 

систематично  тълкуване,  колеги,  хайде  да  погледнем  пак 

нормата  на  чл.  56,  ал.  2  систематично.  За  кое  изготвяне  на 

избирателния списък говорим? За онова изначалното изготвяне 

ли,  което  се  лепи  на  вратите  на  секциите,  или  се  говори  за 

онова изготвяне, госпожо Сапунджиева, което е окончателното 

преди  предаване  на  избирателния  списък?  След  заличаването. 

Ако  погледнете  внимателно  правилата  на  чл.  56,  първо 

заличаваме,  след  което  явно  имаме  окончателното  изготвяне. 

Тоест  изготвянето  на  избирателния  списък,  който  се  носи  в 

секциите. Така че, дайте да обсъдим за кое изготвяне говорим. 

Защото  за  мен  изготвянето  на  избирателния  списък  е 

изготвянето  по  смисъла  на  чл.  56,  ал.  2  –  изготвянето  в 

окончателния му вид, след заличаването.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги,  в чл. 56 на Изборния кодекс 

пише „заличаване”. Ние за заличаване ли говорим? Не! В чл. 57 

пише „вписване”.  Значи вписване в изборния ден е хипотезата 

на чл. 57. И не разбирам защо продължаваме да спорим.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  се  извинявам,  господин 

Христов,  обаче  текстът  на  чл.  57  е  безпределно  ясен  и  става 

дума за заличени лица, което очевидно означава, че става дума 

за заличено лице след обявяване на списъците.

Спорът  е,  че  не  трябва да  се  вписва  „след  предаване  на 

избирателния списък на СИК”. Защото такъв текст няма никъде 

в  закона.  И  никъде  няма  такова  условие,  в  нито  един  от 

текстовете за вписване. В изборния ден няма разписано такова 

условие. Вие не сочите къде го пише това условие,  а говорите 

за изготвяне и за съвсем други неща.
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САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Колега  Христов,  не  съм 

говорила  за  изготвяне,  много  ви  моля!  Вие  ми  говорите  за 

изготвяне,  не  съм  говорила  никъде  за  изготвяне!  Гледайте 

текстовете!  Точка  9  казва:  „В  изборния  ден  СИК  вписва  под 

чертата на избирателния списък на секцията по постоянния им 

адрес.”  Ами  това  тук  няма  никаква  логика  –  на  избирателния 

списък на секцията.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Спорът  е  общ  и  се  говори  за 

вписване на заличените лица.  И спорът тръгва  от тълкуването 

за кое изготвяне говорим, който спор е абсолютно безсмислен, 

по  простата  причина  че  говорим  за  окончателното  изготвяне, 

когато  се  предава  списъкът  след  15-ия  ден,  след  второто 

заличаване,  когато  списъкът  се  предава  на  секцията.  И  оттук 

елементарната логика е,  че тези хора просто се вписват.  Те са 

заличени  при  изготвянето  на  списъците  на  40-ия  ден  или  в 

последното  изготвяне  на  15-ия  ден.  Казвам  ви,  че  спорът  е 

безсмислен! Това се опитах да ви обясня преди малко!

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Нали това говоря и аз!

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  В  този  случай 

госпожа Сапунджиева каза същото.

Господин Бояджийски, заповядайте.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  Може би ще повторя госпожа 

Сапунджиева,  но  ако  текстът  добие  редакция:  „Българските 

граждани,  живеещи  извън  Република  България,  които  се 

намират  в  страната  в  изборния  ден  –  по  тяхно  искане  за 

вписване в изборния ден от СИК след представяне на документ 

за самоличност и на декларация по образец, че не са гласували 

и няма да гласуват на друго място.”

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Подкрепям  този  текст,  но 

първо,  много  моля  да  помислите  по  редакцията  на  т.  9.  „  В 
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изборния  ден  СИК  вписва  под  чертата  (в  допълнителната 

страница)  на  избирателния  списък  на  секцията  по  постоянния 

им адрес:” Кого вписваме?

РЕПЛИКИ: По-долу е казано.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Добре,  оттеглям 

възражението си.

Отиваме на т. 9.2. Предлагам:

„Българските  граждани,  живеещи  извън  Република 

България,  които са били заличени от  избирателните списъци и 

са  се  завърнали в  страната,  по тяхно искане след представяне 

на документ за самоличност и на декларация по образец, че не 

са гласували и няма да гласуват на друго място.”

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Колеги,  това  са  практически 

неразличими  хипотези.  Пак  ви  казвам,  този  спор  е  напълно 

безсмислен. Едно лице дали е пропуснато в списъка или е било 

заличено,  секционната  избирателна  комисия  това  не  го  знае. 

Пред него се явява едно лице с лична карта, което казва: аз съм 

Иван Иванов Иванов, с ЕГН, живея на ул. 12, № 3, която попада 

в  тази  секция,  ето  това  е  моят  постоянен  адрес,  моля  да  бъда 

дописан. СИК няма как и няма шанс да проверява ти пътувал ли 

си,  не  си  ли  пътувал,  в  най-лошия  случай  ще  си  направи 

справка  с  общинската  администрация  дали  ул.  12,  №  3  е  в 

района на секцията.  Практически този спор е безсмислен! Ние 

вече  20  минути  спорим  за  нещо,  практически  неразличимо  в 

двете хипотези.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  В  този  случай  няма  да  подава 

декларация.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  По-добре  да  укажем,  че 

секционната  избирателна  комисия  дава  декларация 

задължително във всеки случай и да приключим. Да обединим 
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първата  и  втората  хипотеза,  да  приемем,  че  всички  са 

пропуснати  –  пропуснатите,  в  това  число  и  заличените  – 

попълва се декларация и да се приключи. Защото практически 

секционната комисия няма как да разбере, тъй като тя не държи 

първия  списък,  изготвен  на  40-ия  ден,  тя  държи  последния 

окончателно изготвен списък, който е приключил 6-7 дни преди 

изборния ден.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Може  ли  да  ви 

помоля  за  10  минути  почивка  и  да  ви  помоля  малко  да  се 

успокоите,  да  помислите  как  да  формулираме  този  текст  и  да 

работим по-продуктивно.

(След почивката.)

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Продължаваме. 

Заповядайте, господин Бояджийски.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ: Колеги,  след  обсъжданията 

стигаме до следната формулировка на т. 9.2.:

„  9.2.  българските  граждани,  живеещи  извън  Република 

България,  които са били заличени от  избирателните списъци и 

се  намират  в  страната  в  изборния  ден  –  по  тяхно  искане, 

направено  пред  СИК  след  представяне  на  документ  за 

самоличност и на декларация по образец, че не са гласували и 

няма да гласуват на друго място;”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  имате 

възражения или предложения за редакция, ги заявете.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако няма, колеги, и можем да 

приемем,  че  тази  книга  завърша,  след  разместването  на  точки 

11 и 12, както беше предложено.
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Следващата  книга  в  това  приложение  е  избирателният 

списък за избиране на народни представители (за обявяване).

Правното  основание  е  чл.  54,  ал.  1  от  Изборния  кодекс. 

Той е от две графи: едната е име, другата е адрес. Подписва се 

от кмет/кметски наместник и секретар на община/район. 

В  книгата  се  записва  номерът  на  изборния  район  и 

наименованието,  общината,  населеното  място, 

административният район, кметството и секцията.

В четири точки са дадени обяснения кой изготвя списъка, 

как се обявява, как се отпечатва и че се подписва от кмета или 

кметския наместник.

Предлагам  ви,  ако  имате  забележки  по  книгата,  да  ги 

обсъдим,  а  ако  няма,  да  преминем  към  следващата  книга  от 

Приложение № 1, която е също избирателен списък за избиране 

на народни представители, но този път в частта публикуване на 

интернет страницата на общината.

Правното основание е чл. 54, ал. 1 от Изборния кодекс. В 

книгата  ще  фигурира  изборният  район  като  номер  и 

наименование,  общината,  административният  район, 

населеното място, кметството и секция №, също така и адрес на 

избирателната секция.

Ще бъде от една графа с името на избирателя, като идеята 

е да се запишат трите имена на всички хора, които са вписани в 

избирателния  списък  за  гласуване  в  съответната  избирателна 

секция, посочена в челото на този списък.

Подписва се от кмета или кметския наместник, секретаря 

на общината или района.

В  три  точки  има  обяснения  кога  се  публикува  и  на  коя 

интернет  страница.  Книгата  също  е  взета  от  всички  избори, 

които досега сме правили. Не е имало възражения по нея.
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Само  една  бележка.  Кметските 

наместници  нямат  сайтове,  затова  предлагам  да  отпадне 

кметският наместник.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Ние  и  досега  не  сме  правили 

разлика  и  то  е,  защото  едно  е  кой  подписва,  друго  е  кой 

публикува. Те със сигурност ще бъдат подписани от кметските 

наместници, а пък ще бъдат публикувани от общината.

Следващата  книга  е  списъкът  за  гласуване  с  подвижна 

избирателна  урна  –  това  е  последната  книга  от  това 

приложение.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: В приложението за гласуване 

с  подвижна  избирателна  урна  в  т.  5,  където  сме  записали 

„получават този списък от председателя на РИК”, предлагам да 

отпадне  „председателя”,  защото  малко  трудно  председателят 

ще  обиколи  всички  общини  и  лично  на  всяка  подвижна 

секционна избирателна комисия да връчи списъка. Да запишем, 

че получават този списък от РИК. Защото реално това не може 

да  се  осъществи.  Да  вземем  за  пример  една  Благоевградска 

област, която има 14 общини, да приемем, че във всяка община 

има по една подвижна СИК, как ще стане?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  закона  пише  „от  председателя 

на комисията”, тоест от председателя на СИК.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Тогава да го поправим на „от 

председателя на СИК”.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Добре, отразих тази промяна.

По-нататък.  Графата  „Забележки”  е  съобразена  с 

обстоятелството, че трябва да се впише и часът на гласуване на 

избирателя.

И т. 7 завършва с указанието, че данните за придружителя 

се  вписват  в  списъка  за  допълнително  вписване  на 
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придружителите,  след  което  придружителят  се  подписва 

(добавяме) само в този списък.

Това  е  по  тази  книга.  Ако  има  други  забележки,  да  ги 

отразим, ако не,  ви предлагам да я гласуваме с изменението и 

допълнението.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

доклада  по  Приложени  №  1.  Чухте  направените  и  приети 

корекции.  Имате  ли  други  забележки  или  предложения  за 

корекции?

Ако  нямате,  който  е  съгласен  с  изборна  книга 

Приложение№ 1, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.

Имаме решение – Приложение № 1 от изборните книжа е 

прието.

Господин Бояджийски, заповядайте.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Приложение  №  2  е 

допълнителният  избирателен  списък  за  произвеждане  на 

народни  представители  през  2013  г.  и  има  същите  реквизити 

като основния избирателен списък, който разгледахме досега – 

деветте  квадратчета,  избирателна  секция,  означение  за 

изборния район, общината, административния район. 

Основанията за  съставянето му са чл.  203,  ал.  3,  чл.  206, 

ал. 1 и чл. 207, ал. 2 от Изборния кодекс.

Графите  са  седем.  Подписва  се  от  председателя  и 

секретаря  на  секционните  избирателни  комисии.  Съставя  се  в 

изборния ден. Вписват се три категории лица в т. 1.1. 1.2. и 1.3., 

а  именно  избиратели  с  увреждания  на  опорно-двигателния 

апарат  или  на  зрението,  които  гласуват  в  секция,  различна  от 

секцията им по постоянен адрес, избиратели с удостоверение за 
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гласуване на друго място по чл.  49,  ал.  2,  и трето,  избиратели 

ученици или студенти – редовно обучение.

На  следващо  място  сме  указали  как  избирателите 

удостоверяват  самоличността  си  пред  СИК  и  какво  още 

представят,  тоест освен документ за самоличност, те трябва да 

представят и декларация по чл. 203, ал. 3 – за избиратели по т. 

1.1.;  декларация  по чл.  206,  ал.  1  –  за  избиратели  по т.  1.2.  и 

декларация по чл. 207, ал. 1, т. 3 – за избиратели по т. 1.3.

Избирателите по 1.3. трябва да представят ученическа или 

студентска  книжка,  надлежно  заверена  за  съответната  учебна 

година  или  семестър  от  учебното  заведение  със  седалище  в 

населеното място на избирателната секция.

В т.  3  е  записано,  че  декларациите и удостоверенията  се 

прилагат  към  допълнителния  избирателен  списък  и  са 

неразделна  част  от  него,  за  да  се  обърне  внимание,  че  те  не 

бива да се прилагат към основния избирателен списък.

Точки  4,  5  и  6  указват  как  се  попълва  допълнителният 

избирателен  списък,  който  ще  се  попълва  очевидно  от 

секционната избирателна комисия ръкописно в изборния ден.

И  т.  7  напомня  задължението  им  да  се  подпишат  под 

съставения от тях допълнителен избирателен списък.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  имате 

думата. Забележки?

Ако няма, гласуваме Приложение № 2. Който е съгласен с 

текста, моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.

Имаме решение за Приложение № 2.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Следващата книга  е  Приложение 

№ 3 – избирателен списък в лечебни и здравни заведения, почивни 

домове, домове за стари хора и други социални заведения.
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Основанията за съставянето му са чл. 42 и чл. 55, ал. 1 във 

връзка с чл. 52, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс.

Състои се от седем графи, идентични на тези в основния 

избирателен  списък.  Съставя  се  от  ръководителя  на 

съответното заведение или дом. 

В  челото  на  книгата  се  съдържат  реквизитите:  номер  на 

избирателната  секция,  изборния  район,  общината, 

административния  район,  населеното  място,  кметството  и 

номера на секцията.

Под  чертата  са  дадени  указания  за  съставянето  на 

избирателния  списък.  Тези  указания  са  насочени  към 

ръководителя на съответното заведение или дом. Указанията са 

в  т.  2.  След това  в  т.  3  се  описва в  какъв срок ръководителят 

трябва  да  съобщи  в  съответната  общинска  администрация  за 

заличаването на лицата, включени в този списък, от списъка на 

секцията по постоянния им адрес.

Предлагам  ви  там,  където  говорим  за  списъка  до 

допълнително  вписване  на  придружители,  навсякъде  да  се 

запише, че се добави „само” в този списък.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 

възражения, гласуваме Приложение № 3.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.

Имаме решение за Приложение № 3.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Приложение  №  4  е 

„Избирателен  списък  за  гласуване  в  места  за  изтърпяване  на 

наказание  лишаване  от  свобода  или  задържане  при 

произвеждане  на  избори  за  народни  представители”.  Съдържа 

същите реквизити.
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В  челото  са  номерът  на  секцията,  район,  община, 

административен  район,  населено  място,  кметство  и  секция. 

Съставя  се  от  ръководителя  на  мястото  за  изтърпяване  на 

наказание лишаване от свобода и за задържане.

В  т.  1  са  посочени  лицата,  които  трябва  да  бъдат 

включени  в  този  списък.  Съобразил  съм  се  с  последните  ни 

решения по време на референдума – добавихме нови моменти в 

т. 1. 

В  т.  2  е  описанието  по  графи как  се  съставя  списъкът  и 

какво се вписва.

В т. 3 е задължението на ръководителя на дома да съобщи 

на  общинската  администрация  по  постоянен  адрес  на 

избирателя,  за  да бъде той заличен от списъка на секцията  по 

постоянния му адрес.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: В закона е казано „местата за 

изтърпяване  на  наказание  от  свобода  и  задържане”,  а  не  „или 

задържане”.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Това е техническа грешка. Ще 

го  оправим  и  навсякъде,  където  има  „или  задържане”  да 

запишем „и за задържане”.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 

забележки  по  Приложение  №  4,  който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.

Имаме решение за Приложение № 4.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Приложение  №  5  е 

„Избирателен  списък  за  гласуване  извън  страната  при 

произвеждането  на  избори  за  народни  представители”.  Той 

съдържа седем графи, както основният избирателен списък.
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В  челото  на  книгата  записът  е  съкратен,  съдържа  само 

избирателна  секция  с  номер  (девет  квадратчета),  държавата,  в 

която  е  тази  избирателна  секция,  населеното  място  и  още 

веднъж номера на секцията.

Основанията за съставянето му са чл. 44, чл. 55 във връзка 

с чл. 52, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс.

Предлагам ви в т.  1 – Избирателните списъци на лицата, 

заявили  желание  да  гласуват  в  избирателна  секция  извън 

страната  (да  отпадне  дипломатическо  или  консулско 

представителство)  се  съставят  и  подписват  от  ръководителите 

на  дипломатическите  и  консулските  представителства  на 

Република България.

В т. 5 след „отпечатано” да се зачертае „име” и да остане 

„в него”, а „име” да дойде след „в него”. И текстът ще стане: „в 

последното отпечатано в него име”.

В т. 4 ви предлагам след „които са навършили 18 години” 

да запишем „към изборния ден включително”.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, аз ще ви върна към 

т.1. Там пише за един печат, който го няма в закона в чл. 44, ал. 

1.  Не  знам  откъде  този  печат  и  какъв  е  този  печат.  Не  знам 

какъв е смисълът на този печат, но във всеки случай го няма в 

закона.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  То  няма  изискване  и  за  печат 

по чл. 40, ал. 1, обаче кметовете слагат печати.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Но  там  е  на  хартия,  а  тук  ще  го 

изпращат в електронен вид.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Тук също ще бъде на хартия.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Това  е  дописване  на  закона, 

да го махнем.
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ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:   Аз  се  притеснявам  от  всяко 

дописване на закона, но дори да го махнем, те ще сложат печат.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Аргументът  ми  е  следният.  Именно 

заради  едни  вписани  обстоятелства  в  едни  изборни  книжа, 

обнародвани  в  „Държавен  вестник”,  Конституционният  съд  се 

произнесе по определен начин, че не било така, както било или 

пък  било,  както  било.  За  да  избегнем  тези  допълнителни 

условия,  които  ги  няма  в  закона,  по-добре  е  да  остане  така, 

както си го пише в закона.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  не  възразявам  след  „под 

която  съответният  ръководител  полага  подпис”  да  поставим 

точка.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Господин  Бояджийски, 

приемате ли тази корекция?

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз не мога да не я приема, за 

да  вървим нататък,  само,  без  да  се  заяждам,  ще ви върна към 

всички книги, които сме приели досега в тази точка и навсякъде 

има печат. Но го приемам, за да вървим напред.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има се предвид 2005 г., когато при 

липса  на  изискване  в  закона  да  се  поставят  подписи  под 

избирателните  списъци,  които  се  съставят  за  гласуване  извън 

страната, Конституционният съд прие, че тъй като в изборната 

книга сме сложили такова изискване,  касира избори на реално 

гласували  няколко  хиляди  избиратели.  И  то  реални 

гласоподаватели,  реално  подали  гласа  си,  реално  вписани  в 

списъците.  За  това  става  дума  –  че  ние  ще  допишем  с  нещо 

закона,  на  базата  на  което  след  това  може  да  се  опорочи 

изборният  резултат,  някой  да  каже,  че  изискването  за  печат  е 

незаконосъобразно.  Не  му  харесват  резултатите  от  чужбина  и 

решава да си намали малко разликата!
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: В т. 9 в графа „Забележки” аналогично 

да запишем забележките от книга № 1 – какво се вписва в графа 

„Забележки”. Да се каже, че се вписват по чл. 180, ал. 3 и по чл. 

181, ал. 2.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  мисля,  че  трябва  да 

спазваме този подход и това трябва да бъде записано. Няма как 

в изборна книга № 1 да сме вписани определени обстоятелства 

в  „Забележки”,  а  тук  да  ги  пропуснем.  Така  че  се 

присъединявам към предложенията на колегата да ги запишем.

Ако  сме  свършили  с  тази  част  от  книгата,  да  ви  обърна 

внимание,  че  следва  „Списък  на  лицата,  заявили  желание  да 

гласуват  в  изборите  за  народни  представители”  в  съответната 

държава. Той е по чл. 44, ал. 1, във връзка с ал. 8 от Изборния 

кодекс.  Съдържа  четири  графи:  първата  е  №,  втората  е  име, 

третата  е  избирателна  секция  №  и  четвъртата  е  адресът  на 

секцията.

Подписът  е  на  ръководителя  на  съответното 

дипломатическо или консулско представителство.

В  три  точки  се  дават  обяснения  кога  се  изготвя  този 

списък и къде се публикува.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

приключихме със забележките към Приложение № 5. Имате ли 

допълнителни бележки?

Ако нямате, който е съгласен с текста на приложението с 

направените редакции, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма. 

Имаме решение за Приложение № 5.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  Приложение  №  6  е 

„Избирателен  списък  за  гласуване  на  плавателни  съдове, 

плаващи под българско  знаме,  при произвеждане на избори за 
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народни представители”. Основанията са ч. 43, чл. 55, ал. 1 във 

връзка с чл. 52, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс.

Този списък е идентичен с другите избирателни списъци. 

Съдържа седем графи. Разликата е, че се съставя от капитана на 

плавателния съд и се подписва от него.

В т. 2 е дадено указание на капитана да уведоми органите 

по чл. 40, ал. 1, за вписаните от него лица. 

В  т.  3  са  лицата,  които  трябва  да  бъдат  вписани  в  този 

списък.

Точка  4  обяснява  как  се  съставя  списъкът,  подробно  по 

графи.

И в  т.  7  предлагам  да  се  добави  в  последното  тире,  ако 

евентуално  има  такава  хипотеза,  разлика  между  данните  в 

документа  за  самоличност,  съответно  удостоверението  по  чл. 

195, ал. 1, както и последните две тирета от изборна книга № 1, 

показващи  начина  на  гласуване  от  избирателя  и  заснемане  на 

начина на гласуване.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 

възражения  по  Приложение  №  6,  който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.

Имаме решение за Приложение № 6.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Приложение  № 7  е  заявление 

по  чл.  50,  ал.  1,  изречение  първо  от  Изборния  кодекс  за 

отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък. То 

не  се  различава  от  досегашната  одобрявана  от  нас  изборна 

книга. Актуализирани са датите и видът избори.

Обясненията  са  идентични  като  даваните  от  нас  досега 

обяснения. Предлагам да запазим този подход.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли забележки по 

Приложение № 7?

Ако няма,  който  е  съгласен  с  Приложение  № 7,  моля  да 

гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.

Имаме решение за Приложение № 7.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  Приложение  №  8  е 

заявление по чл. 46, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 2, и чл. 57, изречение 

второ  от  Изборния  кодекс  за  вписване/дописване  в 

избирателния  списък  на  секцията  по  постоянен  адрес,  където 

избирателят  има  право  да  гласува  в  изборите  за  народни 

представители.  Разгледахме  подробно  тези  основания  за 

вписване/дописване,  когато  разглеждахме  Приложение  №  1. 

Тук това в заявление няма нищо по-различно от другите досега 

одобрявани от нас във връзка  с изборите,  произведени досега, 

освен  актуализация  на  вида  избори  и  датата  в  заявлението,  а 

именно 2013 г. 

В тази част не е имало промяна в Изборния кодекс,  така 

че ви предлагам да гласуваме тази изборна книга.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  гласуваме 

Приложение № 8.

Който е съгласен с текста, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.

Имаме решение за Приложение № 8.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Приложение  № 9  е  заявление 

за  гласуване  на  друго  място.  В  тези  избори  сигурно  ще  се 

използва повече,  отколкото в националния референдум, когато 

с  такова  заявление  можеха  да  гласуват  само  членовете  на 

районните избирателни комисии и на Централната избирателна 
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комисия.  Тук  ще  бъдат  включени  всички  кандидати,  затова  е 

препратката към § 1, т. 13.

Правните основания за заявлението са чл.  49,  ал.  2.  Като 

образец книгата не се отклонява от досега приеманите от нас за 

общите  избори  и  за  другите  избори,  които  тази  Централна 

избирателна комисия е администрирала,  с  изключение на вида 

избори и годината.

В  обяснението,  където  лицето  заявява,  че  е  служебно 

заето  в  произвеждане  на  изборите  „в  качеството  си  на” 

фигурира  „кандидат  за  народен  представител”.  Това  е 

разликата.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  имате  ли 

забележки по този текст?

Ако нямате,  който е съгласен с текста на Приложение № 

9, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.

Имаме решение за Приложение № 9.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Приложение  №  10  е 

удостоверението  за  гласуване  на  друго  място.  Основанието  е 

чл. 49, ал. 3 от Изборния кодекс. Номерът на удостоверението е 

уникален,  състои се от две части – част  І  и  част  ІІ.  Подробно 

дискутирахме,  когато  приемахме  тази  книга  при  националния 

референдум. Част І е с 9 броя квадратчета, в които трябва да се 

запише номерът на избирателната секция, и част ІІ е частта под 

квадратчетата,  за  де  впише  поредният  номер  на  издаденото 

удостоверение.

Моля  да  обърнете  внимание,  че  текстът  в  обяснението, 

което  е  дадено  под  чертата  в  книгата,  е  идентичен  с 

обяснението, което е дадено и в следващата книга, която пък е 

регистър на тези удостоверения.

36



Предлагам  ви  само  да  добавим  и  датата  на  издаване,  а 

именно  „под  квадратчетата  се  записва  поредният  номер  на 

записване на издаденото удостоверение и датата на издаване”.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  по 

Приложение № 10 имате ли забележки?

Ако  няма  забележки,  който  е  съгласен  с  текста  на 

Приложение № 10, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.

Имаме решение за Приложение № 10.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Приложение № 11 е „Публичен 

регистър  на  издадените  удостоверения  за  гласуване  на  друго 

място”. Основанието е чл. 49, ал. 7 от Изборния кодекс. Състои 

се от  седем графи: номер на записа, номер на удостоверението, 

дата на издаване, име, ЕГН, подпис и забележка.

Под  регистъра  се  полага  подпис  на  кмета/  кметския 

наместник и техният печат.

Има  обяснение,  че  регистърът  е  в  два  идентични 

екземпляра  –  един  за  общинската  администрация,  един  за 

районната  избирателна  комисия.  Указано  е,  че  регистърът  е 

изработен  на  индигирана хартия.  Номерът на  удостоверението 

трябва  да  съответства  на  номера,  който  ще  бъде  сложен  в 

предходната  изборна  книга  №  10,  затова  указанията  за 

съставянето му са същите.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Колеги,  аз  предлагам  след 

първото изречение – „Регистърът е в два идентични екземпляра 

–  по  един  за  общинската  администрация  и  за  РИК,  и  е 

изработен на индигирана двупластова хартия”, да добавим едно 

изречение: „Публичният регистър за издадените удостоверения 

се води от общинската администрация и се предоставя на РИК 

15 дни преди изборния ден”.
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ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Предлагам  ви  да  направим 

следния  запис:  „Копие  от  регистъра  (втория  екземпляр)  се 

предоставя на РИК не по-късно от 12 дни преди изборния ден”.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Други забележки по 

Приложение № 11?

Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.

Имаме решение за Приложение № 11.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Приложение  №  12  е 

заявлението за вписване в избирателния списък на секцията по 

настоящия  адрес  на  всеки  избирател.  Основанието  за 

заявлението е чл. 53, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Това,  което  е  променено  в  тази  изборна  книга  от 

предходните  избори,  е  новият  вид  избори  –  за  народни 

представители, и годината, в която се произвеждат. Останалите 

обстоятелства  са  непроменени,  тъй  като  и  законът  не  се  е 

променил в тази му част.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Има  ли  бележки  по 

това приложение?

Ако няма, който е съгласен с Приложение № 12, моля да 

гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.

Имаме решение за Приложение № 12.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Приложение  №  13  също  се 

очертава  да  е  актуална  изборна  книга,  тъй  като  това  е 

заявлението по чл.  44,  ал.  2  от Изборния кодекс,  което трябва 

да  се  подава  до  посолството  или  консулската  служба  на 

Република България в съответната държава.

Наясно съм с промяната в Кодекса, касаеща подаването на 

тези заявления,  но тя касае по-скоро реда за  подаване на тези 
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заявления,  отколкото  самото  заявление.  То  като  съдържание 

според мен остава същото от преди промяната в закона. Новият 

начин  на  подаване  на  заявление  е  отразен  в  обяснението  под 

чертата,  така че ви моля да го погледнете и да прецените дали 

това,  което  е  записано  там,  отразява  новите  моменти  в 

Изборния кодекс.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Аз  приемам  този  проект,  но 

по същия начин трябва  да  го  направим в  електронен вид и то 

веднага,  след като приемем книжата.  Така както е изработено, 

не е усложнено, отговаря на изискванията на закона.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  По  текста  на 

Приложение № 13 имате ли бележки?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може би да допълним по чл. 44, ал. 2 

под  последното  тире  –  „чрез  електронно  заявление  през 

интернет страницата на Централната избирателна комисия” още 

едно  изречение:  „Постъпилите  електронни  заявления  се 

публикуват  незабавно  на  интернет  страницата  на  Централната 

избирателна  комисия  при  спазване  изискванията  на  Закона  за 

защита  на  личните  данни”.  Това  е  за  информация  на 

гражданите,  тъй  като  те  трябва  да  бъдат  информирани  за 

правата  и  възможностите  си  съгласно  новите  изменения  на 

закона.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Ще  отразя  това  предложение 

на колегата.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Други  бележки  има 

ли по този текст?

Ако няма, който е съгласен с Приложение № 13, моля да 

гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.

Имаме решение за Приложение № 13.
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ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Приложение  14  е  декларация 

по  чл.  44,  ал.  5  от  Изборния  кодекс.  Тя  е  по  образец,  няма 

промяна в закона.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли бележки?

Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.

Имаме решение за Приложение № 14.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Приложение № 15 е най-рядко 

използваното  приложение,  откакто  сме  формирани  като 

Централна  избирателна  комисия.  Нямам  коментар  по  него, 

освен  че  е  променен  видът  на  изборите  и  годината.  То  е 

заявление  за  заличаване  от  избирателния  списък  на  секцията. 

Това  заявление  се  подава  от  български  граждани,  които  са 

заминали извън Република България не по-малко от два месеца 

преди  изборния  ден  и  не  са  се  завърнали  до  предаването  на 

избирателните списъци на секционните избирателни комисии.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 

текста на Приложение № 15, моля да гласува.

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

Имаме решение за Приложение № 15.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Приложение  №  16,  колеги,  е 

заявлението  за  гласуване  с  подвижна  избирателна  урна. 

Основанието за подаването на това заявление е чл. 176, ал. 1 от 

Изборния  кодекс.  То  се  подава  до кмета  на  общината,  района 

или  кметството  в  30-дневен  срок  преди  изборния  ден  от 

избиратели  с  трайни  увреждания,  които  не  им  позволяват  да 

упражнят  избирателното  си  право  в  изборно  помещение  и 

желаят да гласуват с подвижна избирателна урна. 
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В тази част на закона няма промени, поради което не съм 

намерил  за  необходимо  да  правя  други  промени,  освен  да 

актуализирам вида избори и годината, в която се произвеждат.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 

Приложение № 16, моля да гласува.

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

Имаме решение за Приложение № 16.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Приложение № 17 е заявление 

по чл. 57, изречение второ, предложение 1 от Изборния кодекс 

на  хората,  които  се  явят  в  изборния  ден  пред  избирателната 

секция и установят, че не фигурират в избирателния списък. С 

това заявление те могат да заявят,  че желаят да бъдат вписани 

под  чертата  в  допълнителната  страница  на  избирателния 

списък.

Единствената  разлика  от  досегашните  заявления, 

одобрявани  от  нас,  е  видът  избор  и  годината,  в  която  се 

произвежда този избор.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 

текста на Приложение № 17, моля да гласува.

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

Имаме решение за Приложение № 17.

Госпожо  Сидерова,  имате  думата  да  докладвате 

разпределението по принципните решения.

Точка  3.  Разпределение  на  работата  по  изготвяне  на 

принципните решения.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Разпределението  на  работата  по 

принципните решения е следното:

1. Хронограма – Силва Дюкенджиева. 
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2.  Методики  за  определяне  на  изборните  резултати  – 

Красимир Калинов, Емануил Христов. Определяне на мандатите – 

Красимир Калинов. Единна номерация на СИК – Емануил Христов; 

3. Гласуване в чужбина – Мая Андреева. 

4. Регистрация на политически партии, коалиция от партии, 

регистрация на инициативни комитети, регистрация на кандидати – 

Мая Андреева. 

5. Назначаване на РИК – Анна Манахова. 

6. Проверка на подписките и списъците – Гергана Маринова, 

Ралица Негенцова. 

7. Наблюдатели, застъпници, представители на политически 

партии, коалиции от партии, инициативни комитети плюс знаци – 

Владимир Христов, Силва Дюкенджиева. 

8.  Назначаване  на  СИК  плюс  знаци  –  Владимир  Христов, 

Иванка Грозева. 

9. Печати РИК/СИК – Бисер Троянов. 

10.  Решение  за  списъците  плюс  забранените  –  Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова. 

11. Табели – Венцислав Караджов. 

12. Преброител – документация – Анна Манахова; задание – 

Красимир  Калинов,  Емануил  Христов,  Елена  Маркова,  Анна 

Манахова. 

13. Разяснителна кампания плюс клип – Група 1.4. 

14.  Избирателни списъци плюс чл.  187,  ал.  1 – 7 –  Паскал 

Бояджийски и Сабрие Сапунджиева.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  И  моля  в  четвъртък 

всички  готови  проекти  на  принципни  решения да  се  качат  в 

мрежата.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ: Като  дежурен  имам  да 

докладвам два въпроса. Може ли да ми дадете думата?

42



ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте, 

господин Караджов.

Точка  4.  Възнаграждение  на  ОИК  –  Асеновград,  за 

проведено заседание и дежурство.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Колеги,  предлагам  ви  да 

одобрим  справка  за  възнаграждение  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Асеновград.  Общинската  избирателна 

комисия е  провела едно заседание  на  22 февруари 2013 г.  във 

връзка  с  поискани  изборни  книжа  и  материали  от 

произведените избори на 23 октомври 2011 г. от Районен съд – 

Асеновград.  На  заседанието  са  взели  решение  кои  трима 

членове  от  Общинската  избирателна  комисия  да  отворят 

помещението.

На  28 февруари секретарят  и  двама членове  са  отворили 

помещението  с  изборни книжа и  материали съгласно  решение 

№ 268-МИ на Общинската избирателна комисия – Асеновград. 

Извадили са избирателните списъци на секции № 38 и № 91 по 

искане от Районния съд – Асеновград, съставили са протокол за 

отварянето  и  разпечатването  на  помещението  и  са  изпратили 

съответните избирателни списъци.

Аз ви предлагам да изплатим от държавния бюджет едно 

заседание  на  22 февруари 2013 г.  на  Общинската  избирателна 

комисия  –  Асеновград.  Присъствали  са:  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  11  члена  съгласно  наше 

Решение 1486-МИ от 10 ноември 2011 г. 

Предлагам  да  изплатим  от  държавния  бюджет  и  едно 

дежурство,  положено  от  секретаря  и  двама  члена,  отново 

съгласно наше Решение 1486-МИ.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 

моля да гласува.

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

Точка 5.  Протоколно определение на Районна прокуратура – 

Русе.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ: Колеги,  пристигнало  е  едно 

писмо от Районна прокуратура – Русе. Незнайно защо за изпълнение 

от  Районната  прокуратура  –  Русе,  ни  е  изпратен  препис  от 

протоколно  определение  № 81,  с  което  на  лицето  Рейхан  Ахмед 

Кабил е наложено общо наказание една година лишаване от свобода, 

отложено  с  изпитателен  срок  от  три  години,  към  което  е 

присъединено  наказанието  лишаване  от  право  за  заемане  на 

държавна  или  обществена  длъжност,  свързана  с  упражняване  на 

нотариална дейност за срок от две години.

Аз  проверих,  лицето  Рейхан Ахмед Кабил  е  участвало  като 

кандидат на политическа партия Движението за права и свободи 

за  кмет  на  община  в  община  Ветово,  област  Русе.  Лицето 

Рейхан  Ахмед  Кабил  не  е  спечелило  изборите,  спечелил  е 

Георги  Александров  Георгиев  и  аз  не  виждам по какъв  начин 

ние следва да изпълним това определение и защо изобщо ни е 

изпратено.

Предлагам  ви  да  остане  за  сведение  на  Централната 

избирателна комисия, в случай че се наложи да използваме тази 

информация.  Ако  лицето  се  кандидатира,  тогава  ще 

преценяваме.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 

други предложения, който е съгласен, моля да гласува.

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

44



Колеги,  закривам  днешното  заседание.  Утре  има 

организиран от нас семинар от 10 часа и в тази връзка няма да 

имаме  заседание,  а  има  работна  група  по  изборните  книжа, 

която се свиква в 16 часа.

Следващото заседание е в четвъртък, 7 март, от 14 часа.

(Закрито в 18,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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