
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 275

На  14  март  2013  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект  за  решение  относно  приемане  на  хронограма  за 

изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Докладва: Силва Дюкенджиева

2. Проект на решение за регистрация на партии и коалиции за 

участие в изборите за Народно събрание 2013 г.

Докладва: Мая Андреева

3. Предложение за макет

Докладва: Мария Мусорлиева

4. Проект на решение относно проверка на списъци

Докладва: Гергана Маринова

5. Проект на решение за проверка на подписка

Докладва: Гергана Маринова

6.  Приемане на  Методика  за  определяне  на  резултатите  от 

гласуването за народни представители на изборите на 12 май 2013 г.

Докладва:  Красимир Калинов

7. Проект на решение относно реквизити на печатите на РИК, 

СИК и ПСИК.



Докладва: Бисер Троянов

8. Проект на решение за отваряне на изборното помещение – 

ОИК - Харманли

Докладва: Бисер Троянов

9. От  ОИК-Златоград  –  относно  назначаване  на  СИК в  км. 

Долен, общ. Златоград за изборите на 07.04.2013 г.

Докладва: Бисер Троянов

10.  E-mail от Ивайло Петров – относно договор за доставка 

на тонери за копирни и печатни устройства.

Докладва: Севинч Солакова

11.  E-mail  от  „Информационно  обслужване“  АД  относно 

„Календар”.

Докладва: Емануил Христов

12. E-mail  от  Антоанета  Цонева  –  искане  на  становище 

относно предложенията на ИПЕД за развиване сайта на ЦИК.

Докладва: Елена Маркова

13. E-mail от Лина Митова, New media lab относно цени за 

медиен мониторинг на информационната кампания на ЦИК.

Докладва: Сабрие Сапунджиева

14. От  ОИК  –  Асеновград,  относно  неизплатени 

възнаграждения за проведени заседания и дежурства.

Докладва: Румяна Сидерова

15. Писмо от Общинска избирателна комисия - Иваново, обл. 

Русе,  относно нееднакви възнаграждения на членовете  на ОИК за 

проведения частичен избор в км. Пиргово.

Докладва: Румяна Сидерова

16. От  МВнР  изпратено  по  компетентност  писмо  от 

Временни обществени съвети в чужбина,  получено по електронна 

поща.

Докладва: Мая Андреева
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17.  E-mail  от  Сибина  Григорова  –  писмо  от  обществени 

съвети на българите в чужбина

Докладва: Паскал Бояджийски

18. E-mail от Анелия Досева от Пиза борд Компания ООД – 

оферта за печатни материали за разяснителната кампания.

Докладва: Паскал Бояджийски

19. Писмо от Юсеин Мехмедов относно изплащане на сума от 

3350 лв. – разноски по дело с ОИК – Горна Оряховица.

Докладва:  Паскал Бояджийски

20. Указ на Президента за насрочване на частичен избор в км. 

Хлябово, общ. Тополовград на 29.09.2013 г.

Докладва: Паскал Бояджийски

21. Освобождаване на член на ОИК – Карнобат, обл. Бургас.

Докладва: Емануил Христов

22. Освобождаване на член на ОИК – Елхово.

Докладва: Емануил Христов

23. Писмо от  МВнР – информация от участие на служители 

на  МВнР  в  мисията  на  ОССЕ  за  наблюдение  на  президентските 

избори в Армения. 

Докладва: Мая Андреева

24. Утвърждаване  на  образец  на  изборна  книга  за 

произвеждане на избори за народни представители на 12.05.2013 г. с 

номер № 101.

Докладва: Гергана Маринова

25.  Предложение  от  Петър  Георгиев,  „Итема-ПГ”  ООД  за 

офис-техника.

Докладва: Красимира Медарова

26. Писмо от Софийски градски съд – искане на информация 

за  господин  Сидеров  и  Николай  Пехливанов,  издигнати  от  ПП 

„Атака” в изборите 2011 г.
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Докладва: Емануил Христов

27. Писмо от Агенцията по обществените поръчки относно 

прилагане на Закона за обществените поръчки.

Докладва: Мая Андреева

28. От ОИК – Роман относно сумите за осигуровки

Докладва: Владимир Христов

29. E-mail от Майа Василева относно гласуване в Турция на 

група студенти

Докладва: Владимир Христов

30. E-mail от ОИК – Черноочене, относно искане от кмета на 

с. Комунига за отваряне на изборното помещение.

Докладва: Владимир Христов

31. E-mail  от  Сибина  Григорова,  Туитър  –  относно 

хронограмите за независими кандидати.

Докладва: Румяна Сидерова

32.  E-mail  от  Диана  Пашова  –  относно  участие  като 

наблюдател в изборите за Народно събрание 2013 г.

Докладва: Румяна Сидерова

33.  E-mail  от  Веселин  Костов  –  относно  начина  за 

сформиране на гражданско движение.

Докладва: Паскал Бояджийски

34. E-mail от Сибина Григорова, Туитър, от Тони Баждаров – 

относно тълкуване на чл. 19а от Изборния кодекс.

Докладва: Паскал Бояджийски

35. Възнаграждения на ОИК – Карнобат.

Докладва: Владимир Христов

36. Възнаграждения на ОИК – Кайнарджа.

Докладва: Владимир Христов

37. Възнаграждения на ОИК – Алфатар.

Докладва: Владимир Христов
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38. Възнаграждения на ОИК – Благоевград.

Докладва: Валентин Бойкинов

39. Възнаграждения на ОИК- Враца.

Докладва: Севинч Солакова

40. Възнаграждения на ОИК – Самоков.

Докладва: Паскал Бояджийски

41. Възнаграждения на ОИК- Съединение.

Докладва: Емануил Христов

42. Възнаграждения на ОИК – Харманли.

Докладва: Бисер Троянов

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария  Мусорлиева,  Мая  Андреева,  Румяна  Сидерова,  Севинч 

Солакова,  Анна  Колушева-Манахова,  Бисер  Троянов,  Валентин 

Бойкинов,  Венцислав  Караджов,  Владимир  Христов,  Гергана 

Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева, 

Красимир Калинов, Мариана Христова, Паскал Бояджийски, Ралица 

Негенцова и Силва Дюкенджиева

ОТСЪСТВА: Сабрие Сапунджиева. 

Заседанието  бе  открито  в  14,25  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам  заседанието  на  Централната  избирателна  комисия  на 

14 март 2013 г.

Разполагате с дневния ред. Ще ви помоля да го погледнете и, 

ако  имате  възражения  или  забележки  към  точките,  моля  да  ги 
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заявите.  Ако  имате  допълнения,  може да  ги  направите  в  хода  на 

заседанието.

Предлагам  ви  господин  Емануил  Христов  да  брои  при 

гласуването.

Има ли други предложения?

Моля, гласувайте.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13, против – 1.

Имаме решение.

Ще брои господин Емануил Христов.

Сега  ще  дам  думата  на  госпожа  Сидерова  да  докладва 

въпроси във връзка с изборните книжа, за да можем да ги подадем за 

обявяване.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  след  като  вчера 

утвърдихме изборните книжа и прегледахме всички образци, които 

сме  гласували  в  зала,  нанесохме  всички  промени,  които  бяха 

извършени и във вчерашния ден.

Налага  се  да  приемем  един  допълнителен  текст  към 

протоколите,  които са  на  секционните избирателни комисии и  на 

Районните избирателни комисии, които са образци с № 86, 87 и 88. 

Този  допълнителен  текст  е  свързан  с  ксерокопирането  на 

протоколите  и  сканирането  на  протоколите  и  качването  им 

незабавно  на  интернет-страницата  на  съответната  районна 

избирателна комисия и на Централната избирателна комисия.

Поради това ви предлагаме в тези три образеца да приемем 

следния текст: 

„Всеки  екземпляр  на  протокола  се  оформя  на  листове  с 

обособени страници. Всяка страница се номерира. На всяка страница 

се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата 
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и фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят 

визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.”

Последното  изречение  е  подсказано  от  "Информационно 

обслужване" АД и то ще служи именно за начина на сканиране на 

протоколите  и  възможността  веднага  да  се  качват  на  интернет-

страницата.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на госпожа Сидерова. Има ли възражения?

Моля, гласувайте така предложения текст към трите образеца 

от протоколи.

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

Имаме решение.

Всъщност  това,  което  гласувахме,  е  едно  уточнение  на 

текстовете, които по същество вчера приехме при обсъжданията но 

не  бяхме  намерили  конкретни  формулировки  и  при  прегледа  на 

книжата се наложи да ги уточним, поради което искахме тези, които 

колеги работеха по книжата, да ги докладват в цялата комисия.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Друго такова уточнение е свързано с 

изборни книжа, които са с окончателни номера № 80, 82, 83, 84 и 85. 

Това са всички видове приемно-предавателни протоколи, които се 

създават по реда на чл. 187, ал. 1 от Изборния кодекс по приемане и 

предаване на изборните книжа. Тези протоколи са пет на брой, тъй 

като сме създали образци за приемане и предаване не само на СИ К 

и  ЦИК,  но  и  в  различните  видове  секции,  които  се  създават:  в 

лечебни здравни заведения, на кораби и в местата за задържане и 

изтърпяване на наказание „лишаване от свобода.

С  оглед  на  промените,  които  приехме  вчера,  в  приемно-

предавателния  протокол по-точно не  промени,  а  съдържанието  на 

приемно-предавателния  протокол  за  предаване  на  бюлетините  и 
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изборните книжа и материали, останали от работата на секционните 

избирателни комисии, които се прибират в торбата, както и печатът 

на секционната избирателна комисия. 

Затова ви предлагаме в тези изборни книги с № 80, 82, 83, 84 

и 85, в обяснителния текст, който е отпечатан в италик, преди да се 

затвори скобата да се напише следното изречение:

„Пликът  с  печата  се  поставя  в  торбата  с  бюлетините  и 

останалите книжа и материали.”

А предшестващият текст представлява обяснение как печатът 

се слага в плик, който се подписва от председателя и секретаря и се 

подпечатва  с  печата  на  секционната  избирателна комисия.  Това е 

резултат  от  нашите  обсъждания  и  общото  съгласие,  че  пликът  с 

печата ще влезе в торбата, което направихме и вчера при приемането 

на другите изборни книги.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  И  тъй  като  при 

приемането на съответното приложение, там, където беше отбелязан 

печат,  отпадна,  а  трябва  да  бъде  обективирано  движението  на 

печата, след приключване на гласуването. 

Колеги, моля, гласувайте това предложение.

Гласували 16 народни представители: за – 16, против – няма.

Имаме решение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Съобразявайки  обясненията,  които 

получихме и от "Информационно обслужване" АД, и от ГД ГРАИ, 

ви  предлагам  да  приемем  една  съвсем  малка  промяна  в  изборна 

книга № 5, което е списъкът на лицата, заявили, че ще гласуват в 

чужбина, за публикуване, като в досегашния вид тази изборна книжа 

има графа №, собствено бащино и фамилно име, номер на цесия, 

адрес на избирателната секция.
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Ние ви предлагаме последните две графи да отпаднат.  Над 

таблицата да има текст „населено място....., секция №......, адрес на 

избирателната секция, 

А как искате да бъде: само с два графи, № и трите имена.

Ние ви предлагаме последните две графи да отпаднат.  Над 

таблицата да има текст:

„Населено място......, секция № ........, адрес на избирателната 

секция................”.

Табличката да бъде само с две графи – номер и собствено, 

бащино  и  фамилно  име.  Ще  бъде  страшно  затруднително  и 

невъзможно  качването  на  списъците  особено  в  населени  места, 

извън страната, където ще се получат много заявки за гласуване в 

това населено място и ще се отваря повече от една секция. А, за да 

се отвори повече от една секция, това означава, че трябва да имаме 

хиляда заявления. Безсмислено е хиляда пъти, тоест,  при всяко име 

да  се  пише  населеното  място,  номерът  на  секция  и  адресът  на 

секцията. Затова ги извеждаме горе над табличката и вече надолу са 

имената на всички тези заявители, които попадат в този списък така, 

както изисква законът.

Предлагам да го приемем в този му вид.

По същия начин сме изработили и списъка на лицата, които 

не могат да бъдат дописвани в изборния ден за публикуване, който 

се публикува на страницата на общините десет дни преди изборите.

Абсолютно  по  същия  начин  е  изработен  и  този  списък. 

Всъщност уеднаквяваме книгите и правим възможно публикуването.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Става  въпрос  за 

организацията на информацията. Тя като вид и съдържание и обем 

не се променя.

Моля,  гласувайте  така  направеното  от  госпожа  Сидерова 

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

Имаме решение. Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само едно съобщение. Образците от 

книжата  станаха  точно  100,  след  като  ги  преномерирахме,  като 

вместо работните номера, им бяха дадени вече реалните номера и 

така станаха точно 100.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Да,  поради  което 

приложенията са от 1 до 100.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, приложенията са от 1 до 100 и 

така е вписано в Решение № 2152, с което ги утвърдихме.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  с  това 

приключва  работата  по  изборните  книжа.  Решението  ще  бъде 

обявено  на  сайта  на  комисията  и  те  ще  бъдат  подадени  за 

обнародване в „Държавен вестник”, за да може в утрешния брой на 

"Държавен  вестник" да  имаме обнародвани книжа,  въпреки че  по 

общо  мнение  на  членовете  на  комисията  с  обявяване  на  нашето 

решение  на  сайта  на  комисията  и  на  сайта  на  БТА  няма  пречка 

съответните  образци  на  изборни  книжа  да  бъдат  използвани  от 

участниците в изборите.

Сега  това,  което  трябва  да  разгледаме,  е  проектът  на 

хронограма.

1. Проект за решение относно приемане на хронограма за 

изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Давам думата на госпожа Дюкенджиева да докладва.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Уважаеми  колеги,  проектът, 

който е качен във вътрешната поща, как да кажа, в малко по-суров 

вид. Надявам се на помощта на всички, за да можем да я коригираме 

и да я приемем съответно.
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Първото  ми  предложение,  което  правя  за  промяна  в 

хронограмата,  е  още  на  първия  ред  в  текста:  „Президентът  на 

републиката  насрочва  изборите  за  народни  представители”. 

Предлагам този 60-дневен срок, който бях написала, да отпадне, а 

встрани,  в  графата  „срок  до  дата”  да  се  изпише  „Указ  №  57  от 

13.03.2013 г. и отдолу „("ДВ ", бр. 25 от 13.03.2013 г.)”

На  следващия  ред,  където  е  текстът:  „Наименованията, 

границите  и  номерацията  на  изборните  райони  се  определят  от 

президента на републиката.”, правното основание е § 6, т. 8 от ДР, 

срокът е 56 дни – може би това последното също да отпадне – и 

отстрани  в  последната  колона  да  запишем:  „Указ  №  58  от 

13.03.2013 г. (ДВ, бр. 25 от 13.03.2013 г.)”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Може ли тук само нещо 

да уточним. В по-долните полета има текст, че „ръководителите на 

дипломатическите и консулски представителства  трябва да поискат 

незабавно съгласието на приемащата държава......” и след този текст 

има:  „ЦИК  определя  условията,  реда  и  организацията  за 

гласуване...” 

Аз предлагам това, че ръководителите на дипломатическите и 

консулски представителства  трябва да поискат съгласието да дойде 

като  време  преди  наименованията  и  границите,  независимо  че  те 

фактически бяха определени в същия ден, но срокът е 56 дни. А тъй 

като ние нямаме представен текст, който да уточнява този срок, в 

който да се поиска съгласие, да си остане само „незабавно” и можем 

да добавим, че е след обнародване на указа, ако преценим, че ни е 

нужен срок. Но като действие то действително максимално бързо 

трябва да се предприеме след обнародване на указа в случаите на 

предсрочни избори.

Аз  го  предлагам  това,  а  може  и  да  не  се  приеме 

предложението.
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Освен това определянето на реда, условията и организацията 

за гласуване също ми се иска да мине като по-предна точка, въпреки 

че няма проблем да дойде и след наименованията и границите, но по 

принцип  искането  на  съгласие  от  приемащата  страна  и  реда  за 

гласуване извън страната си вървят заедно.

Затова ви предлагам да помислим дали да не ги разместим, 

тъй като те нямат специални срокове, няма как да приложим общите 

срокове,  очевидно  действието  трябва  да  се  извърши  незабавно  с 

оглед другите последващи действия и срокове. Просто да ги изнесем 

след  указа,  да  приеме,  че  действието  по  искането  на  съгласие  от 

приемащата  страна  е  незабавно  след  обнародването,  а  вече  за 

условията за гласуване не знам дали да поставяме срок или също да 

става след обнародване на указа.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма спор, че първата точка са 

указите на президента така, както сме ги записали.

Истината е, че по-надолу, на стр. 2 има текст: „ЦИК приема 

решение за определяне условията, реда и организацията за гласуване 

на българските граждани извън страната. Това е с правно основание 

§ 6, т. 6, където срокът е 55 дни. Аз съм го изчислила, че е 17.03.2013 

г. Може би това горе изобщо трябва да отпадне - § 6, т. 6.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, така е, правилно.

РУМЯНА СИДЕРОВА: То ще си остане тук.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Да,  то  може  да  си 

остане  тук.  Така  е.   Мой  е  пропускът.  То  трябва  да  дойде  след 

наименованията и границите.

Ако искате, тогава да не ги разкъсваме, защото те наистина са 

си  свързани  и  могат  да  дойдат  или  след  наименованията  и 

границите.  И без друго тези 55 дни съвпадат като срок с броя на 

мандатите. Но пък можем да ги сложим преди тях.
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СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Добре,  няма  проблем  да  ги 

сложим преди тях.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Тоест,  приемаме,  че 

първа  остава  точката  с  указите,  третата  точка  е  за  искането  на 

съгласие от приемащата страна, четвърта точка са условията и реда 

за гласуване и пета точка ще бъдат мандатите.

Така ли е?

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, така е.

Третата точка ще стане с правно основание на чл. 74, ал. 2. 

Тоест,  „Ръководителите  на  дипломатическите  и  консулски 

представителства   трябва  да  поискат  незабавно  съгласието  на 

приемащата  държава  за  произвеждането  на  изборите  за  народни 

представители.” Тук предлагам все пак текстът от закона: „...но не 

по-късно от 70 дни преди изборния ден” да отпадне, защото в случая 

няма 70 дни.

Всъщност т. 3 да бъде:

„Ръководителите  на  дипломатическите  и  консулски 

представителства   трябва  да  поискат  незабавно  съгласието  на 

приемащата  държава  за  произвеждането  на  изборите  за  народни 

представители.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Чаушев.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Аз имам тук едно предложение.

Уважаеми колеги, смисълът на тази разпоредба не е общата 

фраза  „незабавно”,  което  нищо  не  означава,  а  смисълът  на  тази 

разпоредба е да се сложи окончателна граница докога може да се 

даде възможност да се разбере в крайна сметка кой е получил от 

държавите разрешение и кой не е получил.

Така че някакъв срок трябва да има.
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Смисълът,  повтарям,  е  окончателният  срок,  а  не  общата 

разтеглива фраза „незабавно”. Какво значи „незабавно”?

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Вие  какъв  срок 

предлагате?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам 55 дни.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Вашето  предложение 

обхваща срок.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, срок от 55 дни.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Според  мен 

„незабавно”  означава  незабавно.  И в  тази  връзка  коментирахме  в 

работната  група,  че  трябва  още  днес  да  изготвим  едно  писмо до 

Министерството  на  външните  работи,  с  което  да  им  укажем,  че 

трябва  незабавно  да  бъде  поискано  от  ръководителите  на 

дипломатическите и консулски представителства  това съгласие.

В този смисъл аз не мисля, че можем да чакаме 55 дни, още 

повече не виждам основание да съотнасяме 70-дневния срок към 55-

дневния.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако искате, да го стесним – до 56-ия ден 

тогава.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ще  подложа  двете 

предложения на гласуване.

Има ли други изказвания в тази връзка?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  А,  ако  напишем  „веднага  след 

публикуване на указа на президента”?

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Моето  предложение 

беше  точно  това  –  незабавно  след  обнародване  на  указа  на 

президента  за  насрочване  на  изборите.  „Незабавно”  означава 

незабавно.

Колеги,  чухте,  има  две  предложения  по  този  текст.  Аз 

поддържам  предложението,  което  направих.  Мисля,  че  и  госпожа 
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Дюкенджиева го възприе. Другото предложение беше да фиксираме 

срока до 56 дни.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Да  фиксираме  окончателния  срок,  до 

който да се изпълнява това „незабавно”.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 

предложението „незабавно след обнародване на указа на президента 

за насрочване на изборите”, като в останалата част текстът отпадна – 

„не по-късно от 70 дни...”

Моля, гласувайте това предложение.

Ще помоля господин Владимир Христов да брои гласовете.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Идеята  на  господин  Чаушев  е 

друга, аз го разбирам. Незабавното си е незабавно. Но да им кажем, 

че това трябва да стане не по-късно от 56-ия ден, тоест, дотогава те 

трябва вече да са получили тази информация. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако някой иска нещо 

да каже, много моля да си поиска думата по съответния ред.

Имаше две предложения. Подлагаме на гласуване едното. Не 

може, докато гласуваме дадено предложение и се броят гласовете, 

някой  да  коментира.  Не  си  спомням да  е  имало  такава  хипотеза. 

Бяхме в процедура по гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13, против – 3.

Предложението се приема.

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да си изкажа особеното мнение.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  това  гласуване  се 

създаде  неяснота  докога  ще  се  подават  тези  заявления.  Това 

„незабавно” нищо не означава.
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Смисълът на моето предложение беше да се фиксира някакъв 

срок, докогато да има ясна обратна информация, че Министерството 

на външните работи си е изпълнило задълженията по закон, именно 

след  публикуването  на  указа  на  президента  да  предприеме 

съответните дипломатически действия пред съответните държави.

Ставаше въпрос за  окончателния срок,  който да стимулира 

Министерството на външните работи да си изпълни задълженията 

по въпросния Изборен кодекс.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Тъй като го схванах лично в този 

смисъл, затова гласувах и против така формулираното предложение.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Има  ли  други 

коментари по гласуването?

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, тогава т. 4 ще стане така:

„ЦИК  приема  решение  за  определяне  условията,  реда  и 

организацията  за  гласуване  на  българските  граждани  извън 

страната.”

Правното основание е § 6, т. 6 от Допълнителните разпоредби 

и 55-дневен срок, който изтича на 17.03.2013 г.

Това е от стр. 2 на хронограмата, но ще се премести напред, 

тъй като да вървят действията в един и същи момент.

Колеги,  по  повод  методическите  указания  за  работата  на 

избирателните комисии по прилагане на Изборния кодекс?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тъй  като  в  основния  текст  е 

обвързано със сроковете за назначаване на районните избирателни 

комисии, тук го обвързваме със срока за назначаване на районните 

избирателни комисии.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Извинявам се, че се връщам на т. 

4, която е за гласуването в чужбина. Да добавим ли освен § 6, т. 6 в 

основанията и чл. 26, ал. 1, т. 4? Предлагам тук да си добавим двете 

основания и разбира се,  няма да бъде 70 дни, защото имаме друг 

срок – имаме 55-дневен срок.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Някой  възразява  ли 

срещу това предложение? Няма.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Добре,  методическите  указания 

са с 45-дневен срок.

„ЦИК  издава  методически  указания  за  работата  на 

избирателните  комисии  по  прилагането  на  Изборния  кодекс”. 

Правното  основание  е  чл.  26,  ал.  1,  т.  3  от  Изборния  кодекс  и 

всъщност е с 45-дневен срок, което е 27.03.2013 г.

„ЦИК утвърждава образците на изборните книжа за народни 

представители”  –  това  ще го  оставим ли в  хронограмата  предвид 

това, че ние вече вчера приехме решение?

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Добре си е така.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  слушам  предложения. 

Тъй като правното основание е чл. 12, ал. 2, тогава, ако искате това 

да го направим т. 5 – след условията за гласуване в чужбина.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз предлагам да се сложи веднага 

след т. 1 текстът: „Президентът на републиката насрочва изборите за 

народни представители.”

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: А наименованията и границите – 

как? Те и двата са по § 6.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Тогава и по двата и да се сложи 

днешната дата.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Как така с днешна дата? Не може да 

се сложи по-кратка дата.
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СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  тогава  текстът  „ЦИК 

утвърждава образците на изборните книжа за изборите за народни 

представители” ще бъде с правно основание чл. 12, ал. 2 и нека да си 

остане 5 дни от насрочването на изборите и да не посочваме нищо 

друго,  тъй като всъщност,  живот и здраве,  ние утре ще ги имаме 

обнародвани  в  "Държавен  вестник"  книжата.  Оттам  нататък  да 

продължим да гледаме хронограмата по дни.

Текстът за структурата и съдържанието е с правно основание 

чл.  26,  ал.1,  т.  14  и  15.  Понеже  има  предложение  на  госпожа 

Медарова и на господин Бояджийски този текст да стане т. 6, защото 

срокът, който е по Изборния кодекс, ние сме го определили на 60 

дни. А сега няма как да остане 60 дни, трябва да е „незабавно”. Като 

място  трябва  да  дойде  веднага  след  „Ръководителите  на 

дипломатическите и консулски представителства  .....”, защото е със 

срок „незабавно”.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Можем  и  да  не 

запишем срок „незабавно”.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тъй като приехме, че думата „незабавно” 

означава  просто  незабавно  и  няма  нужда  от  каквито  и  да  било 

крайно срокове,  предлагам и тук в случая да няма никакъв краен 

срок. 

Не  може  постоянно  да  си  меним  позицията  за  конкретния 

случай. Принципът си е принцип. В случая тази разпоредба, за която 

гласувахме  преди  малко,  имаше  изрично  определен  краен  срок, 

което е и смисълът на тази разпоредба, че това „незабавно” не може 

да продължава до без край, и тук е същият случай – „незабавно”.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожо Дюкенджиева, 

това,  което  коментирахме  вече,  че  съответните  действия  за 
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определяне структурата и съдържанието на единната номерация на 

избирателните секции би следвало да обвържем с някакво действие 

или със съответно друго решение, което предполага номерация на 

тези секции.

Сега аз не мога в момента да формулирам кой е първият ход, 

който трябва да има номерация, за да се вземе съответното решение.

Поради това аз предлагам да махнем „незабавно” и да остане 

само текстът „след обнародване на указа на президента”.

ПРЕДС. СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Това означава ли, че 

ще потърсим някакъв срок във времето?

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Аз  не  бих  посочила, 

защото не виждам с какво действие го обвързваме. Но определено се 

обвързва  с  дадено  действие.  Но  просто  в  момента  не  мога  да  го 

формулирам.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Обвързва се със срокове. 

„Кметовете на общини в срок от 55 дни преди изборния ден 

определят границите – мисля, че това беше в чл. 71, ал. 2 и ал. 3 - ....

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  аз  предлагам  изобщо  да 

отпадне  тази  част  –  60  дни в  срок  от  еди-какво  си.  Директно  да 

сложим дата в следващото поле, където пише „Срок до дата вкл.” 

Пишете утрешна дата, ще го подготвим и ще го внесем в залата.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това беше и моето предложение.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не можем да пишем 60 дни, защото 

днес е 59-ият ден.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Аз  съм  го  оставила  60  дни, 

защото така е било при изборите през 2011 г.

Колеги, тогава правя предложение:

„ЦИК  определя  структурата  и  съдържанието  на  единната 

номерация на избирателните секции”. Правното основание на този 

текст  да  бъде  чл.  26,  ал.  1,  т.  14  и  15  от  Изборния  кодекс.  А  в 
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последната  колонка  „Срок  до  дата  (вкл.)”  просто  да  бъде 

15.05.2013 г., без да има еди-колко си дни.

Това  е  моето  предложение.  То,  разбира  се,  ще  дойде  по-

нагоре – след указите на президента.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухме 

предложението на госпожа Дюкенджиева.

Моля, гласувайте това предложение.

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

Предложението на госпожа Дюкенджиева се приема.

Преди  да  продължим,  искам  да  ви  информирам,  че 

представителите  на  ГД ГРАО и на  "Информационно обслужване" 

АД вече са тук и чакат за нашата среща. Каня всички колеги, които 

желаят, да присъстват на срещата.

Прекъсвам заседанието до приключване на срещата ни с ГД 

ГРАО и "Информационно обслужване" АД.

(След срещата)

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, продължаваме 

работата си по хронограмата.

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Първите две точки са двата указа 

на  президента  на  Република  България,  като  трета  точка  идва 

„Ръководителите  на  дипломатическите  и  консулски 

представителства  трябва да поискат съгласието.....”. След това като 

срок  и  като  основание  идва  текстът:  „ЦИК  приема  решение  за 

определяне  условията,  реда  и  организацията  за  гласуване  на 

българските граждани извън страната”.

Като т. 5 са утвърдените образци на изборните книжа, които 

ще оставим със срок пет дни от насрочването на изборите.
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Сега ви предлагам да коментираме и да променяме сроковете 

само там, където са слагани питанки или където са срокове, които не 

са в Допълнителните разпоредби.

Първото нещо, което искам да ви попитам, е за основанието 

за текста – чл. 26, ал. 1, т. 3 – „ЦИК издава методически указания за 

работата  на  избирателните  комисии  по  прилагането  на  Изборния 

кодекс.” Това очевидно няма как да остане 60-дневният срок. 

Госпожа Медарова направи предложение за 45 дни. Ако се 

съгласим, ще поставим 45 дни.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Основанието  е  §  3,  т.  4  от 

Допълнителните  разпоредби.  Защото  там  е  45-дневният  срок  за 

назначаване на комисиите.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Параграф 6.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Според  мен §  3  беше за  онези 

избори.

Вие искате да добавим § 6?

Колеги,  разбираме  ли  се  тогава,  че  издаването  на 

методическите указания за работата на избирателните комисии ще 

бъде 45-дневен срок? Добре.

Следващият ми въпрос е основанието на чл. 26, ал.1, т. 30 – 

„ЦИК  определя  реда  за  проверка  на  подписките  за  участие  на 

независимите  кандидати  и  възлага  изпълнението  на  ГД  ГРАО  в 

МРРБ.

При  изборите  през  2011  г.  сме  сложили  90-дневен  срок. 

Очевидно това няма как да бъде тук в момента. Моля да ми дадете 

предложение за срок.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Може ли само да попитам? Не е 

ли по-добре да ги държим заедно. Досега сме ги държали заедно с 

партиите и коалициите. За партиите ще трябва малко по-рано да го 

направим.
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СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Да,  но  самите  инициативни 

комитети според мен се съставят малко по-късно, а до момента, до 

който регистрираш партиите, назначаваш РИК-овете.

Знам,  че  са  били  заедно,  съгласна  съм  с  Вас,  господин 

Бояджийски, но в момента не мисля, че може да се случи в един и 

същи момент.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Идеята  е,  когато  приключи 

регистрацията  на  инициативните  комитети,  да  се  знае  как  ще  се 

проверява  подписката,  тъй  като  очевидно  основанието,  за  да  се 

събират подписите, е регистрацията на инициативния комитет.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Просто  кажете  какъв  срок  да 

запишем, защото това е решение, което ние ще приемаме.

Ако се обединяваме около срок от 45 дни, го оставяме 45 и го 

приключваме.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам 42 дни, защото на 42-ия 

ден завършва проверката на подписките за подкрепа на партиите.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, записваме срок 42 дни.

БИСЕР ТРОЯНОВ: По-малък срок от  45 дни не  можем да 

мислим.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, по-малко от 45 дни 

не можем да сложим.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, записвам срок 45 дни.

„ЦИК определя реда за проверка на подписките за участие на 

независимите  кандидати  и  възлага  изпълнението  на  ГД  ГРАО  в 

МРРБ” – срок 45 дни преди изборния ден или това е 27.03.2013 г.

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Обяснете  ми:  §  6,  т.  11  –  „РИК 

регистрира и обявява инициативните комитети за участие в изборите 

за народни представители и им издава удостоверения.”

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Да,  но  ние  преди  това  сме 

определили как ще им проверяваме подписката.
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Следващото е със срок от 2011 г. и няма как да е 90 дни, това 

е текстът:

„ЦИК  определя  реда  за  проверка  на  списъците  с  имената, 

ЕГН и  подписите  на  избирателите,  подкрепящи регистрацията  на 

партиите, както и реда за проверка на кандидатските листи и възлага 

изпълнението на ГД ГРАО в МРРБ.” 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Тук ви предлагам срок от 55 дни.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Основанието за този текст е чл. 

26, ал. 1, т. 31.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  От  54-ия  ден  започваме 

регистрацията. Към 54-ия да е готова. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Ние можем да си ги направим 

когато си искаме. Ако сме готови и утре, утре ще го приемем.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  може  редът  за  проверка  на 

подписка  в  подкрепа  на  партия  да  има  за  срок  за  приемане  на 

решение  в  последния  ден  от  подаването  на  документите.  Нали 

хората ще подават документи и преди това.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Така е по закон.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е така по закон. По закон е срокът, 

в който се регистрират партиите.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, какъв срок да напишем 

тук? Аз съм съгласна донякъде с госпожа Сидерова, че не може да 

сложим  45-дневния  срок,  в  който  ни  изтича  и  срокът  за 

регистрацията на партиите. Трябва да сложим малко по-дълъг срок.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Отворете  на  §  6.  Аз  ви  казвам,  че 

теоретично е възможно на първия ден да дойде партия. Не може да 

нямаме  решение  за  проверка  на  подписка,  когато  ти  е  дошла 

партията с подписката. Сложете 54 дни, което е вторник, а ние утре 

ще  го  приемем,  защото  решихме,  че  от  вторник  ще  започнем  да 
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приемаме документи. Към момента на приемане на документите да 

имаме и прието решение за начина на проверка на подписка.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, приемаме 54 дни.

Правното основание в чл. 26, ал. 1, т. 30 – 45 дни, а правното 

основание в чл. 26, ал. 1, т. 31 е 54 дни. Ако приемем 54 дни, това е 

18.03.2013 г. 

Колеги, тук има един ред, който е излишен, има го два пъти – 

за методическите указания на ЦИК. Второто ще отпадне.

Колеги,  на  основание  §  6,  т.  5  от  ДР  „ЦИК  приема  и 

обнародва  в  "Държавен  вестник"  методика  за  определяне  на 

резултатите от гласуването за народни представители.” Срокът е 55 

дни.

Истината обаче е, той трябва да бъде обнародван утре, което 

очевидно няма как да се случи. В понеделник не излиза "Държавен 

вестник".

РУМЯНА СИДЕРОВА: Законодателят единият път е писал 

едно, другият път – друго. Единият път е прикрепил обнародването 

към сроковете, в другите не го е прикрепил. Затова си пишем 55 дни 

и го обнародваме в първия следващ брой на "Държавен вестник".

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, при основанието на § 6, т. 

5  от  ДР  –  „ЦИК  приема  и  обнародва  в  "Държавен  вестник" 

методика....”  слагаме  55-дневния  срок  –  17.03.2013  г.  –  и  с  това 

приключваме.

Следващото място, където аз не бях сложила срок, това при 

текста  за  това,  че  „При  областните  управители  се  провеждат 

консултации за състава на РИК”. Правното основание е чл. 27, ал. 2. 

Кажете какъв срок да определим. Има предложение срокът да е 50 

дни.  Тъй  като  РИК-овете  се  назначават  най-късно  на  45-ия  ден, 

дайте  да  дадем  поне  пет  дни  на  областните  управители  за 

провеждане на консултациите.
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Следващото е на основание чл. 27, ал. 6:

„Областните управители представят в ЦИК предложенията за 

състав  на  районните  избирателни  комисии  в  случаите,  когато  е 

постигнато съгласие между участниците в консултациите.” 

Какъв срок? Петдесет дни ли да оставя?

АННА МАНАХОВА: По принцип по закон крайният срок за 

консултациите – и друг път така сме го правили – е същият срок, в 

който те трябва да ни дадат предложенията. Ако сега се придържаме 

към някакво друго предложение, не казвам, че съм против, 22-ри е 

както да се направят, така и да подадат предложенията.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не, остава си 50 дни. Просто ще 

бъдат  в  един,  няма  да  бъдат  в  два  отделни  реда.  Това  беше 

предложението. А това съм го взела от предната хронограма – от 

2011 г.

Следващата точка е с предложенията, когато не е постигнато 

съгласие. Очевидно тук също ще си остане 50 дни или 22.03.2013 г. 

Няма спорове по въпроса.

Следващото,  на  което  имаме  въпроси  и  нямаме  никакви 

спорове по сроковете, защото те са определени в § 6, е чл. 12, ал. 3.

„ЦИК  може  да  извърши  поправки  в  изборните  книжа  при 

констатирани непълноти или технически грешки и ги обнародва в 

"Държавен вестник".”

Там,  където  е  текстът:  „ЦИК  определя  структурата  и 

съдържанието  на  единната  номерация  на  избирателните  секции.”, 

сме сложили 15.03.2013 г., без да слагаме дни, защото така предложи 

колегата Емануил Христов.

Моята  идея  е  сега  да  изчистим тези  срокове,  да  направим 

една последователност, за да я видите всички.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Моето предложение е 55 дни и това 

решение да го вземем много бързо.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Въпросът ми беше за поправката 

на изборните книжа, които са на основание чл. 12, ал. 3 и срокът е 55 

дневен. Този 55-дневен срок изтича на 17.03.2013 г.  Това е неделя и 

очевидно "Държавен вестник" в неделя не излиза.

Аз  ви правя  предложение  да  си остане  чл.  12,  ал.  3  с  55-

дневния  срок,  да  отпадне  обнародване  в  "Държавен  вестник". 

Просто записваме 17.03.2013 г., а всъщност ние ще го публикуваме в 

първия възможен "Държавен вестник", когато има такъв.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Аз  не  съм съгласна.   Смисълът  на 

това са действително някакви реални поправки и когато беше 60 – 70 

– 90 дни преди изборния ден, тогава беше такъв срокът. Тогава да 

адаптираме  този  срок.  Ние  трябва  да  дадем  един  срок,  поне  две 

седмици,  в  които  да  се  направят  тези  поправки,  да  проверим 

книжата след публикуването. За това става дума, а не за нещо друго.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Очаквам предложения.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Може  ли  да  направя  едно 

предложение?

Тъй като тези срокове фактически съвпадат – петте дни след 

насрочване на изборите, които сега се случват, и 55 дни по нашия 

текст от закона и тъй като разликата е 15 дни, предлагам да сложим 

срок 40 дни. Да си запазим 15-те дни за реални поправки.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  ви  предлагам  и  при  единната 

номерация да сложим само дата, без брой дни.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: 40 дни прави 01.04.2013 г.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Добре,  за  поправката  на 

изборните книжа слагаме дата 01.04.2013 г.

Следващият  текст,  на  който  спирам  вниманието  ви,  е 

следният:

„ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, 

както и образците на отличителните знаци на застъпниците.”
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Общият срок е 55 дни. Кажете как да го сменим.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам 40 дни.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Може  ли  да  си  аргументирам 

предложението?  Аз  го  аргументирам  по  следния  начин.  Нашите 

срокове,  които  са  свързани  с  други  срокове,  както  е  случаят  със 

секциите, такова адаптиране според мен е невъзможно, защото все 

пак от нашето решение произтичат следващите решения.

Но по отношение на указателните табла няма никаква пречка 

и  няма  никакви  други  свързани  срокове.  Много  малко  такива 

действия има и това е едно от тях.

Аз не възразявам да го приемем в срок от 55 дни.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В чл. 26, ал. 1, т. 38 казва 55 дни. 

Този 55-дневен срок се пада в неделя. Мислите ли, че за три дни да 

приемем толкова много решения? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нали 44 дни  е срокът за назначаване 

на РИК-овете? По този срок да го изравним.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Председателката не е съгласна.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги,  нека  да  се разберем. 

Тези срокове как ги прилагаме? В кои случаи прилагаме така, както 

е записано в закона, в кои правим съответни промени, в кои случаи 

връзваме сроковете с други актове, в кои случаи са просто условно 

свързани с дейността на ЦИК?

Не може за  всеки случай постоянно да  се  чудим какво да 

правим.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Когато  е  предвиден  срок,  ние  го 

спазваме. Когато обаче не е предвиден и вървим по общите срокове, 

тогава съответно взимаме ....., защото те не могат да бъдат по-високи 

от предвидените преди това.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако приемем този принцип, трябваше да 

си  приложим  него  и  за  ръководителите  на  дипломатическите  и 
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консулски  представителства   със  съответното  намаляване  на 

посочения изричен срок в закона – 70 дни. Да си намалим срока.

Ето, за това говоря.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Вие  само  критикувате.  Аз  не  Ви 

чух да вземете отношение за нещо. 

(Господин  Христов  и  господин  Чаушев  говорят 

едновременно, шум в залата.)

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Прекъсвам заседанието 

за десет минути.

(След почивката)

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Дюкенджиева, да продължите.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Уважаеми колеги,  прекъснахме 

заседанието  при  обсъждането  на  текста:  „ЦИК  утвърждава 

образците  на  указателните  табели  и  табла,  както  и  образците  на 

отличителните знаци на застъпниците”, който е с правно основание 

чл.  26,  ал.  1,  т.  38,  където  законът  е  предвидил  55-дневен  срок. 

Въпросът ми е дали да остане този срок или да го променим?

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз предлагам да не го 

променяме,  поне  за  сега.  Да  оставим  за  момент  този  срок,  да 

продължим нататък и да  видим,  ако има и други такива срокове, 

които  не  са  обвързани  с  други,  тогава  да  приемем някакво  общо 

решение за промяната им.

Сега предлагам да продължим нататък.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, приемам предложението.

Следващият  такъв  срок,  който  не  е  определен  от  §  6  от 

Допълнителните разпоредби, е:
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„РИК  регистрира  и  обявява  инициативните  комитети  за 

участие  в  изборите  за  народни  представители  и  им  издава 

удостоверения.”

Правното основание за този текст е чл. 29, ал. 1, т. 7 и чл. 97, 

ал. 5, т. 2.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Тук трябва да е § 6, т. 11 – 40 дни.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, вместо чл. 97, ал. 5, т. 2 

записваме § 6, т . 11 и срокът е 40 дни. Това прави 01.04.2013 г.

Отиваме на следващия текст:

„ЦИК определя единната номерация и начина на защита на 

удостоверенията за гласуване на друго място”.

В хронограмата аз съм посочила 50-дневния срок, който е от 

хронограмата от 2011 г. Основанието според Изборния кодекс е чл. 

26, ал. 1, т. 32, но мисля, че там няма определен срок.

Така че, колеги, аз затова съм написала забележка „срокът е 

от 2011 г.”. Кажете какъв срок да запишем.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тук можем да направим по-скорошен 

срок, защото Министерския съвет го искат за поръчката,  тъй като 

това е от книгите, които се отпечатват централизирано.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да си остане 50 дни тогава?

Колеги, остава 50-дневният срок, което прави 22.03.2013 г.

Следващият спорен срок е по чл. 87. Това е текстът:

„Чл.  87. Централната  избирателна  комисия  изпраща  на 

районните избирателни комисии списък на регистрираните партии и 

коалиции от партии незабавно след приключване на регистрацията 

на  коалициите  от  партии,  както  и  информация  за  извършените 

промени в състава и наименованието на коалициите от партии по 

реда на чл. 85, ал. 4 и 5.” 

В хронограмата ни от 2011 г. сме записали 31 дни. Тук съм 

оставила питанки, за да го обсъдим.
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Ние  коалициите  ги  регистрираме  до  40-ия  ден.  След  като 

изпращаме на РИК списък на регистрираните партии и коалиции, а 

за самите коалиции срокът е до 40-ия ден, значи очевидно ние на 

РИК трябва да ги изпратим на 39-ия ден. Има логика в това и това 

прави 02.04.2013 г.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тогава сроковете ще са 39 дни и 35 

дни. Тоест, ще има два срока. 

Ако искате,  да включим поотделно трите срока,  защото на 

35-ия ден изтича срокът за  регистрация на листите,  другият е 45-

дневен и т.н.

Предлагам  три  срока:  44,  39  и  35  дни.  И  няма  да  им  ги 

обясняваме, защото това са наши срокове.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Добре,  44  дни  за  партиите,  за 

регистрациите и промените в коалициите – 39 дни, за излизане на 

партия от коалиция – 35 дни.

Правното основание е чл. 85, ал. 4 и 5.

Колеги,  да  разбирам,  че  ще  ги  приемем  като  три  отделни 

срока на три отделни реда? Единият срок е 44 дни, другият е 39 дни, 

третият срок е 35 дни.

Колеги, следващият неясен срок е за текста:

„РИК  обявява  номерата  в  бюлетината  на  независимите 

кандидати за народни представители.”

Правното основание е чл. 29, ал. 1, т. 11 и срок – 31 дни.

Моята идея е била все пак да дадем 31 дни, защото на 30-ия 

ден започва кампанията и някак си да имат поне номера. 

Така че това е моето предложение за този текст и този срок – 

31 дни.

Обаче чл.  146,  ал.  3  казва,  че „РИК чрез жребий определя 

реда  за  представяне  на  кандидатите  в  различните  форми  на 
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предизборната  кампания  по  регионалните  радио-  и  телевизионни 

центрове и обявява определения от жребия ред.”

Тук срокът е 31 дни. Затова горе също трябва да остане 31 

дни.

Колеги,  да  разбирам  ли,  че  „РИК  обявява  номерата  в 

бюлетината на независимите кандидати за народни представители” 

ще си остане със срок от 31 дни?

РУМЯНА СИДЕРОВА: От кога започва кампанията? От 30-

ия ден. А на 35-ия ден изтича регистрацията на кандидатите. 

Има възможност до 35-ия ден някоя партия самостоятелно да 

заяви:  излизам от еди-коя си коалиция и да поиска да регистрира 

самостоятелни листи. Поради тази причина нашият жребий трябва 

да бъде на 34-ия ден, когато са приключили всички тези процеси и 

да изтеглим жребия за номерата на партиите, коалициите в листата, 

след  което  пък  долу  в  районните  избирателни  комисии  ще  си 

оправят поредността по нашия жребий според регистрираните при 

тях  листи  на  партии  и  коалиции  и  вече  регистрацията  на 

независимите  –  според  поредността  в  регистъра  след  последния 

номер на партия или коалиция.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, тук правното основание е 

чл. 29, ал. 1, т. 11 и срокът ще остане 31 дни, а това е 10.04.2013 г. 

като дата.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  А  къде  е  срокът  за  бюлетината  в 

ЦИК? 34 дни!

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: „ЦИК с решение определя чрез 

жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите 

от партии и ги обявява.” Тук поставяме срок от 34 дни.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Да, да сложим 34 дни.

31



РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Той  е  бил  31  дни  поради  същата 

причина,  поради  която  регистрацията  е  била  32  дни,  но  сега  е 

станала 35 дни.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  аз  имам  предложение. 

Нека да си остане и жребият на 31 дни, а пък ние ще си го направим 

на 34-ия ден. Нали няма проблем за това?

Добре,  двата  срока  за  жребиите  са  всъщност  31  ден  и  те 

изтичат на 10.04.2013 г. А вече ние можем да си ги изтеглим и по-

рано.

Колеги, следващият срок с питанка, е с правно основание чл. 

190, ал. 4, което е към текста:

„ЦИК определя размера и вида на таблото, което се поставя 

пред изборното помещение.”

В хронограмата е записан срок 25 дни, а отдолу пише, че този 

срок е от изборите от 2011 г. Очевидно няма как да остане този срок. 

Слушам  ви  за  предложения.  Предният  път  са  били  25  дни.  Ако 

искате, да си остане 25 дни? 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Там няма законов срок?

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не, по чл. 190 – няма.

Добре,  колеги,  да  оставим ли,  че  ще определим размера и 

вида на таблото, което се поставя пред изборното помещение, на 25 

дни? Добре, 25-ият ден е 16.04.2013 г.

Колеги, има една моя грешка, която аз съм си я поправила:

„ЦИК  провежда  обучение  на  районните  избирателни 

комисии не по-късно от 15 дни от назначаването им и на членовете 

на  секционните  избирателни  комисии  извън  страната  преди 

заминаването им.”

Аз  бях  написал  15,  а  всъщност  те  са  30,  защото  ние  ги 

назначаваме на 45-ия ден, като се махнат 15, ще си остане 30 дни.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, това е 30 дни преди изборите.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, 30 дни преди изборния ден и 

това ще бъде 11.04.2013 г. Така че, колеги, до 11.04.2013 г. трябва да 

сме провели обучението.

Следващият  срок,  който  всъщност  ние  вече  трябва  да 

определим и това е нещо съвсем ново, което досега не го е имало, 

това е с правно основание чл. 192а от Изборния кодекс и чл. 193, 

ал.  1  от  Изборния  кодекс.  Това  е,  че  членовете  на  секционните 

избирателни  комисии  са  длъжни  да  носят  в  изборния  ден 

отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с 

черни букви се изписва заеманата длъжност. Отличителните знаци 

се отпечатват от ЦИК.

Тук, колеги, искам да ми помогнете за срока.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  предлагам  да  сложим  срок, 

който да е малко по-близък до изборния ден с оглед на това, че там е 

записано  отпечатване.  Той  да  е  съобразен  със  срока,  в  който 

Министерският съвет разнася книжата и материалите. 

Затова  аз  ви  предлагам  срок  08.04.2013  г.,  защото  по 

предварителна информация, както всички знаем, около 8 април тези 

материали ще бъдат в областните администрации. За да бъдат там, 

ние трябва да сме ги направили като образец. Предлагам ви срокът 

да бъде около тази дата.

Може би осми май?! Въпросът е да го сложим максимално 

късно,  защото  ние  ще  го  дадем  максимално  рано,  но  тъй  като 

отпечатването ще го прави Министерският съвет, да сложим срок, 

който ние сега ще го вземем малко или много произволно, и бихме 

ги  ограничили  по  някакъв  начин,  тъй  като  това  нещо  – 

отпечатването – ще стане с обществена поръчка.

Затова ви предлагам срокът да е максимално по-нататък. А 

имам и  друго  основание.  Още  не  знаем колко  ще бъде  броят  на 

членовете на секционните избирателни комисии и т.н. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тук  има  два  срока.  Единият  е  за 

нашето решение. Другият е за Министерския съвет. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  аз  казвам,  че  ние  сме 

готови с образеца, но да не ги ограничаваме по някакъв начин. Само 

за това апелирам. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние да си сложим срока за нашето 

решение, което ще вземем за отличителните знаци.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  В  хронограмата  пише,  че  се 

отпечатва от ЦИК.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Аз  съм  записала  текста  от 

закона. Ако кажете, ще махнем този текст.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: При това положение да отпадне 

изречението,  че  се  отпечатват.  Нека  да  дадем  по-къс  срок  за 

определянето  на  тези  отличителни  знаци.  Но,  ако  остане 

изречението,  че  се  отпечатват,  ви  предлагам  да  срокът  да  е 

максимално отдалечен – например на 10-ия ден преди изборите.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз си задавам въпроса, нищо, че 

аз  съм  го  написала,  но  аз  съм  го  преписала  от  закона,  защо  в 

хронограмата трябва да стои изречението, че ние ги отпечатваме?

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Не трябва да стои.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Добре,  това,  че  отличителните 

знаци се отпечатват от ЦИК, го махаме, а ние си знаем, че ние ги 

отпечатваме. Очаквам, колеги, предложения за срок.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тогава текстът трябва да звучи така:

„ЦИК  утвърждава  образеца  на  отличителни  знаци  за 

членовете на секционните избирателни комисии.”

Мисля, че това е достатъчно.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  А  ще  остане  ли  изречението 

отдолу –„Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден ....” ?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Тогава само чл. 192а ли ще бъде 

правното основание? Добре.

Очаквам предложение за срок.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние тук предложихме 25 дни срок. 

Това е срок, който ние си слагаме, не ни го е дал законът. За да може 

Министерският съвет да ги отпечата, трябва да има някакъв разумен 

срок.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нататък няма други текстове и 

срокове.

Накрая  на  хронограмата,  извън  табличката  аз  съм  си 

записала,  че  по  чл.  234  от  Изборния  кодекс  РИК незабавно  след 

подписване  на  протокола  го  изпраща  в  електронен  вид.  Това, 

разбира се, ще го махна. Това си го бях написала за себе си като 

информация.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тук няма срок за регистрацията  на 

агенциите, които ще извършват социологическите проучвания.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Тук  правното  основание  е 

чл.  137б:  „ЦИК  регистрира  агенциите,  които  ще  извършват 

социологически проучвания в изборния ден въз основа на заявление, 

подписано от представляващия съответната агенция или от изрично 

упълномощено от него лице.”

Да, и аз съм си отбелязала, че тук трябва да определим срок.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Госпожо  Манахова,  помогнете. 

Какво  решихме,  за  регистрацията  на  социологическите  агенции 

дадохме ли някакъв срок? Да, срокът е в чл. 137, ал. 1

АННА МАНАХОВА: Срокът е 04.05.2013 г.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: А срок за образеца на отличителния 

знак,  който  ще  носят  анкетьорите  на  социологическите  агенции? 

Ние трябва да го утвърдим съгласно чл. 137б, ал. 1.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: По чл. 137б  да сложим срок  20 

дни. В чл. 26, ал. 1, т.  21 и т. 21а има предвиден 20-дневен срок. 

Тогава да добавим към този 20-дневен срок и условията на чл. 137б. 

Така ли се разбираме?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е при определяне на условията 

и реда за извършване на социологически проучвания....

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  ....и  води  регистър  на 

социологическите агенции по чл. 137б, който публикува на интернет 

страницата си” – това е наше задължение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Хубаво, но срокът не е един и същи.

Ние 20 дни преди изборния ден имаме срок да им определим 

условията и реда за извършване на социологически проучвания. А 7-

дневният срок е те да се регистрират. Това са две различни действия. 

За регистъра не трябва да слагаме срок. Регистърът започва 

от момента, в който започва регистрацията. 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  За  отличителния  знак  по 

образец, утвърден от ЦИК – това питам къде да го сложа и в какъв 

срок.

РУМЯНА СИДЕРОВА: 20-дневен срок е срокът, в който се 

определя реда и условията за регистрацията. Отличителният знак за 

анкетьорите трябва да има същия срок.  Това ще е в условията за 

регистрация и трябва да бъде в същата точка. Като определим реда, 

ще пишем и какъв ще е знакът.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, тогава да го дописвам ли 

като текст?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, колеги, там, където беше 

20-дневният срок по чл. 26, ал.1, т. 21 и 21а има леко изменение на 

текста и той става по следния начин:
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„ЦИК  определя  условията  и  реда  за  извършване  на 

социологически  проучвания  в  изборния  ден  и  приема  образец  на 

отличителния  знак  на  анкетьорите.  Води  регистър  на 

социологическите  агенции  по  чл.  137б,  който  се  публикува  на 

интернет-страницата.”

В основанието освен чл. 26, ал. 1, т. 21 и 21а ще добавим и 

чл. 137б, ал. 3. 

Първият ред след „Изборния ден” ще бъде:

„ЦИК  регистрира  агенциите,  които  ще  извършват 

социологически проучвания в изборния ден въз основа на заявление, 

подписано от представляващия съответната агенция или от изрично 

упълномощено от него лице.” 

Тук основанието е чл. 137, ал. 1 и чл. 137б, ал. 1 и срокът е 7 

дни. А това прави 04.05.2013 г.

Нямаме повече в хронограмата такива неуточнени от закона 

срокове с изключение на чл. 26, ал. 1, т. 33, която гласи:

„ЦИК публикува на интернет-страницата си резултатите от 

гласуването по избирателните секции.”

Но  и  на  предишните  избори  това  си  е  било  само  като 

задължение с правното основание, без да се посочва срок.

Аз  нямам  какво  друго  да  докладвам.  Мога  да  отида  да 

преработя хронограмата и да нанеса корекциите, за да я пуснем да се 

гледа.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Означава  ли  това,  че  другите  текстове 

няма да обсъждаме?

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Не,  не  означава.  Тях  ще  ги 

обсъждаме,  след като  преработя  хронограмата  и  ви  я  предоставя. 

Така  че  след  малко  продължаваме  с  разискванията  по  всички 

текстове.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Дюкенджиева,  да  продължите  доклада  си  по  хронограмата  след 

корекциите, които сте нанесла.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  днешното 

заседание в мрежата е качен файл с означение „Хронограма – избори 

42  Народно събрание” с дата 14.03.2013 г. Номерирано е, нанесени 

са корекциите.

Аз, разбира се, сега, току-що видях, че т. 25 е останала. А тя 

беше  преместена  напред  като  т.  4.  Така  че  просто  ще  бъдат 

преномерирани точките след т. 25 надолу. Ако има други корекции, 

чакам ги, за да ги отразя.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз имам предложение.  

Уважаеми  колеги,  предлагам  текстът  на  т.  13:  „МВР 

предоставя на ГД ГРАО в МРРБ данни за лицата, които са заминали 

извън Република България не по-малко от 2 месеца преди изборния 

ден  и  не  са  се  завърнали,  за  заличаване  имената  им   от 

избирателните списъци” да отпадне.

Основанията ми са следните. Регламент ЕО № 562/2016 г. на 

Европейския парламент, писмо с вх. № на ЦИК НР-49/08.01.2013 г., 

в което се цитира писмо на Министерството на вътрешните работи, 

където се твърди, че не могат да предоставят за обработване такава 

информация. А пък в писмото на ГД ГРАО се твърди, че не могат да 

предоставят и не могат да бъдат заличавани лицата поради чл. 56, 

ал. 1.

Въз основа на  тези основания,  които изложих,  най-вече на 

регламента на Европейския парламент и на въпросните писма на ГД 

ГРАО и на Министерството на вътрешните работи предлагам тази 

точка да отпадне.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението на господин Чаушев.

Моля, гласувайте това предложение.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 7, против – 7.

Предложението не се приема.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Предлагам  процедурно  да  се  гласува 

изрично текстът на т. 13 в сегашния вариант – само и единствено 

него. Да се види дали т.13 ще събере необходимото мнозинство да 

присъства в този й вид, който съществува в хронограмата.

Вие отхвърлихте моето предложение т. 13 да отпадне. След 

като  отхвърлихте  моето  предложение,  аз  предлагам  само  и 

единствено  да  се  гласува  т.  13,  защото  отхвърлянето  съвсем  не 

означава, че текстът ще остане в същия му вид. 

Направих процедурно предложение да се гласува само т. 13 с 

въпросния текст, който ни е представен като приет. Вие отхвърлихте 

моето предложение, а аз предлагам само и единствено т. 13 да се 

гласува в предложената ни редакция.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз, колеги, не виждам 

основание  да  подложа  на  гласуване  това  предложение,  тъй  като 

съгласно  чл.  20,  ал.  2,  когато  за  приемане  на  решение  липсва 

необходимото  мнозинство,  се  смята,  че  е  налице   решение  за 

отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на този Кодекс.

След  като  взехме  едно  решение  за  отхвърляне  на 

предложението,  не  виждам  основание  да  го  гласуваме  втори  път 

алтернативно.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: По-точното, което казахте, става въпрос 

за решение. Ние сме в процес на дискусия и обсъждане на проект на 

решение на Централната избирателна комисия, което е съвсем друго 

нещо. Ние нямаме окончателен проект на това решение, което ще 

стане такова впоследствие.
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Затова направих предложение изрично да се гласува т. 13 във 

вида,  в  който  е  представена,  а  не  накрая  да  се  яви  във  вид  на 

решение.

За  референдума  сме  получили  тези  писма.  Аз  не  си  го 

измислям.  Искам да кажа,  че европейското право има предимства 

пред вътрешното право. Само това искам да кажа. Да не забравяме, 

че сме членове на Европейския съюз.

Ние  сме  получили  отговор  от  въпросните  органи,  които 

трябва да го изпълняват, че това не може да бъде изпълнено.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имаше такова 

предложение. Гласувахме го. За следващото предложение аз казах, 

прецених, обясних, дадох основания. Оттук нататък не виждам какво 

повече мога да направя. Да продължим с обсъжданията.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Не  подложихте  на  гласуване 

процедурното ми предложение да се подложи на гласуване текстът 

на т. 13 така, както е посочен, за да видим дали има необходимото 

мнозинство.  Само  се  отхвърли  моето  предложение,  но  нямаме 

доказателства, че този текст ще се приеме в този му вид.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Аз  няма  да  подложа 

това  предложение на гласуване.  Обясних защо.  Водя заседанието, 

това е мое право. Дали е съобразено с правилника или не, е въпрос 

на преценка. Ако комисията прецени да упълномощи някого друг да 

подложи  на  гласуване  това  предложение,  разполага  с  това 

правомощие.

Обясних ли защо? Посочих Ви законовото основание. Освен 

това  считам,  че  текстът  в  закона  е  1:1  така,  както  е  приет  от 

законодателя – не следва да се подлагат на гласуване. Посочих 1:1 

законовата редакция. Това е другото ми съображение.

Оттук нататък дадох думата на госпожа Дюкенджиева, за да 

продължим с обсъждането.
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СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  аз  чакам  други 

предложения за поправки по хронограмата. Аз нямам какво друго да 

докладвам.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Бояджийски.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  исках  думата,  за  да  обърна 

внимание на колегите на стр. 7, т. 63 – срокът остана 25 дни, а той е 

30.  Така  е  записано  и  във  втората  графа  „Основни  процедури, 

събития и действия”. Това, първо.

Второ, в тази графа е записано подробно не само това какво 

ще се извърши тогава, но и как ще се извърши. Не считате ли, че е 

по-удачно текстът да остане само до „ЗЗЛД”. Другото е предмет на 

наше решение.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да,  така е.  Аз нарочно оставих 

по-дългия  текст.  Ако  комисията  реши,  ще  го  махна.  Народно 

оставих  този  текст  така  предвид  това,  че  хронограмата  ще  бъде 

качена по-рано и да може все пак българските граждани, които ще 

заявят желание да гласуват в чужбина, все пак да го видят тук. Това 

беше моята идея.

Но,  ако  комисията  прецени,  ще  го  редактираме.  Няма 

проблем.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Даже и това да е аргумент, вторият 

абзац  изцяло  трябва  да  отпадне  до  края.  Това  как  се  образуват 

секциите изобщо не му е мястото тук.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз правя това предложение.

Последното изречение: „Траен срок за подаване на заявления 

в  дипломатическите  и  консулски  представителства   за  гласуване 

извън страната” да остане и да се промени на 30 дни.

 Текстът  „...заявява  това  не  по-късно  от  30  дни  преди 

изборния ден” – мисля, че навсякъде ги махнахме тези неща. Ще се 
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получи така, че на две места ще го има „30 дни” – и в срока, и в 

събитията.”

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Този  „краен  срок”  не  е  само  за 

дипломатическите и консулски представителства, а е изобщо краен 

срок въобще за подаване на заявленията.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, да разбирам ли, че има 

предложение  този  текст  да  остане  само  в  първата  му  част  до 

„...спазване изискванията на ЗЗЛД.”?

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре.

Мога ли да ви помоля да погледнете т. 40, която всъщност е 

нова. Това е онази, в която разбихме трите срока и т. 40 стана така:

„40.  ЦИК  изпраща  на  РИК  списък  на  регистрираните 

коалиции от партии” със 39-дневен срок.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам т. 71 да придобие вида:

„Списъците  на  лицата,  заявили  желание  да  гласуват  извън 

страната,  се  публикуват  от  министъра  на  външните  работи  и  от 

ръководителите на дипломатическите и консулски представителства 

на Република България на интернет-страницата на Министерството 

на  външните  работи  и  на  дипломатическото  и  консулското 

представителство.”

От  всички  останали  неща  няма  смисъл.  Всички  останали 

неща ще дойдат  в  решението  за  условията  и  реда  за  гласуване  в 

чужбина. Остава 18-дневният срок, както е в колонката.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,  има предложение т.  71 

да бъде със следния текст:

„71. Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън 

страната,  се  публикуват  от  министъра  на  външните  работи  и  от 

ръководителите  на  дипломатическите  и  консулските 

представителства  на Република България на интернет-страницата на 
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Министерството  на  външните  работи  и  на  дипломатическото  и 

консулското представителство.”

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Искам  да  попитам  нещо 

принципно. Когато говорим за събитията и процедурите във втората 

колона и за  сроковете в четвъртата,  допускаме ли да се повтарят, 

тоест, във втората да има срок, да речем, най-малко 7 дни, или не 

допускаме?  Ако  допускаме,  да  не  се  занимавам  да  правя 

предложения, за да го променяме.

Искам да разбера за себе си, за да преценя да ги давам ли като 

предложения и забележки.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Бояджийски, мисля, че 

на едно няма как да се промени и сега ще Ви кажа как беше. 

Ето примерно в т. 68: „ЦИК провежда обучението на РИК не 

по-късно от 15 дни.”

Добре, ще махна „не по-късно от 15 дни”.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Не, не ме разбрахте. Ако приемем 

подходът,  че  си  остава,  остава  си и не  правя  никакви  забележки. 

Това казвам.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  В  т.  85  правим  следната 

корекция: 

„85.  Списъкът  на  заличените  лица,  които  нямат  право  да 

бъдат  дописвани  в  избирателния  списък  в  изборния  ден,  се 

публикува на интернет-страницата на съответната община.”

Останалият текст от т. 85 до края отпада.

Т. 88 трябва да отпадне. А в т. 90 се прави следната корекция:

„90  ЦИК  регистрира  агенциите,  които  ще  извършват 

социологически проучвания в изборния ден и издава удостоверения 

на регистрираните анкетьори.”

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  В  т.  95  приехме,  че  няма  да  има 

застъпници.
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СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Добре,  чудесно.  Т.  95  също 

отпада.

Колеги, ще ви кажа каква е била моята идея да го има в т. 96: 

за да може, като я видят утре или в други ден, да знаят, че ще водят 

такъв регистър. Това беше моята идея.

Т. 96 всъщност ще стане така:

„96. РИК регистрира застъпниците на кандидатските листи на 

партии, коалиции от партии и инициативните комитети до изборния 

ден и издава удостоверения.

РИК води регистър на застъпниците по кандидатски листи, 

които публикува на интернет страницата си.”

Това е моето предложение.

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: В чл. 108, ал. 2 срокът 35 дни, който 

се движеше със срока по чл. 86, ал. 2, където са 32 дни. Там приехме, 

че са 35-те дни.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, 35 дни.

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: При независимите кандидати по чл. 

109,  ал.  4  –  „Подписката  се  предава  не  по-късно  от  32  дни”,  а 

другото е 29 дни.  32-та дни остават ли?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Остава!  Като  са  забравили  да  го 

поправят, какво да направим?

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА:  Те  не  са  поправили чл.  86,  ал.  2. 

Затова ви питам, след като говорим за кандидатски листи.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Иначе  и  там  трябва  да  сложим 35 

дни, обаче....

 РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: За това ми е питането.  Това е за 

т. 47 от хронограмата.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Въпросът  е,  че  са  сложили 35  дни 

само за кандидатските листи за партии и коалиции, а са забравили да 

сложат 35 дни за кандидатските листи на независимите кандидати.
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Там  си  е  останал  старият  текст  с  32  дни,  така,  както  са 

останали и в чл. 84, и в 86 и още други.

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Независимите кандидати имат един 

малко  по-дълъг  срок,  отколкото  партиите,  което  за  мен  е  доста 

странно.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Единственото  обяснение,  е  че 

законодателят е пропуснал да уеднакви сроковете.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  В  т.  79  към  написала:  „Краен 

срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъците 

по  настоящ  адрес...”  И  за  да  бъде  еднакво,  предлагам  т.  57  да 

придобие вида:

„57.  Краен  срок  за  избиратели  с  трайни  увреждания  да 

подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна урна.”

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тогава  и  т.  79  трябва  да  се 

прередактира: 

„79.  Краен  срок  за  избирателите  да  подадат  заявление  за 

вписване в избирателните списъци.”

(реплики извън микрофоните.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Говорим  за  хронограмата.  Ако 

направим такава поредност, според мен ние ще затрудним процеса 

на получаване на резултатите и на въвеждането на резултатите.

Аз считам, че ще е много трудно в смисъл като протежение 

на  време,  предаването  на  протокола  от  секционната  избирателна 

комисия, въвеждането на данните, след което сканиране, след което 

разпластяване  и  всички  останали  действия.  Това  според  мен 

страшно ще удължи процеса. Тук колеги са правили експеримент, аз 

не съм правила, аз само логически разсъждавам, че се разкъсва един 

процес, защото ще трябва да изчакат всички останали и целият този 

процес на сканиране на 64 листа или не знам колко ще бъдат, във 

всеки район ще са различни.
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Аз  си  представям  така,  не  казвам,  че  аз  съм  правата. 

Въвеждат се, както и досега, протоколите с изборните резултати. Те 

издават разписката. Отиват в районната комисия заедно с протокола, 

който към този момент е от три пласта, четвъртият са го залепили 

преди да тръгнат от секцията. Отиват с трите пласта при съответния 

член  на  РИК,  който  вижда,  че  в  протокола  всичко  е  наред, 

разпластява протокола, взема този екземпляр от протокола, който ще 

остане  за  РИК  и  за  СИК,  предава  на  секционната  комисия  този 

екземпляр от протокола, който ще отиде с плика, описан в приемо-

предавателния  протокол  и  за  съхранение  в  областната 

администрация. 

Тук,  след като вече са приети – така си го  представям,  не 

знам доколко съм права – да се изработи едно работно място и вече 

да се определи член от РИК, който ще наблюдава този процес, да 

започнат последователното сканиране на приетите протоколи, без да 

са обвързани и през това време да си върви потокът на въвеждането 

на данните и на получаване на протоколите, като протоколите, които 

междувременно ще са получени и се разпластяват, те вече ще си се 

натрупват. Но сканирането ще си продължава, без да спира процеса 

на въвеждане на данните.

Аз лично така си го представям.

Като разговаряхме с колеги, не казвам имена, няма никакво 

значение,  защото  разсъждавахме  много  и  в  различни  моменти, 

имаше представа, че ще се въведат данните, ще се сканира и едва 

след това протоколът ще се приема и разпластява, което според мен 

не трябва да се случва.  Сканирането трябва да стане,  след като е 

приет  протоколът  от  секционната  избирателна  комисия.  И  при 

наличието  на  два  екземпляра  е  достатъчно  даже  единият  да  се 

разпласти, който ще остане в РИК и той да се сканира, а другият 
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вече  да  се  групира  на  камарата,  която  след  това  ще  се  слага  в 

папките, за да ги носят при нас.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В София ще има 12 – 13 оператори, 

които ще въвеждат данни, а пък ще има 2 или 3, които ще сканират.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Но  те,  като  си  отидат  на  онова 

работно място,  след като са потвърдили разписката и всички тези 

неща  вече  са  факт,  аз  не  ги  обясних  подробно.  Като  отидат  на 

мястото,  където  ще  им  се  приемат  окончателно  и  разпластяват 

протоколите  на  РИК,  комисията  си  ги  разпластява,  дава  третия 

екземпляр на  комисията, за да си ги носи в областта – единият се 

отделя за себе си на една камара, а другият, който ще се носи ....

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам точките от 104 до 108 

да ги обединим.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Аз  лично  съм  против  да  ги 

обединяваме. За мен така е по-ясно. Освен това те са си описани, 

както виждате, в чл. 104, ал. 1, т. 16, в чл. 105, ал. 1, т. 16а, в чл. 106, 

ал. 1, т. 17 – вървят, както са по Изборния кодекс.

Аз лично правя предложение точките да си останат така. Ако 

комисията реши друго, о, кей.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Има ли още нещо по 

хронограмата  да  се  добави  или  да  се  коригира?  Колеги,  ако  сме 

приключили с  предложенията  за  корекции на  хронограмата  и ако 

няма такива, ще я подложа на гласуване.

ХРОНОГРАМА

за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. 
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№ Основни процедури, събития и действия Основание
от ИК

Време 
(дни/часов
е) спрямо 
изборния 

ден

Срок до дата
(вкл.)

1. Президентът  на  републиката  насрочва 
изборите за народни представители

§ 6, т. 1 от 
ДР

Указ № 57 от 
13.03.2013 г.

(ДВ, бр. 25 от)
13.03.2013 г.)

2. Наименованията,  границите и номерацията 
на  изборните  райони  се  определят  от 
президента на републиката

§ 6, т. 8 от 
ДР

Указ № 58 от 
13.03.2013 г.

(ДВ, бр. 25 от)
13.03.2013 г.)

3. МС  може  да  възложи  координацията  и 
изпълнението  на  дейностите  по 
организационно-техническата  подготовка 
на изборите на определен министър

Чл. 13, ал. 2 - 7 дни от 
насрочван

е на 
изборите

20.03.2013 г.

4. ЦИК определя структурата и съдържанието 
на  единната  номерация  на  избирателните 
секции

Чл. 26, ал. 1, 
т. 14 и 15

15.03.2013 г.

5. Ръководителите  на  дипломатическите  и 
консулските  представителства  трябва  да 
поискат  незабавно  съгласието  на 
приемащата държава за произвеждането на 
изборите за народни представители

Чл. 74, ал. 2

6. ЦИК  приема  решение  за  определяне 
условията, реда и организацията за
гласуване  на  българските  граждани  извън 
страната

§ 6, т. 6 от 
ДР

Чл. 26, ал.1, 
т.4

- 55 дни 17.03.2013 г.

7. ЦИК  утвърждава  образците  на  изборните 
книжа  за  изборите  за  народни 
представители

Чл. 12, ал. 2 - 5 дни от 
насрочван

ето на 
изборите

8. ЦИК  определя  броя  на  мандатите  в 
многомандатните  изборни  райони  въз 
основа  на  единна  норма  на 
представителство  за  цялата  страна  в 
зависимост  от  броя  на  населението  по 
данни,  предоставени  от  НСИ  на  база 
резултатите  от последното преброяване на 
населението

Чл. 26, ал. 2, 
т. 1

Чл. 67, ал. 3
§ 6, т. 8 от 

ДР

- 55 дни 17.03.2013 г.

9. ЦИК приема и обнародва в ДВ методика за 
определяне  на  резултатите  от  гласуването 
за народни представители

§ 6, т. 5 от 
ДР

- 55 дни 17.03.2013 г.

10. ЦИК утвърждава образците на указателните 
табели  и  табла,  както  и  образците  на 
отличителните знаци на застъпниците

Чл. 26, ал. 1, 
т. 38

- 55 дни 17.03.2013 г.
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№ Основни процедури, събития и действия Основание
от ИК

Време 
(дни/часов
е) спрямо 
изборния 

ден

Срок до дата
(вкл.)

11. Кметовете на общини определят местата за 
обявяване  на  избирателните  списъци. 
Информацията  се  изпраща  в  РИК  след 
назначаването им.

Чл. 54, ал. 3 - 55 дни 17.03.2013 г.

12. ГД  “Изпълнение  на  наказанията”  в 
Министерството  на  правосъдието 
предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за 
лицата,  изтърпяващи  наказание  лишаване 
от  свобода  за  автоматизираното  им 
заличаване от избирателните списъци

Чл. 46, ал. 2 - 55 дни 17.03.2013 г.

13. МВР  предоставя  на  ГД  “ГРАО”  в  МРРБ 
данни за лицата,  които са заминали извън 
Република  България  не  по-малко  от  2 
месеца  преди  изборния  ден  и  не  са  се 
завърнали,  за  заличаване  имената  им  от 
избирателните списъци

Чл. 56, ал. 1 - 55 дни 17.03.2013 г.

14. Кметовете на общини образуват със заповед 
избирателните  секции  на  територията  на 
общината и утвърждават тяхната номерация 
и адрес.
Заповедта на кмета се обявява публично

Чл. 71, ал. 2 
и 3

- 55 дни 17.03.2013 г.

15. ЦИК  определя  реда  за  проверка  на 
списъците с имената, ЕГН и подписите
на  избирателите,  подкрепящи 
регистрацията на партиите, както и реда за 
проверка на кандидатските листи, и възлага 
изпълнението на ГД “ГРАО” в МРРБ

Чл. 26, ал.1, 
т. 31

- 54 дни 18.03.2013 г.

16. ЦИК изпраща решението за условията, реда 
и  организацията  за  гласуване  извън 
страната на МВнР

§ 6, т. 6 от 
ДР

- 54 дни 18.03.2013 г.

17. ЦИК  определя  условията  и  сроковете  за 
възлагане  чрез  конкурс  на  компютърната 
обработка на данните от гласуването

Чл. 26, ал. 1, 
т. 28

- 54 дни 18.03.2013 г.

18. Кметовете  на  общини  изпращат  на  ГД 
“ГРАО” в МРРБ списък с
адресите  на  избирателните  секции  и 
уведомяват РИК

Чл. 71, ал. 4 - 53 дни 19.03.2013 г.

19. ЦИК  издава  методически  указания  за 
работата  на  избирателните  комисии  по 
прилагане на ИК

Чл. 26, ал.1, 
т.3

- 45 дни 27.03.2013 г.

20. ЦИК  определя  реда  за  проверка  на 
подписки  за  участие  на  независими 
кандидати  и  възлага  изпълнението  на  ГД 
“ГРАО” в МРРБ

Чл. 26, ал.1, 
т. 30

- 45 дни 27.03.2013 г.
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№ Основни процедури, събития и действия Основание
от ИК

Време 
(дни/часов
е) спрямо 
изборния 

ден

Срок до дата
(вкл.)

21. При  областните  управители  се  провеждат 
консултации за състава на РИК

Чл. 27, ал. 2 - 50 дни 22.03.2013 г.

22. Областните  управители  представят  в  ЦИК 
предложенията  за  състав  на  районните 
избирателни комисии в случаите,  когато е 
постигнато  съгласие  между участниците  в 
консултациите
Областните  управители  представят  в  ЦИК 
предложенията  за  състав  на  районните 
избирателни комисии в случаите,  когато е 
постигнато  съгласие  между участниците  в 
консултациите

Чл. 27, ал. 6 
и 7 

Чл. 27, ал. 5 
и 8

- 50 дни 22.03.2013 г.

23. ЦИК определя условията и реда за участие 
на наблюдатели 

Чл. 26, ал. 1, 
т. 26 

- 50 дни 22.03.2013 г.

24. ЦИК  определя  единната  номерация  и 
начина на защита на
удостоверенията  за  гласуване  на  друго 
място

Чл. 26, ал.1, 
т. 32

- 50 дни 22.03.2013 г.

25. Партиите  представят  в  ЦИК  заявление  за 
регистрация  в  изборите  за  народни 
представители

Чл. 82, ал. 1
§ 6, т. 9 от 

ДР

- 45 дни 27.03.2013 г.

26. ЦИК  назначава  районните  избирателни 
комисии

§ 6, т. 4 - 45 дни 27.03.2013 г.

27. ЦИК  незабавно  регистрира  партия  за 
участие  в  изборите,  в  случаите  когато 
отказът за регистрация по чл.  83,  ал.  2 от 
ИК е отменен от ВАС

Чл. 83, ал. 3 - 45 дни 27.03.2013 г.

28. ЦИК  изпраща  на  РИК  списък  на 
регистрираните партии 

Чл. 87 - 44 дни 28.03.2013 г.

29. ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на 
списъците,  представени  от  партиите  за 
участие  в  изборите  за  народни 
представители

Чл. 83, ал. 4
§ 6, т. 9 от 

ДР

- 42 дни 30.03.2012 г.

30. ЦИК  може  да  извърши  поправка  в 
изборните  книжа  при  констатирани 
непълноти  или  технически  грешки  и  ги 
обнародва в ДВ 

Чл. 12, ал. 3 1.04.2013 г.

31. Коалициите  от  партии  подават  в  ЦИК 
заявление  за  регистрация  за  участие  в 
изборите  за  народни  представители. 
Коалиции от партии могат да се образуват 
само от партии, регистрирани в ЦИК 

Чл. 84, ал. 2
§ 6, т. 9 от 

ДР

- 40 дни 1.04.2013 г.
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№ Основни процедури, събития и действия Основание
от ИК

Време 
(дни/часов
е) спрямо 
изборния 

ден

Срок до дата
(вкл.)

32. Коалициите  от  партии  подават  в  ЦИК 
заявление  за  промени  в  състава  на 
коалициите  от  партии  за  изборите  за 
народни представители

§ 6, т. 10 от 
ДР

- 40 дни 1.04.2013 г.

33. Инициативният  комитет  за  издигане  на 
независим кандидат представя заявление за 
регистрация  пред  РИК,  подписано  от 
всички членове на ИК

Чл. 97, ал. 5, 
т. 2

Чл. 97, ал. 1
§ 6, т. 11 от 

ДР

- 40 дни 1.04.2013 г.

34. РИК регистрира  и  обявява  инициативните 
комитети за участие в изборите за народни 
представители и им издава удостоверения

Чл. 29, ал. 1, 
т. 7

§ 6, т.11

- 40 дни 1.04.2013 г.

35. Кметовете на общини, съответно кметовете 
на  кметства  и  кметски  наместници  или 
кметовете  на  райони  обявяват 
избирателните  списъци.  Избирателните 
списъци  се  публикуват  на  интернет 
страницата на съответната община

Чл. 54, ал. 1 
и 4

- 40 дни 1.04.2013 г.

36. Доставчиците  на  медийни  услуги,  с 
изключение  на  електронните  медии, 
обявяват  условията  и  цените  на 
предоставените  от тях  услуги  на интернет 
страниците  си.  Тези  условия  и  цени  се 
изпращат  незабавно  на  Сметната  палата  и 
на ЦИК.
Доставчиците на медийни услуги обявяват 
на  интернет  страницата  си  пълното 
съдържание  на  договорите,  сключени  с 
всички регистрирани за участие в изборите 
партии, коалиции от партии и инициативни 
комитети,  в  срок  до  три  дни  от 
подписването на договора.

Чл. 138
Чл. 138а

- 40 дни 1.04.2013 г.

37. Министерският  съвет  определя  тарифа  за 
заплащане на предизборните предавания по 
БНТ,  БНР и техните  регионални центрове 
от  партиите,  коалициите  от  партии  и 
инициативните  комитети.  Тарифата  се 
изпраща незабавно на Сметната палата и на 
ЦИК

Чл. 147 - 40 дни 1.04.2013 г.
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№ Основни процедури, събития и действия Основание
от ИК

Време 
(дни/часов
е) спрямо 
изборния 

ден

Срок до дата
(вкл.)

38. Електронните медии, с изключение на БНТ, 
БНР  и  техните  регионални  центрове 
определят  и  обявяват  на  интернет 
страницата  си условията,  реда  и  тарифите 
за предоставяне на време за отразяване на 
предизборната  кампания  на  партиите, 
коалициите  от  партии  и  инициативните 
комитети  и  ги  изпращат  на  Сметната 
палата.  Електронните  медии с  национален 
обхват  предоставят  тези  условия,  ред  и 
тарифи  на  ЦИК.  Електронните  медии  с 
регионален  и  местен  обхват  предоставят 
тези условия, ред и тарифи на РИК 

Чл. 148, ал. 
2 и 3

- 40 дни 1.04.2013 г.

39. ЦИК  изпраща  на  РИК  списък  на 
регистрираните коалиции от партии 

Чл. 87 - 39 дни 2.04.2013 г.

40. ЦИК  изпраща  на  РИК  информация  за 
извършените  промени  в  състава  и 
наименованието  на  коалициите  от  партии 
по реда на чл. 85, ал. 4 и 5 от ИК

- 35 дни 6.04.2013 г.

41. Партия, включена в състава на коалиция от 
партии,  която  след  регистрацията  на 
коалицията  от  партии,  напусне  състава  й, 
може да участва на изборите самостоятелно 
с регистрацията си по чл. 82 от ИК

Чл. 86, ал. 2 - 35 дни 6.04.2013 г.

42. РИК  регистрира  кандидатските  листи  за 
народни представители

Чл. 108, ал. 
2

- 35 дни 6.04.2013 г.

43. ЦИК  утвърждава  техническия  образец  и 
защитата  на  бюлетините,  определя 
съвместно  с  МС  условията  и  реда  за 
отпечатването  им;  утвърждава  образец  на 
кочан с бюлетините и осъществява контрол 
за изпълнението на утвърдените изисквания

Чл. 26, ал. 1, 
т. 16

- 33 дни 8.04.2013 г.

44. Партиите и коалициите от партии подават 
заявление в ЦИК за заличаване от състава 
на  коалицията  напусналата  я  партия  в 
изборите за народни представители

Чл. 85, ал. 4 
във връзка с 

ал. 3

- 32 дни 9.04.2013 г.

45. ЦИК  с  решение  заличава  от 
наименованието на коалицията от партии
партиите, които са напуснали състава й

Чл. 85, ал. 5 - 32 дни 9.04.2013 г.

46. Подписката  за  независим  кандидат  за 
народен  представител,  заедно  с  банков 
документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 
и с документите по чл. 108, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 
5 от ИК се предава на РИК

Чл. 109, ал.4 - 32 дни 9.04.2013 г.
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47. РИК  уведомяват  ЦИК  за  регистрираните 
кандидати  не  по-късно  от  24  часа  след 
изтичане на срока за регистрация

Чл. 107, ал. 
6

- 31 дни 10.04.2013 г.

48. ЦИК  с  решение  определя  чрез  жребий 
поредните  номера  в  бюлетината  на 
партиите  и  коалициите  от  партии  ги 
обявява 

Чл. 26, ал. 1, 
т. 17

Чл. 166, ал. 
3

- 31 дни 10.04.2013 г.

49. ЦИК одобрява постигнатите  споразумения 
между генералните директори
на  БНТ,  БНР  и  упълномощени 
представители на партиите,  коалициите от 
партии  и  инициативните  комитети  за 
екипите, формите и темите на диспутите за 
отразяване  на  предизборната  кампания. 
Одобреното  споразумение  се  изпраща 
незабавно на Сметната палата

Чл. 139, ал. 
4

- 31 дни 10.04.2013 г.

50. ЦИК  чрез  жребий  определя  реда  за 
представяне  на  кандидатите  в  различните 
форми на предизборната кампания по БНТ 
и БНР и обявява определения от жребия ред

Чл. 141, ал. 
2

- 31 дни 10.04.2013 г.

51. РИК  чрез  жребий  определя  реда  за 
представяне  на  кандидатите  в  различните 
форми  на  предизборната  кампания  по 
регионалните  радио-  и  телевизионни 
центрове и обявява определения от жребия 
ред

Чл. 146, ал. 
3

- 31 дни 10.04.2013 г.

52. РИК  обявява  номерата  в  бюлетината  на 
независимите  кандидати  за  народни 
представители

Чл. 29, ал.1, 
т. 11

- 31 дни 10.04.2013 г.

53. Кметовете  на  общини  представят  на  РИК 
предложенията  за  състав  на  секционните 
избирателни комисии, в случаите, когато е 
постигнато
съгласие  между  участниците  в 
консултациите

Чл. 34, ал. 6 
и 7

- 30 дни 11.04.2013 г.

54. Кметовете  на  общини  изпращат  на  РИК 
предложенията  на  партиите  и  коалициите 
от  партии  за  състав  на  секционните 
избирателни комисии в случаите, когато не 
е постигнато съгласие между участниците в 
консултациите

Чл. 34, ал. 5 - 30 дни 11.04.2013 г.

55. РИК с решение формира единните номера 
на  избирателните  секции  в  района 
съобразно единната номерация на секциите, 
определена с решение на ЦИК

Чл. 71, ал. 6 - 30 дни 11.04.2013 г.
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56. Краен  срок  за  избирателите  с  трайни 
увреждания  да  подадат  заявление  за 
гласуване с подвижна избирателна урна

Чл. 176, ал. 
1

- 30 дни 11.04.2013 г.

57. ЦИК  провежда  обучение  на  РИК  не  по-
късно от 15 дни от назначаването им и на 
членовете  на  СИК  извън  страната  преди 
заминаването им

Чл. 26, ал.1, 
т.3, изр.2

- 30 дни 11.04.2013 г.

58. Откриване на предизборната кампания Чл. 128 - 30 дни От
12.04.2013 г.

59. Български  гражданин,  който  отговаря  на 
условията по  чл. 3, ал. 1 или 2 и желае да 
гласува, заявява това не по-късно от 30 дни 
преди изборния ден в писмена форма чрез 
заявление по образец, подписано саморъчно 
и  подадено  лично,  чрез  писмо  до 
дипломатическото  или  консулското 
представителство на Република България в 
съответната  държава  или  чрез  електронно 
заявление  през  интернет  страницата  на 
ЦИК,  като  постъпилите  електронно 
заявления  се  публикуват  незабавно  на 
интернет страницата на ЦИК при спазване 
изискванията на ЗЗЛД.
Краен  срок  за  подаване  на  заявления  за 
гласуване извън страната

Чл. 44, ал. 2
Чл. 74, ал. 4

- 30 дни 11.04.2013 г.

60. ТЗ  на  ГД  “ГРАО”  в  МРРБ  извършва 
проверка  на  подписката  за  независим 
кандидат за народен представител

Чл. 109, ал. 
4, 

изр. 2

- 29 дни 12.04.2013 г.

61. РИК установява резултата от подписката за 
независим  кандидат  за  народен 
представител и незабавно уведомява ЦИК

Чл. 110, ал. 
1

- 29 дни 12.04.2013 г.

62. РИК  назначава  СИК  в  страната, 
включително  и  подвижните  секционни 
избирателни комисии

Чл. 34, ал. 1 - 25 дни 16.04.2013 г.

63. ЦИК определя размера и вида на таблото, 
което  се  поставя  пред  изборното 
помещение

Чл. 190, ал. 
4

- 25 дни 16.04.2013 г.

64. ЦИК утвърждава образец на отличителните 
знаци на членовете на СИК

Чл. 192а - 25 дни 16.04.2013 г.

65. Ръководителите  на  дипломатическите  и 
консулските представителства
на Република България предоставят на ЦИК 
информация  за  постъпилите  заявления  за 
гласуване в чужбина

Чл. 74, ал. 5, 
изр. 1

- 23 дни 18.04.2013 г.
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66. ЦИК определя населените места в чужбина, 
в  които  ще  се  образуват  избирателни 
секции

Чл. 74, ал. 5, 
изр. 2

- 21 дни 20.04.2013 г.

67. При  отказ  за  регистрация  или  при 
обявяване  на  недействителност  на 
регистрацията  на  кандидат  от  листа  на 
партия  или  коалиция  от  партии  партията 
или  коалицията  от  партии  може  да 
предложи за регистриране друг кандидат

Чл. 111, ал. 
4

- 20 дни 21.04.2013 г.

68. Когато  някой  от  кандидатите  в 
регистрирана кандидатска  листа  на партия 
или  коалиция  от  партии  почине  или 
изпадне в трайна невъзможност да участва 
в  изборите,  партията  или  коалицията  от 
партии може да предложи нов кандидат

Чл. 111, ал. 
5

- 20 дни 21.04.2013 г.

69. ЦИК  определя  условията  и  реда  за 
извършване на социологически проучвания 
в  изборния  ден  и  приема  образец  на 
отличителния  знак  на  анкетьорите  и  води 
регистър  на  социологическите  агенции  по 
чл.  137б,  който  публикува  на  интернет 
страницата си

Чл. 26, ал. 1, 
т. 21 и 21а
Чл. 137б, 

ал.3

- 20 дни 21.04.2013 г.

70. Списъците  на  лицата,  заявили желание  да 
гласуват  извън страната,  се публикуват  от 
министъра  на  външните  работи  и  от 
ръководителите  на  дипломатическите  и 
консулските  представителства  на 
Република  България  на  интернет 
страницата  на  Министерството  на 
външните работи и на дипломатическото и 
консулското представителство.

Чл. 44, ал. 8 - 18 дни 23.04.2013 г.

71. Бюлетината започва да се отпечатва не по-
рано от 18 дни преди изборния ден

Чл. 166, ал. 
9

- 18 дни От
24.04.2013 г.

72. При  министъра  на  външните  работи  или 
оправомощен  от  него  зам.-министър  се 
провеждат  консултации  с  парламентарно 
представените партии и коалиции от партии 
и  партиите,  които  имат  членове  в  ЕП,  за 
определяне на съставите на СИК в чужбина

Чл. 37, ал. 2 
и 4

- 16 дни 25.04.2013 г.
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73. Министърът  на  външните  работи  или 
оправомощен  от  него  зам.-министър  при 
постигнато  съгласие  на  участниците  в 
консултациите,  представя  в  ЦИК 
предложенията  за  състава  на  СИК  в 
чужбина и документите по чл. 37, ал. 7, т. 2, 
3 и 4 от ИК

Чл. 37, ал. 8 - 15 дни 26.04.2013 г.

74. Министърът  на  външните  работи  или 
оправомощен  от  него  зам.-министър  при 
непостигнато  съгласие  на  участниците  в 
консултациите,  изпраща  на  ЦИК 
предложенията  на  партиите  и  коалициите 
от партии, участвали в консултациите

Чл. 37, ал. 6 - 15 дни 26.04.2013 г.

75. Ръководителите  на  дипломатическите  и 
консулските  представителства  изпращат 
информация до МВнР, съдържаща имената, 
ЕГН  и  постоянния  адрес  в  Република 
България на заявилите желание да гласуват 
български  граждани.  МВнР  изпраща 
обобщените данни от всички държави и от 
ЦИК, до ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 
15  дни  преди  изборния  ден,  за  да  бъдат 
заявителите  заличени  от  избирателните 
списъци за гласуване в Република България

Чл. 44, ал. 6 - 15 дни 26.04.2013 г.

76. ГД  „Изпълнение  на  наказанията“  към 
Министерството  на  правосъдието 
предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за 
лицата,  изтърпяващи  наказание  лишаване 
от  свобода,  за  автоматизирано  заличаване 
от избирателните списъци (повторно)

Чл. 46, ал. 2 - 15 дни 26.04.2013 г.

77. МВР  предоставя  на  ГД  „ГРАО“  в  МРРБ 
данни за лицата,  които са заминали извън 
Република  България  не  по-малко  от  2 
месеца  преди  изборния  ден  за 
автоматизирано  заличаване  имената  им от 
избирателните списъци (повторно) 

Чл. 56, ал. 1 - 15 дни 26.04.2013 г.

78. Краен  срок  за  подаване  на  заявления  и 
вписване на избирател в списъците
по  настоящ  адрес,  чийто  постоянен  и 
настоящ  адрес  са  в  различни  населени 
места

Чл. 53, ал. 1 - 14 дни 27.04.2013 г.

79. Общинската  администрация  издава 
удостоверения за гласуване на друго място 
на служебно заетите лица в произвеждането 
на изборите за народни представители

Чл. 49, ал. 4
§ 1, т. 13 ДР

- 14 дни 27.04.2013 г.
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80. ЦИК назначава СИК извън страната Чл. 37, ал. 1 - 12 дни 29.04.2013 г.
81. Общинските  администрации  по  постоянен 

адрес  предават  на  ГД  “ГРАО”  в  МРРБ 
данни  за  издадените  удостоверения  за 
гласуване на друго място за автоматизирано 
заличаване  на  лицата  от  списъците  по 
постоянен адрес

Чл. 49, ал. 5 - 12 дни 29.04.2013 г.

82. Общинските  администрации  и  кметствата 
представят  на  РИК копие  от  регистъра  за 
издадените  удостоверения  за  гласуване  на 
друго място

Чл. 49, ал. 
10

- 12 дни 29.04.2013 г.

83. Общинските  администрации  по  настоящ 
адрес  предават  на  ГД  “ГРАО”  в  МРРБ 
информация  за  подадените  искания за 
гласуване по настоящ адрес
за автоматизирано включване на избирателя 
в избирателните списъци по настоящ адрес 
и заличаването му от избирателния списък 
по постоянен адрес 

Чл. 53, ал. 3 - 12 дни 29.04.2013 г.

84. Списъкът на заличените лица, които нямат 
право  да  бъдат  дописвани в  избирателния 
списък  в  изборния  ден  се  публикува  на 
интернет  страницата  на  съответната 
община.

Чл. 48а - 10 
дни

1.05.2013 г.

85. Партиите и коалициите от партии могат да 
правят  промени  в  състава  на  СИК  извън 
страната с предложение до ЦИК 

Чл. 37, ал. 
12, изр. 1 и 

2

- 7 дни 4.05.2013 г.

86. Избирателите  подават  до  кмета  на 
общината/района/кметството   заявления  за 
отстраняване  на  непълноти  и  грешки  в 
избирателните списъци

Чл. 50, ал. 2 - 7 дни 4.05.2013 г.

87. РИК  оповестява  по  подходящ  начин  чрез 
средствата за масова информация мерките, 
позволяващи  на  избиратели  с  увреждания 
на  опорно-двигателния  апарат  или  на 
зрението да гласуват  

Чл. 175, ал. 
1

- 7 дни 4.05.2013 г.

88. ЦИК  регистрира  агенциите,  които  ще 
извършват  социологически  проучвания  в 
изборния  ден,  въз  основа  на  заявление, 
подписано от представляващия съответната 
агенция или от изрично упълномощено от 
него  лице  и  издава  удостоверения  на 
регистрираните анкетьори

Чл. 137б, ал. 
1

137, ал. 1

-7 дни 4.05.2013 г.
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89. ЦИК  извършва  промени  в  съставите  на 
СИК  извън  страната  по  предложение  на 
партиите или коалициите от партии 

Чл. 37, ал. 
12, изр. 3

- 5 дни 6.05.2013 г.

90. Когато партия или коалиция от партии не е 
направила предложение за членове на СИК 
извън страната,  ЦИК назначава за членове 
на  СИК извън  страната,  лица  предложени 
от  ръководителите  на  съответните 
дипломатически  или  консулски 
представителства  или  от  министъра  на 
външните работи или оправомощен от него 
зам.-министър

Чл. 37, ал. 
13

- 5 дни 6.05.2013 г.

91. Забрана  за  огласяване  на  резултати  от 
допитвания  до  общественото  мнение  по 
повод изборите под каквато и да е форма 

Чл. 136 - 24 часа 
преди 

изборния 
ден

От 00,00 ч. на 
11.05.2013 г. 
до 21,00 ч. на 
12.05.2013 г. 

92. Край на предизборната агитация (кампания) Чл. 133, ал. 
5

- 24 часа 
преди 

изборния 
ден

До 24,00 ч. на 
10.05.2013 г. 

93. РИК  регистрира  застъпници  на 
кандидатските  листи  на  партиите, 
коалициите  от  партии  и  инициативните 
комитети  до  изборния  ден  и  им  издава 
удостоверения.
РИК  води  регистър  на  застъпниците  по 
кандидатски  листи,  който  публикува  на 
интернет страницата си

Чл. 29, ал. 1, 
т. 10 и т.10а

11.05.2013 г.

94. ИЗБОРЕН ДЕН 12.05.2013 г.
95. ЦИК  обявява  края  на  изборния  ден  след 

приключване  на  гласуването  на 
територията  на  страната  не  по-късно  от 
21,00 часа на 12 май 2013 г.

Чл. 26, ал. 1, 
т. 36

96. Оповестяване  на  резултати  от 
социологически проучвания 

Чл. 137, ал. 
3

След 20,00 
ч. на 

12.05.2013 
г.

97.. СИК  извън  страната  изпраща  на  ЦИК 
протокол-грама с резултатите от изборите, 
сканиран екземпляр от протокола на СИК  и 
сканиран  списък  за  гласуване  извън 
страната 

Чл. 39, ал. 1, 
т. 5

Чл. 232

Незабавно
, но не по-
късно от 

24,00 часа 
местно 
време
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№ Основни процедури, събития и действия Основание
от ИК

Време 
(дни/часов
е) спрямо 
изборния 

ден

Срок до дата
(вкл.)

98. СИК преброява гласовете за кандидатските 
листи;  изготвя  протокол  за  резултата  от 
гласуването  в  избирателната  секция  и  го 
предава  на  РИК  в  срок  до  24  часа  след 
приключване на гласуването

Чл. 36, ал. 1, 
т. 4

Чл. 230

+ 24 часа 
от 

приключв
ане на 

гласуване
то

99. СИК  предоставя  срещу  подпис  на 
членовете  на  комисията,  участниците  в 
изборите  или  на  техните  представители  и 
застъпници и на наблюдателите ксерокопие 
от  подписания  протокол  с  резултатите  от 
гласуването  в  избирателната  секция, 
подпечатано на всяка страница с печата на 
комисията  и  подписано  от  председателя, 
заместник-председателя и секретаря

Чл. 36, ал. 1, 
т. 8

+ 24 часа 
от 

приключв
ане на 

гласуване
то

100. СИК  предава  бюлетините,  екземпляра  от 
протокола,  предназначен  за  областната 
администрация,  и  останалите  книжа  и 
материали на комисията по чл. 233, ал. 7 от 
ИК в областната администрация

Чл. 36, ал. 1, 
т. 5

Чл. 233, ал. 
7

+ 24 часа 
от 

приключв
ане на 

гласуване
то

101. РИК установява  и  обявява  резултатите  от 
гласуването в района. Сканира и изпраща в 
ЦИК протокола си с данните от гласуването 
в изборния район (района) и го публикува 
на интернет страницата си

Чл. 29, ал. 1, 
т. 16

+ 48 часа 
след 

приключв
ане на 

гласуване
то

102. РИК сканира и изпраща в ЦИК протокола 
си  с  данните  от  гласуването  в  изборния 
район (района) и го публикува на интернет 
страницата си

Чл. 29, ал. 1, 
т. 16а

+ 48 часа 
след 

приключв
ане на 

гласуване
то

103. РИК предоставя срещу подпис на членовете 
на комисията,  участниците в изборите или 
на  техните  представители  и  застъпници  и 
на  наблюдателите  ксерокопие  от 
подписания  протокол  с  резултатите  от 
гласуването  в  изборния  район  (района), 
подпечатано на всяка страница с печата на 
комисията  и  подписано  от  председателя, 
заместник-председателя и секретаря

Чл. 29, ал. 1, 
т. 17 + 48 часа 

след 
приключв

ане на 
гласуване

то
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№ Основни процедури, събития и действия Основание
от ИК

Време 
(дни/часов
е) спрямо 
изборния 

ден

Срок до дата
(вкл.)

104. РИК  сканира  и  публикува  на  интернет 
страницата си протоколите на секционните 
избирателни  комисии  не  по-късно  от  48 
часа от края на изборния ден и ги изпраща в 
Централната избирателна комисия

Чл. 29, ал. 1, 
т. 22

+ 48 часа 
след 

приключв
ане на 

гласуване
то

105. Председателят  или  заместник-
председателят,  секретарят  и  член  на  РИК 
предават на ЦИК екземпляра от протокола 
на  РИК,  екземплярите  от  протоколите  на 
СИК,  предназначени  за  ЦИК  и  копия  от 
разписките  за  изборите  за  народни 
представители

Чл. 241, ал. 
1

Чл. 29, ал. 1, 
т. 18

+ 48 часа 
след 

получаван
е на 

последния 
протокол 
на СИК

106. Кандидат за народен представител избран в 
два МИР е длъжен писмено да заяви в ЦИК 
в коя листа желае да остане избран

Чл. 253, ал. 
1

+ 
еднодневе
н срок от 
узнаванет

о
107. Партиите,  коалициите  от  партии  и 

инициативните  комитети  премахват 
поставените от тях агитационни материали.
При  неизпълнение  на  задължението  по 
чл.134, ал. 9 от ИК се налага глоба от 1000 
до 5000 лв. (чл. 298, ал. 1 от ИК)

Чл. 134, ал. 
9

+ 3 дни
след 

изборния 
ден

108. ЦИК  обявява  резултатите  от  гласуването, 
получените  гласове  и  разпределението  на 
мандатите между партиите и коалициите от 
партии

Чл. 260, ал. 
1, т. 1

+ 4 дни 
след 

изборния 
ден

109. ЦИК  обявява  имената  на  избраните 
народни  представители  и  им  издава 
удостоверения

Чл. 26, ал. 2, 
т. 2

Чл. 260, ал. 
1, т.2

+ 7 дни 
след 

изборния 
ден

110. ЦИК  обнародва  в  ДВ  резултатите  от 
изборите  за  народни  представители 
незабавно след обявяването им

Чл. 26, ал. 2, 
т. 3

111. РИК предава на областната администрация 
останалите  книжа  и  материали,  с 
изключение на предназначените за ЦИК

Чл. 29, ал. 1, 
т. 19

Чл. 241, ал. 
4

+ 7 дни от 
обявяване 

на 
резултати

те
112. ЦИК с  решение  възстановява  депозита  на 

партиите и инициативните комитети, които 
отговарят на условията на чл. 79, ал. 2, т. 1 
и 2 от ИК

Чл. 79, ал. 2 + 7 дни от 
обявяване 

на 
резултати

те

60



№ Основни процедури, събития и действия Основание
от ИК

Време 
(дни/часов
е) спрямо 
изборния 

ден

Срок до дата
(вкл.)

113. Изборните  книжа  и  материали  от 
гласуването извън страната се предават от 
СИК  извън  страната  на  ръководителя  на 
българското дипломатическо или консулско 
представителство  или  на  оправомощен  от 
него  представител.  Изборните  книжа  и 
материали  се  изпращат  по  първата 
дипломатическа поща, но не по-късно от 14 
дни  след  изборния  ден  до  МВнР  за 
предаването  им  в  ЦИК,  където  се 
съхраняват до следващите избори.

Чл. 232, ал. 
2

+ 14 дни 26 май 2013 г.

1114. ЦИК публикува на интернет страницата си 
резултатите от гласуването по избирателни 
секции

Чл. 26, ал.1, 
т. 33

115. В срок до 30 дни след изборния ден лицето, 
което  представлява  партията  или 
инициативния  комитет,  и  лицата,  които 
представляват  коалицията  от  партии, 
представят  пред  Сметната  палата  на 
хартиен  и  електронен  носител  отчет  за 
приходите, разходите и поетите задължения 
за  плащане  във  връзка  с  предизборната 
кампания,  придружен  с  извлечение  от 
банковата им сметка.

Чл. 159, ал. 
1

+ 30 дни

116. ЦИК публикува резултатите от изборите по 
избирателни секции в бюлетин

Чл. 26, ал. 1, 
т. 34

§ 12, ал. 3, т. 
3 ПЗР

+ 40 дни

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Предлагам да приемем следното 

решение:

„ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за народни 

представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и § 6 от Допълнителните 

разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема хронограма за изборите за народни представители на 

12 май 2013 г.”
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  ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля, гласувайте така 

предложения проект за решение.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11, против – 2.

Решението се приема.

Решението има № 2156.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  гласувах  против 

наличието  на  т.  13  от  хронограмата  относно  обстоятелството,  че 

МВР  ще  подава  информация  за  пътуванията  на  българските 

граждани в чужбина при действието на Регламент № 562/2006 г. на 

Европейския  парламент  на  Съвета  на  Европа  и  писмо  на  самото 

МВР, че при задграничния контрол не поддържа такава информация 

и  не  може  да  се  даде  категоричен  отговор  дали  дадено  лице  се 

намира на територията на страната или извън нея според писмото на 

самото  МВР  и  действието  на  този  задължителен  регламент  на 

Европейския  парламент  относно  свободното  движение  на 

българските  граждани  като  европейски  граждани  в  пределите  на 

Европейския съюз и света.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, така е в тази връзка. 

Само че  това  касае  само придвижване  в  рамките  на  Европейския 

съюз.  Тъй  като  ние  нямаме  ограничения  лица,  които  се  намират 

извън рамките на Европейския съюз, да участват в изборите,  този 

регламент няма това пряко действие, което да ни ограничава.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само да уточня, понеже ме репликирахте.

Твърдението на МВР е, че не може да установи дали един 

български гражданин се намира в страната или извън нея.

24.  Утвърждаване  на  образец  на  изборна  книга  за 

произвеждане на избори за народни представители на 12.05.2013 

г. с номер № 101.
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ПРЕДС.  ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте, 

госпожо Маринова, да докладвате.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Колеги,  предлагам ви да приемем 

още  една  изборна  книга,  чието  приемане  се  налага  по  силата  на 

чл.  239,  ал.  2  от  Изборния  кодекс,  която  сме  пропуснали,  когато 

приемахме всички останали изборни книги вчера. Става въпрос за 

списък на лицата, получили ксерокопия от подписания протокол на 

районните избирателни комисии.

Изборната книга е качена във вътрешната поща в днешното 

заседание. Моля ви да я погледнете и да я обсъдим и приемем.

В  обяснителния  текст  в  графа  2  накрая  на  изречението 

дописвам: „...от подписания протокол на РИК по чл. 235, ал. 1 от 

Изборния кодекс”.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В обяснителния текст е казано, че се 

записват  „трите  имена  на  лицето,  получило  ксерокопие  от 

подписания протокол на РИК по чл. 235, ал. 1, подпечатано на всяка 

страница  с  печата  на  комисията  и  подписано  от  председателя, 

заместник-председателя и секретаря.”

Тоест, в обяснението да присъства целият текст.”

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Добре, съгласна съм.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли други 

добавки към тази книга? 

Аз  предложих  тук,  където  пишем  „Списък  на  лицата, 

получили ксерокопие от подписания протокол на РИК по чл.  235, 

ал. 1 от Изборния кодекс ” да го има още в заглавието. Да е ясно, че 

не е кой да е протокол. Това е конкретен протокол, описан в чл. 235, 

ал.1.  Госпожа  Маринова  го  е  записала  в  граф  2,  но  моето 

предложение беше тук, горе да се напише, че този протокол е по чл. 

235, ал. 1 от Изборния кодекс , а не кой да е протокол.

Ако не възразявате, да го добави. За мен това е съществено.
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Ако  няма  възражения  или  забележки,  да  дам  думата  на 

госпожа Гергана Маринова да докладва проекта на решение, за да го 

гласуваме.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Предлагам  следния  проект  за 

решение:

„ОТНОСНО: утвърждаване  на  образец  на  изборна  книга 

№ 101 за произвеждане на изборите за народни представители на 

12 май 2013 г.

На основание чл.  12,  ал.  1 и 2 от Изборния кодекс и Указ 

№ 57 от 13 март 2013 г. на Президента на Република България (обн., 

ДВ, бр. 25 от 13.03.2013 г.) Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА образец на изборна книга за произвеждане на 

изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с номер № 101, 

приложена към настоящото решение и представляваща неразделна 

част от него.

Решението се обнародва в „Държавен вестник“.”

 ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Когато  говорихме за 

този  списък  на  лицата,  получили  ксерокопие,  исках  там,  където 

пишем  „списък  на  лицата,  получили  ксерокопие  от  подписания 

протокол на РИК по чл. 235, ал. 1 от Изборния кодекс” да го има 

още в заглавието. Това е протокола на РИК по чл. 235, ал. 1, не е кой 

да е протокол. Госпожа Маринова го е добавила в графа 2, но моето 

предложение беше тук, горе да се напише, че този протокол е по 

чл. 235, ал. 1, а не кой да е протокол.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Вие  искате  да  го  има  и  като 

основание?

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Да,  защото  това  е 

определен, конкретен протокол. За мен това е съществено.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нямам нищо против.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля, гласувайте така 

предложеното от госпожа Маринова решение с допълнението, което 

направих.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18, против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 2153-НС. 

8. Проект  на  решение  за  отваряне  на  изборното 

помещение – ОИК - Харманли

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, господин Троянов, 

да докладвате.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, в днешното дежурство 

постъпиха  два  спешни  искания,  които  налагат  вземането  на 

решение.

Едното  искане  е  за  отваряне  на  запечатано  помещение,  в 

което се съхраняват изборни книжа и материали. Искането е от ОИК 

– Харманли, област Хасково. 

Те  са  получили  предложение  от  кмета  на  общината  да 

преместят  изборните  книжа  в  друго  помещение,  което  е  в 

непосредствена  близост.  Общинската  избирателна  комисия  моли 

ЦИК да се разреши достъп до запечатаното помещение, в което се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

на 23 и 30 октомври 2011 г.

Предлагам да разрешим достъп до запечатаното помещение. 

След  преместването  на  изборните  книжа  и  материали  в  друго 

помещение същото задължително се запечатва с хартиена лента, да 

се  запечата  с  восъчния  печат  на  комисията  по  чл.  242,  ал.  7  от 

членовете  на  Общинската  избирателна  комисия,  както  и  да  се 

съставят  необходимите  протоколи  съобразно  Решение  №  298  на 

Централната избирателна комисия.
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Така че предлагам да гласуваме следното решение.

„ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в 

което  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  изборите, 

произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление с вх. № 263 от 14.03.2013 г. на ЦИК от 

ОИК –  Харманли,  област  Хасково,  с  искане  да  бъде  разрешено 

разпечатването  на  помещението,  в  което се  съхраняват  изборните 

книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 

2011 г. Искането се прави във връзка с писмо на кмета на община 

Харманли за преместване на изборните книжа и материали в друго 

помещение.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на 

ЦИК  достъпът  до  запечатаните  изборни  книжа  и  материали  в 

помещението, в което същите се съхраняват,  се извършва само по 

разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК. 

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на 

ЦИК  №  1098-ПВР/МИ  от  6  октомври  2011  г.  Централната 

избирателна комисия 

Р Е Ш И: 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове 

на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК - Харманли, област Хасково. 

Достъпът  да  се  осъществи  в  присъствието  на  поне  трима 

членове  на  общинската  избирателна  комисия,  предложени  от 

различни парламентарно представени партии и коалиции от партии 

и от партията, която има член в Европейския парламент, определени 

с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на 
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определено  със  заповед  на  кмета  на  общината  служебно  лице  от 

общинската администрация. 

След преместване на изборните книжа и материали в друго 

помещение същото задължително да се запечата с хартиена лента и 

да се подпечата с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от 

ИК от избраните членове на общинската избирателна комисия. 

За  всяко  отваряне  на  помещението  се  съставя  протокол  в 

2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-

ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.” 

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението на 

колегата Троянов.

Имате ли въпроси, мнения, становища? Не виждам.

Моля,  гласувайте  така  предложеното  от  господин  Троянов 

решение.

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

Решението се приема.

Решението има № 2154-ПВР/МИ.

9. От ОИК-Златоград – относно назначаване на СИК в км. 

Долен, общ. Златоград за изборите на 07.04.2013 г.

Заповядайте, господин Троянов, за следващия Ви доклад.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Следващият  проект  за  решение, 

уважаеми  колеги,  е  провокирано  от  нежеланието  на  Общинска 

избирателна комисия – Златоград,  да  си назначи за  предстоящите 

частични  избори  на  07.04.2013  г.  членовете  на  двете  секционни 

избирателни комисии, както и на комисията по чл. 242, ал. 7.

Консултациите  при  кмета  на  община  Златоград  са  били 

проведени  на  7  март  2013  г.  Присъствали  са  представители  на 

местните ръководства на всички парламентарно представени партии 

и  коалиции,  както  и  на  партия  НДСВ.  На  тези  консултации 
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представителите  са  постигнали  съгласие  за  броя  на  членовете  на 

секционната  избирателна  комисия,  както  и  за  разпределението  на 

местата в тях.

Когато преписката отишла в Общинска избирателна комисия, 

те са видели, че в част от документите има някои несъответствия или 

такива  липсват,  като  например:  в  документите  на  ПП  „Атака” 

липсвало  удостоверение  за  актуално  състояние  на  партията, 

пълномощни  от  ръководството  на  партията  до  участниците  в 

консултациите,  съответно  в  пълномощните  на  Синята  коалиция  е 

било  представено  пълномощно,  издадено  за  вече  изминалия 

национален референдум, а в ПП ДПС е представено удостоверение 

за  актуално  състояние  с  лидер  Ахмед  Доган,  а  пълномощното  е 

подписано от господин Лютви Местан.

Тъй като срокът, в който Общинската избирателна комисия е 

трябвало  да  назначи  секционните  си  избирателни  комисии  до  12 

март и те не са го сторили тогава, още същия ден са приели решение, 

с което са ни изпратили цялата преписка ние да назначим членовете 

на секционните избирателни комисии.

Аз  смятам  за  излишно  в  момента  ние  да  изискваме  от 

политическите  партии  представянето  на  онези  документи,  които 

Общинската избирателна комисия е преценила, че не са в изрядно 

състояние, и предлагам с решение да назначим членовете на двете 

секционни избирателни комисии, както и на комисията по чл. 242, 

ал. 7 съобразно постигнатото съгласие на консултациите при кмета 

на общината, въз основа на което е имало предложение на кмета с 

поименния списъчен състав.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колегата  не  съобщи  това,  че 

Централната  избирателна  комисия  служебно  разполага  с 

документите, които не са приложени на консултациите.
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Казвате,  че  не  считате  за  необходимо  да  изискате  тези 

документи по съображения, че са служебно известни на комисията 

ли?

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  ЦИК  разполага  с  необходимите 

документи  и  не  е  необходимо  да  бъда  изискани  специално 

представянето на нови с оглед на предстоящите частични избори на 

07.04.2013 г.

Все  пак  трябва  да  назначим  съставите,  за  да  може  да  не 

препятстваме произвеждането на изборите.

Затова предлагам да приемем следния проект за решение:

„ОТНОСНО: назначаване  на  секционна  избирателна 

комисия  в  кметство  Долен,  община  Златоград,  област  Смолян,  за 

частичен избор за кмет на кметство на 7 април 2013 г.

Постъпило  е  писмо  от  ОИК  –  Златоград,  с  вх.  № 264  от 

14.03.2013 г.,  като  към  него  по  реда  на  чл.  34,  ал.  11  от  ИК  са 

приложени  всички  относими  документи  по  отношение 

назначаването  на  секционните  избирателни  комисии за  частичния 

избор за кмет на кметство Долен, на 7 април 2013 г.

На проведените на 7 март 2013 г. консултации пред кмета на 

община Златоград представителите на парламентарно представените 

партии и коалиции и ПП „Национално движение за стабилност и 

възход” са постигнали съгласие по разпределението на членовете в 

секционни  избирателни  комисии  № 221100014  и  №  221100015,  а 

така също и разпределението на членовете в комисията по чл. 242, 

ал. 7 от ИК.

На  заседание  на  12  март  2013  г.  ОИК  –  Златоград,  не  е 

назначила  състава  на  секционните  избирателни  комисии  и  на 

комисията  по  чл.  242,  ал.  7  от  ИК,  тъй  като  е  намерила  някои 

пропуски в представените на консултациите пред кмета на общината 
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документи  от  представителите  на  парламентарно  представените 

партии и коалиции.

Централната избирателна комисия, след като взе предвид, че 

по  състава  и  разпределението  на  членовете  в  комисиите  е 

постигнато  съгласие  на  консултациите  пред  кмета  на  община 

Златоград,  счита,  че  следва  да  назначи  секционните  избирателни 

комисии и комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК съобразно направените 

предложения, по които няма възражения.

Предвид изложеното и на основание чл.  26,  ал.  1,  т.  5  във 

връзка с чл. 34, ал. 11 и във връзка с чл. 280, т. 8 от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционна избирателна комисия № 221100014 

в кметство Долен, община Златоград, област Смолян, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миглена Ангелова Камберова ЕГН ...

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анка Стефанова Чалъкова ЕГН ...

СЕКРЕТАР: Миглена Желязкова Каукова ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ: Норка Кирчева Хаджиева ЕГН ...

МирославаХристова 

Калайджиева

ЕГН ...

Минка Ангелова Петрова ЕГН ...

Силвия  Мирославова 

Боюклиева

ЕГН ...

Станислав Николаев Каменов ЕГН ...

Трендафил Милев Бозуков ЕГН ...

НАЗНАЧАВА секционна избирателна комисия № 221100015 

в кметство Долен, община Златоград, област Смолян, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Милкова Боюклиева ЕГН ...
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ЗАМ.-

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Диляна Асенова Димитрова ЕГН ...

СЕКРЕТАР: Фейзи Мехмедов Хайвазв ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ: Демир Якимов Дюлгеров ЕГН ...

Грациела Асенова Дюлгерова ЕГН ...

Янко Георгиев Чалъков ЕГН ...

Цветана Асенова Дюлгерова ЕГН ...

НАЗНАЧАВА комисия по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс, 

както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИскраМитковаДаскалова-

Инджова ЕГН ...

ЗАМ.-

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Бисер Михайлов Николов ЕГН ...

СЕКРЕТАР: Христо Минчев Христов ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ: Светла Бойкова Меркова ЕГН ...

Елена Свиленова Карафеизова ЕГН ...

Ирина Руменова Шехова ЕГН ...

Елка Сиркова Чаушева ЕГН ...

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в  3-

дневен срок от съобщаването му.” 

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  имате  ли  въпроси  по 

доклада на колегата Троянов? Не виждам.

Моля,  гласувайте  така  предложеното  от  господин  Троянов 

решение.

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

Решението се приема.
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Решението има № 2155-ПВР/МИ. 

Заповядайте, господин Троянов, за следващия доклад.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Колеги,  да  ви  оглася  едно  писмо  на 

омбудсмана на Република България господин Константин Пенчев, 

който  ни  сезира,  че  с  жалба  до  него  българският  избирател 

Александър Панев от София твърдял, че по време на референдума, 

където той гласувал в Секция № 4 в гр. София, район „Слатина” в 31 

училище  член  на  секционната  избирателна  комисия  диктувала  на 

висок  глас  единния  граждански  номер  на  гласоподавателя,  който 

тогава се явил като гласоподавател. 

По този начин въпреки устната забележка, тя е продължила 

да диктува гласно личните данни.

Омбудсманът се обръща към нас с препоръка да установим 

спазването  на  нормативните  разпоредби,  свързани  със  защита  на 

личните данни спрямо всички организации и лица, които участват в 

подготовката и произвеждането на референдуми и избори.

Докладвам  го  засега  за  сведение,  но  трябва  да  го  вземем 

предвид при изготвянето на методическите указания в секционните 

избирателни комисии.

АННА МАНАХОВА: В подобни случаи, аз лично, когато съм 

провеждала обучение,  винаги обръщах внимание на РИК-овете да 

обучават  съответно  секционните  избирателни  комисии  и 

предполагам, че повечето други колеги също са казвали това.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги,  днес  пристигна  една 

жалба от Марио Розалинчев Пунчев, който е секретар на РИК № 26 

от вече произведения национален референдум.

Той се жалба пред областна администрация – София, копие 

от жалбата е до нас,  както и до Дирекция Главен инспекторат на 

Министерския  съвет.  Ние  сме  определили  необходимите  дни,  за 

които да му се изплати възнаграждение, но той не е доволен от това, 
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че възнаграждението е определено въз основа на календарни дни, а 

не  на  работни  дни.  Претендира,  че  трябва  да  получи  по-голямо 

възнаграждение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Той е прав.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Докладвам го за сведение, тъй като ние 

не  изчисляваме  възнагражденията  на  районните  избирателни 

комисии. Само определяме дните, в които те са положили труд за 

заседания и дежурства.

Той сочи, че през м. февруари 2013 г. са му били начислили 

три работни дни, а следва да се начисли трудово възнаграждение за 

седем дни.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Но той е прав?

БИСЕР ТРОЯНОВ: Ние какво ще направим?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Как „какво ще направим”? На него 

му се полага възнаграждение до дата, а не му се полага за работни 

дни в седмицата. Полага му се от 1 до 7 число.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  РИК  №  26  е  назначена  с  решение  на 

ЦИК. За м. ноември 2012 г. по ведомост са начислени три работни 

дни. Възнаграждението се изчислява въз основа на календарни дни. 

„Моето възнаграждение за тези дни следва да бъде … лв. След като 

се получава за м. февруари 2013 г., начислени са три работни дни, за 

което моето възнаграждение е … лв. Според Изборния кодекс чл. 32, 

ал.  1  трудовото  възнаграждение  се  изчислява  за  седем  дни  след 

обявяване резултата от референдума.

Резултатът  от  националния  референдум  е  обявен  на  29 

януари от ЦИК. Според това моето трудово възнаграждение за м. 

февруари трябва да бъде … лв.

Като  секретар  на  РИК  №  26  настоявам  трудовите 

възнаграждения   на  целия  състав  на  РИК № 26  за  м.  ноември  и 
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февруари  да  бъдат  преизчислени,  да  се  доплатят  до  нормативно 

определения размер.”

 РУМЯНА СИДЕРОВА: Той е прав.

Възнагражденията  на  избирателните  комисии  са  за 

календарни дни. Те не са на трудов договор, за да им броят трудови 

дни и работни дни. Човекът е абсолютно прав. 

Ще  поискаме  справка  от  областната  управа,  за  да  видим 

какво са изплатили.

Човекът  е  прав  и  не  бива  да  го  оставяме  за  сведение. 

Възнагражденията са за календарни дни. Откъде накъде областният 

управител ще ги брои, като че ли са на трудов договор и ще им каже 

кои са им работните дни.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Оставям  тази  жалба  на  госпожа 

Сидерова. Тя ще напише на областния управител.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Няма  да  го  оставяте  на  госпожа 

Сидерова,  защото  Вие  сте  дежурен.  Аз  не  си  оставях  моите 

докладни.

Добре, оставете я на бюрото ми. Няма проблем. Когато има и 

други доклади за възнаграждения, ще ги докладвам.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Троянов ще 

предложи проект за решение, когато има възможност да го изготви.

Заповядайте, госпожо Андреева, да докладвате.

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа е качено 

едно писмо.

Това  писмо е  до  Министерството  на  външните  работи,  до 

господин  Марин  Райков.  Мотивът  да  предложа  това  писмо  е,  че 

съгласно  разпоредбата  на  чл.  74,  ал.2  от  Изборния  кодекс 

ръководителите на дипломатическите и консулски представителства 

трябва да поискат съгласието на приемащата държава по посочените 
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в същата разпоредба точки за произвеждане на избори там за срок 70 

дни преди изборния ден.

Това практически няма как да стане.

Проектът  е  качен  във  вътрешната  мрежа.  Моля  да  се 

запознаете с текста на писмото и, ако имате забележки, съм готова 

да ги обсъдим. 

Така или иначе,  няма време, не би трябвало да се бавим с 

това  и  да  пускаме  писмо  едновременно  с  приетото  принципно 

решение.  Считам,  че  този  въпрос  трябва  да  намери  бързо 

разрешение преди принципното ни решение и Министерството на 

външните  работи  да  обърне  внимание  на  ръководителите  на 

дипломатическите и консулски представителства  да започнат да си 

пускат писмата.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Изразът „обръщаме ви 

внимание”  много  императивно  ми  звучи.  Можем  да  кажем 

„Уведомяваме ви, че съгласно разпоредбата на...” Госпожа Солакова 

може да предложи по-прецизен текст.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз гледам първия абзац.

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  аз  все  пак  предлагам  той  да 

остане,  тъй  като  по-надолу  има  отново  позоваване  на  §  6,  а  55-

дневния срок е въз основа на § 6, т. 6.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нашето  задължение  е  да  напишем 

принципно решение. Да напишем, че указът на президента, както ви 

е известно, е  публикуван еди кога си и, за да се прилагат всички 

срокове  на  Изборния  кодекс,  ви  молим да  обърнете  внимание  на 

ръководителите на дипломатическите и консулски представителства 

незабавно да направят еди какво си.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  В  началото  да  стане 

така:  „С  указ  на  президента  са  насрочени  за.....  ръководителите 

следва  да  поискат  незабавно  съгласието......но  не  по-късно.....” 
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Съгласно  разпоредбата  на  чл.  74,  ал.  2  ръководителите  на 

дипломатическите  и  консулски  представителства   на  Република 

България  незабавно  трябва  да  поискат  съгласието  на  приемащата 

държава.” Тук горе да запишем: „....незабавно, но не по-късно от 70 

дни....” 

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, отгоре ще направим корекция с 

допълнението, което обсъдихме. Първото изречение ще бъде, че „с 

указ  на  президента  на  Република  България  изборите  за  народни 

представители са насрочени на 12 май 2013 г.” – този текст да бъде 

допълнен,  след  което  следва  абзацът  и  писмото  надолу,  както  го 

виждате.

Вторият  абзац:  „Поради  това  обръщаме  внимание,  че...”  – 

като текст отпада и изречението продължава директно: „Съгласно 

разпоредбата на чл. 74, ал. 2 от Изборния кодекс ръководителите на 

дипломатическите  и  консулски  представителства   на  Република 

България незабавно, но не по-късно от 70 дни преди изборния ден 

трябва да поискат съгласието на приемащата държава за:...” Следват 

две  точки,  които  си  остават  така,  както  са  изписани  в  текста  на 

писмото.

По-долу, в абзаца, който следва т. 4 корекции няма.

Последният абзац започва така:”Молим да бъдем уведомени 

за  получените  отговори....”  и  нататък  текстът  остава  както  го 

виждате.

Това са корекциите в писмото.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Чаушев

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Тук  не  е  записано  „незабавно”.  Не  е 

посочена думичката „незабавно”. „Поради това обръщаме внимание, 

че.... трябва незабавно да поискат....”
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МАЯ АНДРЕЕВА: Аз го докладвах с „незабавно”. Докладвах 

тази корекция. Аз я изчетох за протокола.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Също така предлагам след целия абзац да 

се сложи една запетайка, за която ще направя предложение, но първо 

ще си изложа аргументацията, за да направя това предложение, а тя 

е следната.

Въпросната  разпоредба,  която  цитираме  малко  по-горе, 

трябва  да  се  тълкува  систематично  с  чл.  10  от  Изборния  кодекс. 

Съгласно  чл.  10  от  Изборния  кодекс,  ако  го  видите,  изборите 

съгласно този член се обявяват не по-късно – говоря за нормални 

избори – от 75 дни. От чл. 74, ал. 2 е видно, че сроковете за подаване 

на тези заявления – „незабавното” – се опира до пет дни, както ни е 

посочено.

Като  четем  чл.  10  и  чл.  74,  ал.  2  от  Изборния  кодекс  е 

очевидно,  че  при  нормални  избори  тези  заявления  и  искания  за 

произвеждане на избори трябва да се осъществят в рамките на пет 

дни.  Като  приложим  и  §  6  от  Преходните  и  заключителните 

разпоредби на Изборния кодекс, където е казано, че при разпускане 

на Народното събрание изборите се провеждат след 60 дни.  Като 

извадим от 60 дни въпросните пет, ще се получи първоначалното ми 

предложение това „незабавно” да продължава в рамките на пет дни.

Поради всичко това  аз  предлагам да  се сложи запетайка в 

последния  абзац  след  „2013  г.”  и  се  добави  „но  не  по-късно  от 

20.03.2013 г.”

Това е моето предложение.

МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Чаушев, Вие в момента говорите 

вместо за  заявление  за  отговорите  на  приемащите държави.  Нали 

така?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Говоря за подаването на заявленията, за 

исканията  за  откриване  и  произвеждане  на  изборите  в  чуждите 
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държави.  Посочих  по  кои  текстове  от  кодекса  това  „незабавно” 

искане  от  тези  приемащи  държави  трябва  да  бъде  извършено  от 

нашите дипломатическите и консулски представителства. Казах, че 

този процес трябва да завърши до 20 март 2013 г.  Това исках да 

кажа. И още повече да се уточня: тези искания да бъдат входирани в 

съответните приемащи държави до 20 март. 

МАЯ АНДРЕЕВА:  Колеги, аз лично считам, че „незабавно” 

е възможно най-добрият срок в случая. 

Доколкото разбрах, този срок остана в този вид засега поне. 

Решението все още не е  гласувано.  Имам предвид обсъждането в 

хронограмата. 

Аз разбирам този либерализъм.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нека да го приемем като либерализъм, да 

дадем  възможност  на  нашите  представители  в  чужбина  да  се 

организират и да поискат това в рамките на пет дни.

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Тъй  като  нямаме  готовност  с 

принципното  решение,  поне  да  имаме  готовност  с  това  писмо. 

Идеята е наистина това писмо да бъде в момента напомнително до 

Министерството на външните работи, за да може от своя страна то 

да  предприеме  нужното,  за  да  уведоми  и  да  напомни  на 

ръководителите на дипломатическите и консулски представителства, 

че те не разполагат с това време по чл. 74, ал. 2.

Не  мога  в  момента  да  приема  предложението  за  срок  по 

съображения,  че  доколкото  разбирам,  преобладаващата  част  от 

колегите при обсъждане на хронограмата се обединиха около израза 

„незабавно”.

Не  мисля,  че  писмото  в  този  смисъл  дава  възможност  на 

Централната  избирателна  комисия  да  направи  друго  освен  да 

напомни. Така че наистина в тази част като докладчик не приемам 

тази редакция. Идеята на писмото наистина е да бъде напомнително.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  има  две 

предложения. Ще ги подложа на гласуване.

Който  е  съгласен  с  предложението  да  се  посочи  срок 

„незабавно, но не по-късно от 20 март 2013 г.”, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 4, против – 10.

Предложението не се приема.

Подлагам на гласуване проекта на писмо, който госпожа Мая 

Андреева прочете.

Моля, гласувайте.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11, против – 3.

Предложеният текст на писмо се приема.

2. Проект  на  решение  за  регистрация  на  партии  и 

коалиции за участие в изборите за Народно събрание 2013 г.

Заповядайте, госпожо Андреева, за следващия доклад.

МАЯ АНДРЕЕВА: Следващият доклад, колеги, е принципно 

решение за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за 

участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.    

За съжаление в момента не мога да ви кажа номера, с който е 

качено това решение в мрежата.  Би трябвало да носи инициалите 

накрая в заглавието на файла.

Колеги,  искам  да  ви  кажа,  че  този  проект  е  резултат  от 

работата  на  работна  група  1.2,  която проведе  заседание  днес,  по-

рано, на която присъстваха колегата Сидерова, Грозева, Негенцова, 

Бойкинов, Бояджийски и председателят. Този проект е общ продукт 

от работата на работна група 1.2.

Надявам се да сте успели да се запознаете към момента със 

съдържанието  му.  За  да  не  прочитам  целия  текст,  все  пак  става 

въпрос  за  седем  страници,  искам  да  кажа,  че  втория  раздел 

„Депозити”  изцяло  е  съобразен  с  постъпилото  при  нас  писмо  от 
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Българска  народна  банка  с  вх.  №  256  от  вчера,  с  което  те  ни 

уведомиха за номера на банковата сметка,  както и за  сроковете и 

условията за постъпване на депозитите и не на последно място за 

това  в  какъв  срок  БНБ ще  изпраща  информация  до  Централната 

избирателна комисия за внесените депозити.

Раздел  ІІ,  т.  4  изцяло  претворява  текста  на  това  писмо. 

Насетне е регистрацията на партиите. Чисто систематически така е 

разделено решението. След това идва регистрацията на коалициите 

от партии и правилата за наименования, които се отнасят само до 

коалициите,  промени  в  състава,  задълженията  на  Централната 

избирателна комисия да изпрати списъци на регистрираните партии 

и коалиции и след това за извършените промени в коалициите.

Ще ви обърна внимание и на Раздел VІІІ,  в  който групата 

прави предложение към комисията началният срок за регистрация да 

бъде  от  19  март  2013  г.  В  тази  връзка  обръщам  внимание  на 

допусната техническа грешка при нанасяне на корекцията. Изписано 

е 4, но просто погрешно съм чукнала клавиш.

В проекта за решение са нанесени и приложенията съобразно 

взетото решение за изборните книжа, както и сроковете, по които 

няма спорове в Изборния кодекс и са изчистени в § 6 и в цитираните 

разпоредби като основание за приемане на това решение.

Това е проектът, който предлагам на вашето внимание.

„ОТНОСНО: регистрация на партии и коалиции от партии в 

ЦИК за  участие  в  изборите  за  народни представители  на  12  май 

2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 9, 10, 11, 12, ал. 8, чл. 76, ал. 1 

и 2, чл. 77 – 87 и § 6, т. 9 и 10 от Допълнителните разпоредби на 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

І. Общи положения
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1. В изборите за народни представители участват партиите и 

коалициите  от  партии,  регистрирани  в  Централната  избирателна 

комисия. 

2. Всяка  партия  може  да  участва  в  изборите  за  народни 

представители самостоятелно или в коалиция от партии. 

3. Всяка  партия  може  да  участва  в  изборите  за  народни 

представители само в една коалиция от партии.

ІІ. Депозит за участие в изборите

4. За участие в изборите за народни представители партиите 

внасят безлихвен депозит в размер на 10 000 (десет хиляди) лева по 

следната сметка в Българската народна банка: IBAN – BG15 BNBG 

9661 5000 9212 01, BIC – BNBGBGSD. 

Депозитите,  внасяни в брой на касите в Българска народна 

банка, се приемат всеки работен ден до 15,45 часа с изключение на 

27.03.2013  г.,  когато  приемането  се  удължава  до  17,00  часа.  За 

внесения безлихвен депозит в брой се дължи такса съгласно “Тарифа 

за таксите, които БНБ събира за обслужване на клиенти с банкноти и 

монети”.

Внасянето  на  депозити  чрез  другите  банки  се  извършва  в 

рамките на работното време на съответната банка.

На  27.03.2013  г.  преводите  на  депозитите,  извършвани  от 

другите  банки  чрез  БИСЕРА,  се  приемат  до  15,00  часа,  а  чрез 

РИНГС – до 16,00 часа. 

Българската народна банка изготвя и предоставя информация 

на  Централната  избирателна  комисия  за  внесените  депозити  за 

изборите  за  народни  представители  до  10,00  часа  на  следващия 

работен ден.

5. В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати 

от  изборите  за  народни  представители  Централната  избирателна 

комисия с решение възстановява депозита на партиите:
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- които самостоятелно са получили не по-малко от едно на 

сто от действителните гласове на национално ниво;

-  ако  коалициите  от  партии,  в  които  са  участвали,  са 

получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на 

национално ниво.

Сумите от депозитите, които не се възстановяват постъпват в 

Център  “Фонд  за  лечение  на  деца”  към  министъра  на 

здравеопазването.

6. Сумите от депозитите не се смятат за разходи на партиите, 

свързани с финансирането на предизборната кампания.

ІII. Регистрация на партиите 

7. Не по-късно от 27.03.2013 г. (45 дни преди изборния ден) 

по решение на централните ръководства на партиите, компетентни 

съгласно  устава,  се  представя  в  ЦИК  заявление  за  регистрация 

(Приложение № 46 от изборните книжа). Заявлението се подписва от 

лицето/та, представляващо/и партията според актуалната й съдебна 

регистрация.  Заявлението  може  да  бъде  подписано  и  от  лице/а, 

изрично упълномощено/и от представляващия/те партията.

8. В заявлението за регистрация на партия се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията според 

съдебната й регистрация;

б)  пълното  и/или  съкратено  наименование  на  партията, 

заявено за отпечатване върху бюлетината;

в) искане за регистрация за участие в изборите;

г) адрес и телефон за връзка.

9. Към заявлението за регистрация партията представя:

а) заверен от Софийския градски съд препис от решението на 

съда за вписване на партията в регистъра на политическите партии;
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б) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от 

Софийския  градски  съд  не  по-рано  от  13.03.2013  г.  (датата  на 

обнародване  в  „Държавен  вестник”  на  указа  на  Президента  на 

Република  България  за  насрочване  на  изборите,  ДВ,  бр.  25  от 

13.03.2013г.);

в) заверено  от  партията  копие  на  страница  първа  и 

съответната  страница  от  броя  на  “Държавен  вестник”,  в  който  е 

обнародвано  решението  за  регистрацията  на  партията,  или  други 

документи  според  изискванията  на  действащото  към  момента  на 

регистрацията й законодателство;

г) заверен от партията препис от решението на централното й 

ръководство,  компетентно  съгласно  устава  й,  за  регистрация  на 

партията за участие в изборите за народни представители;

д) образец от подписа на представляващия/те партията;

е) образец от печата на партията;

ж) банков документ за внесен депозит;

з) списък, съдържащ имената,  единния граждански номер и 

саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи 

регистрацията  (Приложение  №  47  от  изборните  книжа).  Всеки 

избирател може да участва само в една подписка;

и) удостоверение  от  Сметната  палата  по  чл.  37,  ал.  1  от 

Закона за политическите партии (ЗПП) за внесени финансови отчети 

на  партията  за  всяка  от  последните  три  години,  а  за 

новорегистрираните  партии  –  от  датата  на  съдебната  им 

регистрация;

к) заверен  от  Софийския  градски  съд  препис  от  устава  на 

партията;

л) удостоверение  от  Софийския  градски  съд  за  подадени 

заявления за спазване на изискванията на чл. 19а от ЗПП;
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м) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се 

обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка;

н) пълномощно  от  представляващото/те  партията  лице/а,  в 

случаите  когато  заявлението  е  подписано  от  изрично 

упълномощено/и лице/а  и/или документите се  подават  от изрично 

упълномощено/и лице/а.

10. Централната избирателна комисия извършва проверка на 

документите по т. 8 и 9, а списъците по т. 9, буква „з” се предават 

незабавно на ГД „ГРАО” в МРРБ за проверка.

При  установяване  на  непълноти  ЦИК  дава  незабавно 

указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от 

крайния срок за регистрация – 27.03.2013 г. Когато непълнотите се 

установят  след  приемането  на  документите,  уведомяването  за 

отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за 

връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва 

и датата на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени 

в срок, ЦИК отказва регистрация.

Централната избирателна комисия отказва регистрацията на 

партия,  и  когато  установи,  че  партията  не  е  провеждала 

предвидените в устава заседания на върховния й орган повече от два 

последователни пъти, но не по-малко от веднъж на 5 години, и не е 

представила в съда за вписване състава на новото ръководство. 

Представянето  в  Софийски  градски  съд  на  извлечения  от 

протоколи,  с  които  се  удостоверяват  проведени  заседания  на 

върховния  орган  на  партията  извън  едномесечния  срок  от 

провеждането  им  по  чл.19а  от  ЗПП  не  е  основание  за  отказ  за 

регистрация на партията по чл. 83 от ИК.

Решението на ЦИК за регистрация, включително и отказът за 

регистрация, може да се обжалват пред ВАС по реда на чл. 26, ал. 8 

от ИК в срок до 24 часа от съобщаването му. Когато съдът отмени 
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обжалваното  решение,  ЦИК  незабавно  регистрира  партията  за 

участие  в  изборите,  независимо  дали  срокът  за  регистрация 

(27.03.2013 г.)  е  изтекъл,  но не по-късно от 01.04.2013 г.  (40 дни 

преди изборния ден).

11. Главна дирекция „ГРАО” в МРРБ извършва проверката на 

списъците,  представени  от  партиите  (Приложение  №  47  от 

изборните  книжа)  не  по-късно  от  30.03.2013  г.  (42  дни  преди 

изборния ден).

Когато  след  изтичане  на  крайния  срок  за  регистрация 

(27.03.2013 г.) се установи, че партията не отговаря на изискванията 

на чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК, регистрацията й се заличава с решение, 

което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване пред 

Върховен административен съд чрез ЦИК по реда на чл. 26, ал. 8 от 

ИК в срок до 24 часа от съобщаването му.

ІV. Правила за наименованията на коалициите от партии

12. Наименованието  или  абревиатурата  на  коалицията  от 

партии не може да повтаря наименованието или абревиатурата на 

партия,  регистрирана  по  Закона  за  политическите  партии  преди 

13.03.2013 г. (датата на обнародване в “Държавен вестник” на указа 

на Президента  на Република България за насрочване на изборите, 

ДВ, бр. 25 от 13.03.2013 г.), включително чрез прибавянето към тях 

на думи, букви, цифри или други знаци. Тази забрана не се прилага, 

когато наименованието или абревиатурата на коалицията от партии 

повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите 

в състава й партии.

13. Наименованието  или  абревиатурата  на  участващите 

партии в състава на коалицията от партии може да се добави в скоби 

към наименованието или абревиатурата на коалицията от партии.

14. Централната избирателна комисия извършва проверка за 

изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата 
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на коалицията от партии. При установяване на непълноти се дават 

незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не 

по-късно от крайния срок за регистрация (01.04.2013 г.). В случай, че 

указанията не са изпълнени в срок, се отказва регистрация.

Отказът  за  регистрация  на  ЦИК може  да  се  обжалва  пред 

Върховен административен съд чрез ЦИК по реда на чл. 26, ал. 8 от 

ИК.

V. Регистрация на коалиции от партии

15. За участие в изборите за народни представители коалиции 

от партии могат да образуват само партиите, регистрирани в ЦИК. 

16. Коалициите от партии по т. 15 се регистрират въз основа 

на  заявление  за  регистрация  (Приложение  №  48  от  изборните 

книжа),  представено  в  ЦИК не  по-късно  от  01.04.2013 г.  (40  дни 

преди  изборния  ден).  Заявлението  се  подписва  от  лицето/та, 

представляващо/и  коалицията  от  партии  според  решението  за 

образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, 

изрично  упълномощено/и  от  представляващия/те  коалицията  от 

партии.

17. В заявлението за регистрация на коалиция от партии се 

посочват:

а) пълното  или  съкратено  наименование  на  коалицията  от 

партии според решението за образуването й;

б) пълното и/или съкратено наименование на коалицията от 

партии, заявено за отпечатване върху бюлетината;

в) искане за регистрация за участие в изборите;

г) адрес и телефон за връзка.

18. Към  заявлението  за  регистрация  коалицията  от  партии 

представя:
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а) удостоверение за регистрация, издадено от ЦИК за всяка от 

участващите в коалицията партии (Приложение № 53 от изборните 

книжа);

б) решение  за  образуване  на  коалицията  от  партии, 

подписано от лицата, представляващи партиите;

в) образец  от  подписа/те  на  лицето/та,  представляващо/и 

коалицията от партии;

г) образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка издадено не 

по –  рано от  датата  на решението за  създаване  на  коалицията  на 

името на една от включените в състава й партии, която ще обслужва 

само предизборната кампания, издадено от съответната банка;

е) пълномощно  от  лицето/та,  представляващо/и  коалицията 

от партии, в случаите, когато заявлението се подписва от изрично 

упълномощено/и  лице/а  документите  се  подават  от  изрично 

упълномощено/и лице/а.

19. Централната избирателна комисия извършва проверка на 

заявлението и приложените към него документи. При установяване 

на непълноти ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в 

срок до  три дни,  но не  по-късно  от  крайния срок  за  регистрация 

(01.04.2013 г.). Когато непълнотите се установят след приемането на 

документите,  уведомяването за отстраняването им се извършва на 

заявения адрес или телефон за връзка и това обстоятелство се вписва 

в регистъра, като се отбелязва и датата на уведомяването. В случай 

че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

20. Решението  на  ЦИК  за  регистрация,  включително  и 

отказът за регистрация, може да се обжалват пред ВАС по реда на 

чл. 26, ал. 8 от ИК в срок до 24 часа от съобщаването му. Когато 

съдът  отмени  обжалваното  решение,  ЦИК  незабавно  регистрира 

коалицията от партии за участие в изборите независимо дали срокът 
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за регистрация е изтекъл,  но не по-късно от 01.04.2013 г.  (40 дни 

преди изборния ден).

VІ. Промени в състава на коалиция от партии

21. Промени в състава на коалиция от партии, настъпили след 

регистрацията й в ЦИК, се извършват след подаване на заявление 

(Приложение № 58 от изборните книжа) и представяне на решение 

за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на 

коалицията от партии. Промените, настъпили в състава на коалиции 

от партии, се отбелязват в регистъра на ЦИК (Приложение № 51 от 

изборните книжа).

22. В  случай  че  в  коалицията  от  партии се  включват  нови 

партии, те представят в ЦИК не по-късно от 01.04.2013 г. (40 дни 

преди  изборния  ден)  удостоверение  за  регистрацията  си  в  ЦИК 

(Приложение № 53 от изборните книжа).

23. В случай че една или повече партии напуснат коалицията 

от партии, регистрацията й се запазва,  ако в нея са останали най-

малко две партии.

24. Промените, настъпили в състава на коалиция от партии, 

изразяващи се в напускане на партия от състава на коалицията, се 

заявяват не по-късно от 01.04.2013 г. (40 дни преди изборния ден), 

чрез подаване на заявление (Приложение № 58 от изборните книжа) 

от лицето/та, представляващо/и партията, или от представляващия/те 

коалицията от партии лице/а.

25. Централната  избирателна  комисия  заличава  от 

наименованието  на  коалицията  от  партии  не  по-късно  от 

01.04.2013 г.  (40 дни  преди  изборния  ден)  партиите,  които  са 

напуснали състава й.

26. Партия,  включена  в  състава  на  коалиция  от  партии,  не 

може да участва самостоятелно на изборите.
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27. Партия, включена в състава на коалиция от партии, която 

след  регистрацията  на  коалицията  от  партии,  но  не  по-късно  от 

06.04.2013 г. (35 дни преди изборния ден), напусне състава й, може 

да  участва  на  изборите  самостоятелно  с  регистрацията  си  в  ЦИК 

(приложения № 53 и № 59 от изборните книжа). 

VІІ. Списъци след регистрацията

28. Централната избирателна комисия изпраща на районните 

избирателни комисии списъци на регистрираните партии и коалиции 

от партии незабавно след приключване на регистрацията. 

Централната  избирателна  комисия  изпраща  на  РИК 

информация за извършените промени в състава и наименованието на 

коалициите от партии незабавно след извършване на промените.

VІІІ.  Подаване на документи за регистрация

29. Централната  избирателна  комисия  започва  да  приема 

документи за регистрация на партиите и коалициите от партии за 

участие  в  изборите  за  народни  представители  от  9,00  ч.  на 

19.03.2013  г.  в  сградата  на  Народното  събрание,  пл.  „Княз 

Александър І” № 1, вход откъм Ларгото за зала „Света София”. 

30. Приемането  на  документите  се  извършва  всеки  ден  от 

9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на 

партия е 18,00 ч. на 27.03.2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на 

коалиция от партии е 17,00 ч. на 01.04.2013 г.

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за  промени  в 

състава на коалиция от партии е 17,00 ч. на 01.04.2013 г.

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за  промени  в 

състава на коалиция от партии, изразяващи се в напускане на партия 

от коалицията от партии, е 17,00 ч. на 06.04.2013 г.
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31. Не  се  изисква  нотариална  заверка  на  заявленията, 

образците от подписите на представляващите партиите и коалициите 

от  партии,  образците  от  печатите  на  същите,  както  и  на 

пълномощните на лицата, подаващи документите за регистрация в 

ЦИК. 

32. За  регистрация  на  всяка  партия  и  коалиция  от  партии, 

както и за промени в състава на коалиция от партии ЦИК приема 

отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на партиите за 

участие в изборите за народни представители (Приложение № 50 от 

изборните книжа) и съответно в регистъра на коалициите от партии 

за участие в изборите за народни представители (Приложение № 51 

от изборните книжа).

33. Централната избирателна комисия издава  удостоверение 

за  регистрация  на  партия  за  участие  в  изборите  за  народни 

представители  (Приложение  №  53  от  изборните  книжа), 

удостоверение за регистрация на коалиция от партии за участие в 

изборите за народни представители (Приложение № 54 от изборните 

книжа) и удостоверение за промени в състава на коалиция от партии 

(Приложение № 59 от изборните книжа).

34. Решенията на ЦИК за регистриране на партии и коалиции 

от  партии,  за  заличаване  регистрацията  на  партии и  за  отказване 

регистрация  на  партия  могат  да  се  обжалват  пред  Върховния 

административен съд чрез ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването 

им.  ЦИК  изпраща  жалбата  на  съда  незабавно.  ВАС  разглежда 

жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването 

й  в  открито  заседание  с  призоваване  на  жалбоподателя,  ЦИК   и 

заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не 

подлежи на обжалване.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Христов.
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ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: С оглед на обстоятелството, че БНБ 

ще приема депозити в последния ден от срока – на 21 до 17,00 ч., 

предлагам в този раздел VІІІ, където уреждаме сроковете, в т. 30 в 

изречението,  в  който  казваме:  „Крайният  срок  за  подаване  на 

документите за регистрация на партии...” да е 17,30 ч., тъй като БНБ 

ще  приема  депозити  до  17,00  ч.  Да  има  половин  час  време 

евентуално, ако някой в последния момент пристигне, да успее.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Можем и  18,00  ч.  да 

напишем. Ние така или иначе ще сме тук. И в 18,00 ч. ще сме тук.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Както прецените,  аз  предлагам да 

им дадем възможност.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Вярно е, че за половин 

час не можем да ги караме да тичат. Спокойно можем да им дадем 

срок до 18,00 ч. Ние ще сме тук, това няма да ни затрудни.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз предлагам да е  след 17,00 ч. с 

идеята,  че  след  като  БНБ  работи  до  толкова,  ние  можем  да 

определим срок за нас малко след това.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Абсолютно го споделям 

това.

МАЯ АНДРЕЕВА: Възприемам това предложение.

В  т.  30,  изречение  второ:  „Крайният  срок  за  подаване  на 

документи за регистрация на партия е 18,00 ч. на 27 март 2013 г.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Негенцова.

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Колеги,  аз  ви  предлагам  т.  6, 

първото  изречение  да  стане  втори  абзац  на  т.  5,  защото  касае 

възстановяване на суми, а т. 6 второто изречение да бъде, че те не се 

смятат за разходи на партиите.  Това са основни въпроси и тук се 

губят при възстановяването.
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МАЯ  АНДРЕЕВА:  Тоест,  изречението  „Сумите  по 

депозитите  не  се  смятат  за  разходи  на  партиите,  свързани  с 

финансирането на предизборната кампания” да стане към т. 5.

Да, разбирам защо предлагате така.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  имахте  ли 

възможност да се запознаете с проекта? Ако сте се запознали, нямате 

възражения  или  въпроси  към  докладчика,  да  преминем  към 

гласуване.

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, дайте ми думата като докладчик 

да ви обърна внимание на следното. Защо продължавате да спорите 

при положение, че нито в изборната книга е така, нито в Кодекса е 

така,  нито  в  решението  е  така.  Решението,  Изборният  кодекс  и 

изборната книга № 46 са 1:1. 

„13.  Пълномощно  от  представляващ  партията  лице  в 

случаите, когато документите се подават от упълномощено лице.”

Това  е  т.  13  от  пояснителния  текст,  горе,  на  място  на 

„подпис”. Възможности за друго лице няма.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А буква „г” на коя норма от закона се 

позовава?

МАЯ АНДРЕЕВА:  Това не  е  пропуснато.  Това  изрично го 

пише в т. 7, колеги.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  питам  трябва  ли  да  искам 

пълномощно  на  лице,  което  е  подписано  и  го  представя  друг 

пълномощник,  а  съгласно  решението  аз  трябва  да  изискам  само 

пълномощно на водача.

МАЯ АНДРЕЕВА: Вие искате да ми кажете тази теория от 

едни  предходни  разговори,  че  „подавам”  и  „подписвам”  са  две 

отделни пълномощни.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Естествено биха могли да бъдат.
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МАЯ АНДРЕЕВА: Да, могат да бъдат отделни пълномощни, 

но кое  означава,  че  трябва  да  го  разписвам като  отделна точка  в 

книгата или тук в решението?

Според мен нещата са абсолютно достатъчно ясни.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Можем  да  добавим  отдолу  едно 

обяснение. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Аз не казвам, че няма проблем, а казвам, 

че го пише. Това казвам, че го пише. Погледнете т. 7.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Пише,  че  заявлението  може  да  се 

подпише от друго лице в т. 7, но в т. 9 не е написано, че, когато 

заявлението  е  подписано  от  друго  лице,  се  представя  и 

пълномощното,  с  което  това  лице  е  упълномощено  да  подпише 

заявлението. 

Тук  в  буква  „н”  пише,  че  представя  пълномощно 

приносителят, но не пише, че са длъжни да представят пълномощно 

на лицето, което е упълномощено ...

МАЯ АНДРЕЕВА: Буква „н” ще стане така:

„н.  пълномощно  от  представляващото/те  партията  лице/а  в 

случаите,  когато  заявлението  е  подписано  от  изрично 

упълномощено/и лице/а  и/или документите се подават от изрично 

упълномощено/ни лице/а.”

Това означава, че този текст трябва да добие същия вид и в 

буква „е” на т. 18.

В т. 20 има една техническа корекция.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Нали това не означава, 

че, ако заявлението е подписано от лица, изрично упълномощени от 

представляващия партията, тези лица могат да упълномощават друго 

лице, което да подаде заявлението? 

Моля, гласувайте така предложения проект за решение.

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

Решението има № 2157.

Заповядайте, госпожо Андреева, за следващия доклад.

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  на  интернет-

страницата  на  комисията  да  бъде  качено  съобщение,  във  вида,  в 

който е изписано и го имате във вътрешната мрежа, като ще добавя 

съответно, първо, номера на решението, с което се приеха правилата 

за регистрация на партии и коалиции от партии.

След това по-надолу има отново една техническа грешка, тъй 

като текстът е пренесен от решението. Става въпрос за 19 март 2013 

г., съответно възприетата забележка на колегата Христов – корекция 

в крайния час за приемане на документите – 27 март 2013 г., става 

18,00 ч.

Моля да се запознаете с текста и ако имате други корекции, 

да  ги  изложите.  Аз  казах,  че  корекциите,  които  съм  нанесла,  са 

съобразно проекта за решение.

Съобщението  и  решението  ще  се  качат  след  качването  на 

хронограмата.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  ако  няма  бележки, 

въпроси, да преминем към гласуване?

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Там,  където  е  „относно”  горе 

„регистрации на партии и коалиции...” да бъде както е в заглавието 

на  решението.  Това  съобщение  да  се  обособи  за  привличане  на 

вниманието: „Относно:........”

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Възприемам  забележката,  ще 

добавя текста, както е в текста на решението.

РУМЯНА СИДЕРОВА: „Решението е публикувано...” – това 

да се добави.
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ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Добре, не възразявам.

Колеги,  моля,  гласувайте  така  предложения  и  коригиран 

проект за решение.

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

Предложението за съобщение се приема.

Качването ще стане едновременно с решението след качване 

на хронограмата.

Имам  още  един  доклад  за  вас.  Това  е  и  особено  на 

вниманието на колегата  Манахова,  която има задача от работната 

група.

Ние получихме отговор от Агенцията за обществени поръчки, 

като  първият  получен  е  с  вх.  №  255  от  13.03.2013  г.  Днес  е 

постъпило и допълнително уточнение с вх. № 265, с които писма 

Агенцията  за  обществени  поръчки  ни  уведомява,  че  Изборният 

кодекс  се  явява  специален  нормативен  акт  по  отношение  на 

подготовката  и  произвеждането  на  изборите,  поради  което  той 

следва  да  се  приложи  от  Централната  избирателна  комисия  при 

възлагане на дейностите по чл. 26, ал. 1, т. 28 и т. 29 от Изборния 

кодекс. А това е именно определянето на условията и сроковете за 

възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на данните от 

гласуването, възлагането чрез конкурс на тази дейност и бюлетина, 

който комисията издава.

За всички останали случаи, колеги,  ние сме възложител по 

смисъла на Закона за обществените поръчки и оттук насетне всяка 

дейност извън тази по тези две точки, когато възлагаме доставката 

на стоки или извършването на услуги, ние ще трябва да провеждаме 

конкурс, като съобразяваме разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки.

95



Писмото ще оставя  на  разположение в  Деловодството  сега 

веднага  след  докладването  му,  за  да  можете  да  се  запознаете  с 

пълния му текст.

23. Писмо  от  МВнР  –  информация  от  участие  на 

служители  на  МВнР  в  мисията  на  ОССЕ  за  наблюдение  на 

президентските избори в Армения. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Андреева, да докладвате.

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, също така ви информирам, че с 

вх. № 247 от 12.03.2013 г. в комисията е постъпила информация за 

участието на служители на Министерството на външните работи в 

мисията  на  ОССЕ –  ОДИЧП –  за  наблюдение  на  президентските 

избори  в  Република  Армения,  произведени  на  18.02.2013  г. 

Информацията  е  приложена  към  текста  на  писмото.  Също  ви  я 

докладвам за сведение. Ще бъде на разположение в Деловодството.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Госпожо Андреева, ще бъде добре от 

Деловодството да го размножат и да ни го сложат по бюрата.

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Да,  разбира  се.  Колеги,  ще  предам  в 

Канцелария № 23 да ги размножат, да направят копие за всекиго  и 

да ги раздадат по кабинетите. Не възразявам.

Колеги, засега това е докладът ми. Благодаря ви.

26. Писмо  от  Софийски  градски  съд  –  искане  на 

информация  за  господин  Сидеров  и  Николай  Пехливанов, 

издигнати от ПП „Атака” в изборите 2011 г.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Христов, да докладвате.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  вчера бях дежурен и в тази 

връзка  пристигна  едно  писмо  от  Софийски  районен  съд  до 
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Централната  избирателна  комисия,  съгласно  което  ни  искат  по 

определение  на  съда  по  дело  № 12583  от  2012  г.  да  представим 

удостоверение  относно  това  дали  господин  Сидеров  и  Николай 

Пехливанов са издигнати от ПП „Атака” за участие в избори през 

2011 г., като ни сочат, че следващото съдебно заседание е насрочено 

за 24 април 2013 г. от 10,45 ч.

В тази връзка съм подготвил едно кратко писмо с копие от 

бюлетина за резултатите от изборите за президент и вицепрезидент, 

където са видни тези данни, и ви предлагам да изпратим съответното 

писмо до  Софийския  районен  съд,  Наказателно  отделение  на  107 

състав, на техния номер:

„Във връзка с постъпило в Централната избирателна комисия 

писмо с вх. № 252 от 13.03.2013 г.  за предоставяне на справка за 

участие  на  господин  Сидеров  и  господин  Николай  Пехливанов  в 

изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за 

общински съветници и кметове през 2011 г. изпращаме ви копие от 

съответните  страници  на  бюлетините  на  ЦИК  с  резултатите  от 

изборите  за  общински  съветници  и  кметове  и  за  президент  и 

вицепрезидент, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

Приложение: съгласно текста.”

Предлагам да  изпратим това  писмо до Софийския  районен 

съд.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  моля, 

гласувайте предложения текст за писмо до Софийския районен съд.

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

Предложението се приема.

21.  Освобождаване  на  член  на  ОИК  –  Карнобат,  обл. 

Бургас.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Христов, да докладвате.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аналогично е получено заявление от 

Димитър  Вълчев  Петров,  областен  ръководител  на  ПП  ГЕРБ  – 

Бургас, съответно с пълномощно, подписано от Цветан Цветанов, че 

представлява на територията на област Бургас ПП ГЕРБ.

На тази база той е изпратил заявление, тъй като е получена 

молба  от  Лидия  Иванова  Стоянова,  която  е  член  на  Общинска 

избирателна  комисия  –  Карнобат,  обл.  Бургас,  с  молба  да  бъде 

освободена по лични причини.

Молбата е в оригинал. Той изпраща предложение тя да бъде 

заменена  с  Антоанета  Желева  Пенева,  като  документите  на 

Антоанета  Желева  Пенева  също  са  изрядни:  има  декларация  в 

оригинал, има лична карта и съответно копие от дипломата й.

Затова съм изготвил и проект за решение.

„ОТНОСНО: промяна в ОИК – Карнобат, област Бургас

Постъпила е  молба с  вх.  № 248 от  13.03.2013 г.  от  Лидия 

Иванова  Стоянова,  член  на  ОИК  –  Карнобат,  област  Бургас  за 

освобождаването й като член на ОИК – Карнобат,  и заявление от 

Димитър Бойчев Петров – областен ръководител на ПП „ГЕРБ” – 

Бургас,  за промяна в състава на ОИК – Карнобат.  Предлага се на 

мястото  на  Лидия  Иванова  Стоянова  –  член  на  ОИК,  да  бъде 

назначена  Антоанета  Желева  Пенева.  Към  предложението  са 

приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за 

завършено висше образование, копие от личната карта на Антоанета 

Желева Пенева и пълномощно в полза на Димитър Бойчев Петров.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
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ОСВОБОЖДАВА  като  член  на  ОИК  –  Карнобат,  област 

Бургас, Лидия Иванова Стоянова,  ЕГН  ...,  и анулира издаденото й 

удостоверение.

НАЗНАЧАВА за  член  на  ОИК –  Карнобат,  област  Бургас, 

Антоанета Желева Пенева, 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,  моля, 

гласувайте това предложение за решение.

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

Решението се приема.

Решението има № 2158-ПВР/МИ.

22. Освобождаване на член на ОИК – Елхово.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Христов, за следващия Ви доклад.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Получено  е  едно  заявление  от 

Радостина  Иванова  Янчева  във  връзка  със  заявление  да  бъде 

освободена като член на Общинска избирателна комисия – Елхово.

Тя  пише:  „Моля  да  бъда  освободена  като  член  на  ОИК-

Елхово,  тъй  като,  считано  от  12  март  2013  г.,  съм  назначена  за 

служител  в  Министерството  на  вътрешните  работи  и  е  налице 

несъвместимост по смисъла на решението.”

Тъй като тя е изпратила директно до нас писмото, изготвил 

съм едно решение, с което госпожа Янчева да бъде освободена  и 

същевременно съм подготвил писмо до председателя на ПП ГЕРБ 

във връзка с нашето решение и с предложение в срок от три дни от 

влизане  в  сила  на  решението  за  освобождаване  да  направи 

предложение за друг член на ОИК-Елхово.
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„ОТНОСНО: промяна  в  състава  на  ОИК  –  Елхово,  област 

Ямбол.

Постъпило  е  заявление  с  вх.  №  249  от  13.03.2013  г.   от 

Радостина Иванова Янчева, член на ОИК – Елхово, област Ямбол, за 

освобождаването й като член на ОИК – Елхово. Към заявлението е 

приложено удостоверение № 4 от 1 септември 2012 г. на Радостина 

Иванова Янчева.

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл. 26,  ал. 1,  т.  6  във 

връзка  с  чл.  25,  ал.  1,  т.  1  от  Изборния  кодекс  Централната 

избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА  като  член  на   ОИК  –  Елхово,  област 

Ямбол, Радостина Иванова Янчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й 

удостоверение.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването.” 

Трябва  да  добавя,  че  самото  решение  е  в  оригинал, 

заявлението е в оригинал, така че документите са напълно изрядни.

Така  че  предлагам  да  гласуваме  това  предложение  за 

решение.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  моля, 

гласувайте така предложеното от господин Христов решение.

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

Решението се приема.

Решението има № 2159-ПВР/МИ.

Заповядайте, господин Христов, за следващия Ви доклад.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В същото време сме получили едно 

писмо  с  вх.  №  258  от  13.03.2013  г.  до  Централната  избирателна 

комисия.

„На  основание  чл.  159,  ал.  1  от  НПК  във  връзка  с 

разследването по досъдебно производство № 532 от 2012 г. по описа 

на  Районна  прокуратура  –  Разлог,  е  необходимо  да  ни  бъдат 

изпратени  оригиналите  на  протоколите  на  011  Секционна 

избирателна комисия в с. Бабек, община Белица за проведените на 

23.10.2011 г. избори за общински съветници и кметове.

Надлежно  оформените  материали  изпратете  в  Районно 

управление  –  Полиция  –  Разлог,  ул.  „Братя.....”  на  младши 

разследващ полицай Тодор Вълчев.

Моля за спешност.”

Затова  предлагам  в  отговор  на  това  писмо  да  вземем 

необходимите  материали  и  с  писмо  да  ги  изпратим  до  Районно 

управление – Полиция – Разлог.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Искам да предложа да проверим 

какво се съхранява  долу.  Аз – поправете  ме,  ако греша,  но имам 

спомен, че 2011 г. ние приемахме оригиналите на протоколите и на 

РИК, и на СИК.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  По  изключение  приемахме  втория 

екземпляр.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Тогава ОИК работиха като РИК и 

приемахме техните оригинали – на ОИК и оригиналите на СИК.

Затова може би е по-добре да се извърши проверка.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: При нас е първият екземпляр. 

Но нека да го гласуваме, а ще направим проверка. Ако не са 

оригинали,  ще  ги  препратим.  Аз  понеже  съм  приемал  доста  от 

протоколите, знам, че при нас е първият екземпляр.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Моля,  гласувайте 

предложението да се направи проверка и, ако е първият екземпляр, 

да го изпратим.

Моля, гласувайте.

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

Предложението се приема.

41. Възнаграждения на ОИК - Съединение.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Христов, да докладвате.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Има едно предложение за изплащане 

на  възнаграждение.  То  е  от  ОИК-Съединение,  обл.  Пловдив,  за 

проведено заседание на 11.03.2013 г. във връзка с освобождаване на 

общински съветник.

Тъй  като  са  взели  решение  само  за  освобождаването  на 

общинския  съветник,  присъствали  са  председател,  заместник-

председател, секретар и осем членове, понеже става въпрос само за 

освобождаване, без да се избере нов общински съветник, предлагам 

възнаграждението да бъде заплатено от общинския бюджет.

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението на 

господин   Емануил  Христов.  Имате  ли  въпроси,  забележки, 

коментари?

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Христов, за следващия Ви доклад.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Ще  ви  прочета  още  едно  писмо, 

получено на 13.03.2013 г. То е с вх. № 257. Вероятно ще остане за 

сведение или ще преценим, тъй като аз лично не можах да преценя.
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Получили  сме  от  господин  Христо  Рибарев  от  Козлодуй 

писмо. Има приложено определение от Административния съд – гр. 

Враца, с което прекратяват производството и т.н. 

Но  писмото  накрая  малко  нагло  е  написано  до  нас.  Това 

всъщност е писмо, не е жалба, което означава, че може да остане за 

сведение.

Уведомява ни, че с Определение № 56  на АД – Враца, му 

отхвърлят искането, но накрая той се обръща към нас, че „не бил 

уведомен  за  взетото  от  нас  решение  по  молбата  ми  да 

разформировате и да обезглавите ОИК-Козлодуй, която комисия за 

разлика от всички други при аналогични обстоятелства отказва да 

освободи  от  длъжност  кмета  на  Козлодуй.  Предстоят  избори  и 

непочтени  комисии  и  такива  председатели  на  комисии,  като 

визираната – не пише името й – не ви трябват.

Ако вие много скоро не разформировате ОИК-Козлодуй, то 

можете  да  разчитате  на  мен,  че  аз  ще  уведомя  европейските 

наблюдатели за вашите неактивни действия.”

Предлагам го за сведение. 

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Заповядайте,  колега  Владимир 

Христов.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Аз,  уважаеми  колеги,  само  ще 

припомня  ситуацията,  в  която  ви  предложих  с  решение  да  се 

обърнем към този човек.

Само  припомням.  Не  искам  да  бъда  като  онзи,  който  е 

черната  станция,  но  припомням  и  според  мен  това  беше  тогава 

правилният подход.

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, господин Емануил 

Христов, да докладвате.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  има  още  една  жалба  и  е 

написана от Димитрина Георгиева Радомирова от Крумовград.
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Тя  многократно  е  писала.  Ще  се  запозная  най-напред,  ще 

разговарям с господин Владимир Христов по въпроса и тогава ще я 

докладвам.

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Бояджийски.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  ако  може  и  аз  да  ви 

докладвам  писмата,  които  пристигнаха  на  12  март,  когато  бях 

дежурен.

Първото,  което  докладвам,  е  Указ  на  президента  на 

Република  България  №  50  от  07.03.2013  г.,  с  който  е  насрочен 

частичен избор за кмет на с. Хлябово, община Тополовград, област 

Хасково на 29.09.2013 г.

Пристигна с писмо с вх. № 244 от 12.03.2013 г. 

Имам едно запитване за изборите на 12 май 2013 г. по e-mail 

от Нели Попова с вх. № 245, която иска да й се съобщи по какъв 

начин живеещ в Германия българин може да гласува в изборите.

Предлагам ви да й отговоря по e-mail с кратко обяснение за 

съответния срок, в който се подават заявленията и разпоредбите на 

закона, както и да следи нашия сайт.

Писмото  да  бъде  в  смисъл,  че  има  30-дневен  срок,  за 

възможността за подаване на това заявление до консулството и чрез 

ЦИК, за което да следи нашия сайт и дори и да не подаде, може да 

гласува в открита секция.

Моля да одобрите писмо с такъв текст.

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението за 

текст на писмо в обобщен вид.

Моля, гласувайте това предложение.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Бояджийски, за следващия доклад.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Следващото писмо е с вх. № 242. 

То е напълно анонимно. Пишат ни с молба да ни насочим откъде да 

вземат информация за многомандатните райони и броя им във всеки 

град.

Предлагам го за сведения. Не знаем кой е подателят.

Докладвам също за сведение на колегите отворено писмо с 

вх. № 212 от 07.03.2013 г. Аз мисля, че веднъж съм го докладвал и 

мисля,  че  всички  сте  се  запознали  с  него.  То  е  от  българите  в 

чужбина.

Да  приключа  доклада  ми  с  редовния  ни  дописник  – 

Димитрина Георгиева Радомирова. И аз имам жалба от нея, която 

предлагам да я оставим за сведение.

19.  Писмо  от  Юсеин  Мехмедов  относно  изплащане  на 

сума от 3350 лв. – разноски по дело с ОИК – Горна Оряховица.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Заповядайте,  господин 

Бояджийски, да докладвате.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Щях  да  пропусна  нещо  доста 

съществено. Моля за внимание. С вх. № 239  е пристигнала моля от 

Юсеин  Алипов  Мехмедов,  който  е  с  постоянен  адрес  в  Горна 

Оряховица.  Той  ни  информира,  че  с  влязло  в  сила  решение  от 

19.03.2012  г.  по  административно  дело  №  269/2012  г.  на 

Административен съд – Велико Търново, Общинската избирателна 

комисия в гр. Горна Оряховица е осъдена да заплати на господин 

Юсеин Мехмедов сумата от 3 350 лв., представляваща направени от 

него разноски по делото.

Обръща  се  към  нас  с  настоящата  молба,  към  която  е 

приложил и копие от изпълнителен лист от гр. Велико Търново от 

20.06.2012  г.,  издаден  от  Административен  съд  –  от 

административен съдия.
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Предлагам ви наистина да я изпратим в Министерския съвет. 

Предлагам  да  процедираме  така,  както  сме  процедирали  досега  с 

тези жалби.

МАРИАНА ХРИСТОВА: Да изпратим и копие до господин 

Мехмедов, че молбата му е препратена към Министерския съвет.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря Ви за уточнението.

Тогава  официално  да  предложа  на  колегите  да  изпратим 

молбата  на  Министерския съвет  с  копие до заявителя  – господин 

Мехмедов.

Моля,  колеги,  ако  сте  съгласни  да  предприемем  подобни 

действия, да го гласуваме. Писмото ще бъде изготвено и ще бъде 

представено за подпис и съгласуване.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Моля,  колеги,  гласувайте  това 

предложение на господин Бояджийски.

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

Предложението се приема.

33. E-mail  от  Веселин  Костов  –  относно  начина  за 

сформиране на гражданско движение.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Заповядайте,  господин 

Бояджийски, да докладвате.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  Господин Веселин  Костов  ни  е 

писал  по  e-mail  с   вх.  № 235 от  11.03.2013 г.  Иска  да  сформира 

гражданско движение и ни моли за повече информация за процеса и 

изборните документи за това.

Докладвам го за сведение.

Благодаря.

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, госпожо Солакова, 

да докладвате.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  с  оглед  на  това,  че  от 

19.03.2013 г.  ще започне приемането на документи в Централната 

избирателна комисия за регистрация на партии, коалиции от партии 

за участие в изборите за народни представители в папка „Заседания” 

има проект на писмо до главния секретар на Народното събрание.

Предлагам в тази връзка да направим едно искане, в което да 

предложим  да  предоставят  временно  за  безвъзмездно  ползване  и 

зала  „Света  София”  с  прилежащите  й  помещения  за  периода  от 

18.03.2013  г.,  или  може  би  трябва  да  бъде  от  19.03.2013  г.  до 

обявяването  от  ЦИК на резултатите  от  гласуването в  изборите за 

Народно  събрание.  Този  период  обхваща  и  приемането  на 

документите, а самата зала „Св. София” да се ползва в периода от 

30.04.2013 г. до посочения краен срок.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  моля, 

гласувайте това предложение.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  да  изпратим  писмо  до 

главния секретар на Народното събрание и да предложим в целия 

този период, в който е необходимо обезпечаването на работата на 

Централната  избирателна  комисия,  включително  дежурство  в 

извънработно  време  в  период  11  –  14  май  2013  г.  от  звената: 

„Служебен  офис”,  Дирекция  „Информация  и  информационни  и 

комуникационни системи”, полиграфисти към отдел „Стенографско 

обслужване”,  Дирекция  „Управление  на  собствеността”,  сектор 

„Квестори”,  както  и  от  Хранителния  комплекс”  на  пл.  „Княз 

Александър І”.

Молим  за  разпореждането  до  ръководителите  на 

горепосочените  звена,  както  и  на  ръководителя  на  Хранителния 
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комплекс за оказване на необходимото съдействие на Централната 

избирателна комисия. Ще трябва да изготвят график за денонощните 

дежурства. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля, гласувайте това 

предложение на госпожа Солакова.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия доклад.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Искам  да  предложа  и  още  едно 

писмо, ако преценим за целесъобразно, в момента да го направим с 

оглед  и  на  предстоящи отпуски в  администрацията  на  Народното 

събрание.  Да  помолим да  бъдат  издадени  пропуски  за  достъп  до 

сградите на Народното събрание на пл. „Княз Александър І” № 1 и 

пл. „Народно събрание” № 2, както и за достъп до секретната зона на 

етаж „Междинен”  на  сътрудниците,  защото  се  оказа,  че  те  нямат 

такъв  достъп,  тъй  като  имат  временни  пропуски:  Стоян  Тодоров 

Русинов, Екатерина Борисова Благоева,  Анка Антонова Георгиева, 

Павлина Тодорова Георгиева, Зоя Любомирова Трифонова.

Още в това писмо да уточним, че към настоящия момент тези 

сътрудници  подпомагат  дейността  на  Централната  избирателна 

комисия, но веднага след назначаването на служители по служебни 

или  трудови  правоотношения  в  администрацията  на  ЦИК 

своевременно ще представим списък  с  искане  за  предоставяне  на 

пропуски и достъп до секретната зона.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля, гласувайте това 

предложение.

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

Предложението се приема.
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Заповядайте, госпожо Солакова, да продължите доклада си.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам за сведение и ще 

моля за копие за колегите, които ще ползват услугите на комплекс 

„Бояна”.

С вх. № 267 от 14.03.2013 г. е постъпило писмо на главния 

секретар  на  Министерския  съвет  в  отговор  на  наше  писмо  от 

01.03.2013 г. Уведомява ни, че комплекс „Бояна” има възможност да 

настани членовете на Централната избирателна комисия. Посочени 

са лица, телефони за контакти.

Ще помоля копия да бъдат предоставени на колегите, които 

са настанени в комплекс „Бояна”. Това е считано от 14.03.2013 г.

Това е за сведение.

За сведение ви докладвам и писмо с вх. № 176 от 01.03.2013 

г. По електронната поща е пристигнало писмо от администрацията 

на Министерския съвет с приложен сканиран екземпляр от договор 

от 27.02.2013 г. Може би номерът е МС-48. Това е за доставка на 

тонери за копирни и печатни устройства. Срокът на договора е до 

края на 2013 или 2014 г. Това също е за сведение, тъй като ние сме 

част от приложението към договора с включена наша предварителна 

заявка, която попълнихме въз основа на протоколно решение.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В тази връзка трябва да 

се  направи  някаква  папка  и  това  да  стои  там,  защото  така, 

докладвано  за  сведение,  се  забравя.  Да  не  пропуснем,  ако  трябва 

нещо да  се  прави,  ако  Министерският  съвет  ни е  изпратил.  Това 

просто трябва да се пази в специална папка.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да остане в папка в ст. 23.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Всички  тези  неща 

трябва  да  се  съхраняват,  да  имат  червена  лепенка  и  да  чакат 

администрацията на ЦИК.
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КРАСИМИР  КАЛИНОВ:  Госпожо  председател,  имаме 

намерение в 11,00 ч. утре група 1.6 по методиката да се съберем, 

защото  не  мисля,  че  този  въпрос  можем  да  продължаваме  да  го 

подценяваме.  Някак  си  все  се  измества  методиката  като  нещо 

малозначно, нещо маловажно.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Христов, да докладвате.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председател!  Уважаеми колеги, имам да докладвам две писма.

Едното писмо е с  вх. № 201 от 05.03.2013 г. от ОИК-Роман 

със запитване за чия сметка са осигуровките по нашата справка за 

възнаграждения – за държавния или за общинския бюджет.

Предлагам  ви  да  им  отговорим,  че  съгласно  протоколно 

решение от днес осигуровките са за сметка на бюджета, посочен в 

съответната справка – държавен или общински, откъдето се изплаща 

и възнаграждението на членовете на комисиите.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля, гласувайте това 

предложение на господин Христов за отговор на писмо.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Христов, за следващия Ви доклад.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Второто  писмо е  с  вх.  № 202  от 

06.03.2013  г.  и  е  от  доц.  Майа  Василева.  Пристигнало  по 

eлектронната поща. Тя е преподавател в Нов Български университет 

и е планувала семинар със студенти в Република Турция от 9 до 15 

май 2013 г. Групата е от 32 души.

Тя ни пита дали, ако бъдат в Анкара на 12 май 2013 г., могат 

да гласуват там в българското посолство.
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Предлагам да й отговорим, че могат по реда на чл. 44, ал. 5, 

стига  да  притежават  документ  за  самоличност  –  лична  карта  или 

паспорт.  Те  могат  да  бъдат  дописани  в  съответната  секция  след 

попълване на декларация по Приложение № 22 от изборните книжа 

и при условие, че има разкрита секция там.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  моля, 

гласувайте  предложението  на  господин  Христов  за  отговор  на 

запитване.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Христов, за следващия Ви доклад.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Колеги,  има  предложения  за 

изплащане на три възнаграждения. Тъй като те са с еднакво правно 

основание, ги докладвам съвсем набързо.

Едното  е  от  ОИК-Кайнарджа,  обл.  Силистра.  Провели  са 

заседание на 22.02.2013 г. и са присъствали председател, заместник-

председател, секретар и 12 члена.

Прекратили  са  пълномощия  и  са  обявили  следващия  в 

листата. На основание чл. 277 от Изборния кодекс предлагам да се 

изплати от държавния бюджет.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля, гласувайте това 

предложение на господин Христов.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Христов, за следващото предложение.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Следващото  предложение  е  от 

ОИК – Алфатар, обл. Силистра. Провели са заседание, на което са 

прекратили  пълномощия  и  са  обявили  следващия  в  листата. 
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Заседанието  е  проведено  на  05.03.2013  г.  Присъствали  са 

председател, заместник-председател, секретар и десет члена.

Правното основание е чл. 277 от Изборния кодекс.

Предлагам да се изплати от държавния бюджет.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля, гласувайте това 

предложение на господин Христов.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Христов, за следващия доклад.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Третото искане е от ОИК-Карнобат, 

област Бургас. И тук е същата ситуация, само че е от 13.02.2013 г. 

Присъствали  са  председател,  заместник-председател,  секретар  и 

осем члена.

Прекратили  са  предсрочно  пълномощия  и  са  обявили 

следващия в листата.

Правното основание също е чл. 277 от Изборния кодекс.

Предлагам да се изплати от държавния бюджет.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля, гласувайте това 

предложение на господин Христов.

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

Предложението се приема.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам писмо от господин Диман 

Ролев,  с  което  ни  пита  следното.  Бихте  ли  казали  до кога  ще  се 

......общински протокол за участие на партиите в изборите и в какви 

срокове трябва да се изпращат. 

Предлагам следния отговор: 
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„С решение на Централната избирателна комисия № 2152 от 

13.03.2013  г.  бяха  утвърдени  образците  от  изборни  книжа  за 

изборите за народни представители на 12 май 2013 г., Приложение 

№ 46 от изборните книжа, извлечение за регистрация на партия за 

участие в изборите. Образците на изборните книжа са публикувани 

на  интернет-страницата  на  ЦИК  –  тук  цитирам  и  интернет-

страницата.  Образците на изборните книжа ще бъдат публикувани и 

в  "Държавен  вестник".  Решението  ще  се  подава  само  на  хартиен 

носител  в  Централната  избирателна  комисия  не  по-късно  от 

23.03.2013 г.

Към  заявлението  се  прилагат  документите,  изброени  в 

чл. 89, ал. 3 от Изборния кодекс и са изрично посочени в Решение 

№ 2152 от 13.03.2013 г. на ЦИК.

МАЯ АНДРЕЕВА: Извинявайте, колеги. Единственото, което 

бих искала да добавя в този случай, тъй като въпросът е къде и кога 

могат  да  бъдат  изпращани документите  за  регистрация,  искам да 

кажа, че документите за регистрация не се „изпращат”, а се донасят 

от  представляващия  или  от  упълномощено  лице  в  Централната 

избирателна комисия. Няма способ те да бъдат изпращани по друг 

начин.

Така че ще моля да обърнете внимание на това обстоятелство 

в писмото, защото се използва думичката „изпраща”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „...се  подават  в  Централната 

избирателна  комисия  от  представляващия  партията  или  от 

упълномощено лице.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля, гласувайте този 

текст за отговор, предложен от госпожа Сидерова.

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

Предложението се приема.
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Следващото заседание на комисията е  утре,  петък,  15 март 

2013 г. от 13,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 21,30 ч.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева
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