
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 332

На  6  юни  2013  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Изборни  книжа  за  произвеждане  на  частични  избори  за 

кмет на община Варна 

Докладва:  Паскал  Бояджийски,  Елена 

Маркова, Анна Манахова и Румяна Сидерова 

2.  От Ал. Станев – коригиран вариант от Бюлетина

Докладва:  Емануил Христов

3.  Предложение  от  В.  Янева  за  прекратяване  на  служебно 

правоотношение. 

Докладва:  Красимира Медарова

4.  Докладна  записка  от  В.  Янева  относно  сключване  на 

договор за подпомагане на дейността на ЦИК от служители на НС.

Докладва:  Красимира Медарова

5. От Министерския съвет – относно приемане на активи на 

Администрацията на ЦИК.

Докладва:   Красимира Медарова



6.   Докладна  записка  от  В.  Янева  относно  вътрешни 

нормативни документи

Докладва:  Румяна Сидерова.

7.   Докладна  записка  от  В.  Янева  относно  вписване  на 

администрацията  на  ЦИК  в  административния  регистър  и 

определяне на служител, отговарящ за вписването.

Докладва:  Румяна Сидерова

8.  Изменение  и  допълнение  на  Решение  №  2661-

НС/17.05.2013 г.

Докладва: Румяна Сидерова

9.  Писмо от Окръжен следствен отдел – Кюстендил, относно 

разпределянето на бюлетините

Докладва:  Елена Маркова

10.   От  ОИК –  Варна  –  относно  искане  за  коригиране  на 

Решение № 2664-МИ на ЦИК относно възнагражденията на ОИК – 

Варна.

Докладва: Румяна Сидерова

11. Проект на решение за възнагражденията на ОИК и СИК за 

местен референдум в с.  Върбовка и с.  Димча,  общ. Павликени на 

14.07.2013 г.

Докладва: Силва Дюкенджиева

12. Писмо от кмета на община Иваново относно отговор на 

изх. №  160/10.04.2013 г относно възнаграждения на ОИК.

Докладва: Мария Мусорлиева

13. От М. Абрашева – запитване за правата на граждани от 

страни,  членки  на  Европейския  съюз,  за  правото  на  избор  в 

България.

Докладва:  Гергана Маринова

14. От Младен Денчев – запитване за неполучен отговор на 

e-mail относно гласуването във Франкфурт.
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Докладва:   Ерхан Чаушев

15. От "Информационно обслужване" АД – относно изтичане 

на  срока  на  ползване  на  електронния  подпис  на  Красимира 

Манолова.

Докладва: Красимира Медарова

16. Възнаграждения на ОИК-Самоков.

Докладва: Паскал Бояджийски

17. Възнаграждения на ОИК –Перник.

Докладва:  Бисер Троянов

18. Възнаграждения на ОИК – Мадан.

Докладва:  Ерхан Чаушев

19. Възнаграждения на ОИК -Варна.

Докладва: Владимир Христов

20. Възнаграждения на ОИК – Пловдив.

Докладва:  Ерхан Чаушев

21. Възнаграждения на ОИК- Търговище.

Докладва: Венцислав Караджов

22. Възнаграждения на ОИК-Велико Търново.

Докладва:  Мария Мусорлиева

23. Възнаграждения на ОИК-Ивайловград.

Докладва:  Мария Мусорлиева

24. Възнаграждения на ОИК-Иваново.

Докладва:  Мариана Христова

25. Възнаграждения на ОИК-Благоевград.

Докладва: Паскал Бояджийски

26. Възнаграждения на ОИК-Ветрино.

Докладва:  Паскал Бояджийски

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария Мусорлиева, Румяна Сидерова, Сабрие Сапунджиева, Севинч 

3



Солакова,  Анна  Колушева-Манахова,  Бисер  Троянов,  Валентин 

Бойкинов,  Венцислав  Караджов,  Гергана  Маринова,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Красимир Калинов, Паскал 

Бояджийски и Ралица Негенцова. 

ОТСЪСТВАХА: Мая Андреева, Владимир Христов, Мариана 

Христова и Силва Дюкенджиева. 

Заседанието  бе  открито  в  13,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 06 

юни 2013 г.

В залата в момента присъстват: госпожа Солакова, господин 

Караджов,  господин Чаушев, госпожа Грозева,  госпожа Манахова, 

господин Емануил Христов, господин Паскал Бояджийски.

Уведомена съм от господин Владимир Христов, че отсъства 

поради болест, госпожа Мусорлиева ми изпрати съобщение, че ще 

закъснее,  госпожа Мая Андреева,  която е тук, заяви също, че има 

здравословни проблеми и госпожа Негенцова е при машинописките.

Независимо от това в момента нямаме кворум, за да проведем 

заседание, поради което заседанието се отлага за 14,00 ч.

(Начало 14,25 ч.)

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Откривам заседанието 

на Централната избирателна комисия на 06 юни 2013 г.
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Разполагате  с  дневния  ред,  който  е  качен  във  вътрешната 

поща  за  днешното  заседание.  Имате  възражения  по  него  или 

допълнения? Такива можете да направите и в хода на заседанието.

Ако сега имате какво да заявите, има текуща кореспонденция, 

която сега пристигна и не е включена, ще я допълним. Част от нея е 

спешна.

Давам  думата  на  колегите,  които  готвиха  проектите  за 

изборни  книжа  за  частичния  избор  за  кмет  на  община  Варна,  в 

каквато поредност се разберат, да я докладват.

Заповядайте.

Господин Бояджийски, заповядайте.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председател!  Да разгледаме Приложение № 7,  което е качено във 

вътрешната мрежа.

Промените,  които  се  предлагат,  са  в  заглавието  –  преди 

„район” да се запише „административен”. В колона 8 заглавието й да 

бъде  „Адресна  регистрация  в  населеното  място  през  последните 

шест  месеца”.  Отдолу  под  таблицата  ви  предлагам  да  поставим 

подписи за кмет и кметски наместник и секретар на община/район, 

за да можем да обединим двете книги – работния списък и списъка, 

който се предоставя на секционните избирателни комисии в едно. Те 

се различават само по това. Няма има никаква пречка.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Какво е заглавието на графа 8?

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Графа 8: „Адресна регистрация в 

населеното място през последните шест месеца”.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: То не е основание.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: А как ще бъде?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Липса на такава.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако адресната регистрация ти е 

направена  през  последните  шест  месеца  преди  насрочването  на 

изборите, ти не можеш да гласуваш. 
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ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  „...без  адресна  регистрация  в 

последните шест месеца”.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Може  би  да  кажем  „Адресна 

регистрация по-малко от шест месеца”.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  напишем  „шест 

месеца”, то се включват и „шест месеца”. Аз това си мислех.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Не  е  ясно  това,  което  господин 

Бояджийски предлага.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Той го е написал, както 

е в закона.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, не е както е в закона.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  В  закона  пише  „адресна 

регистрация, по-малко от шест месеца”. Това трябва да напишем.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  В  т.  4  на  параграфа  пише: 

„...променили адресната си регистрация след тази дата”. И аз оттам 

изхождах – „променилите адресната си регистрация...”.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Тогава  трябва  да 

напишете:  „....променили адресната  си регистрация към дата  шест 

месеца преди датата на произвеждане на изборите”. Това трябва да 

напишете,  ако  искате  да  спазите  законовия  текст.  Защото  само 

„променилите адресната си регистрация” не е достатъчно. Трябва да 

се съотнесе и към началото. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ:  Става  много дълго заглавието. 

Затова по-добре да кажем: „Адресна регистрация по-малко от шест 

месеца преди датата на изборите.”

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Но  то  е  „преди  датата  на 

насрочване на изборите”.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Ще  напишем  „преди  датата  на 

насрочване на изборите”. Какъв е проблемът?
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ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Проблем  няма,  но  заглавието 

няма да стане кратко. Заглавието ще стане голямо. Но, както каза 

госпожа Сидерова, трябва да е ясно.

Господин Караджов каза: „Адресна регистрация по-малко от 

шест месеца преди датата на изборите”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Госпожо  Медарова,  това,  което  те 

предлагат,  съответства  на  т.  4,  буква  „а”  от  §  1  от  Преходните 

разпоредби. Той е най-близко до този текст, който пояснява какво 

значи „живял най-малко през последните шест месеца преди датата 

на насрочване на изборите”.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: „...преди датата на произвеждане 

на изборите.”

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  „Дата  на  адресна  регистрация  шест 

месеца преди произвеждане на изборите”.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Трябва  да  е  „по-малко  от  шест 

месеца...”

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  „Адресна  регистрация  по-малко 

от шест месеца преди датата на изборите.”

Обаче и долу в графата, където са обясненията, ще трябва да 

се  обърне  внимание,  че  е  записано  „лица  с  настоящ  адрес  през 

последните  шест  месеца  преди  насрочване  на  изборите  извън 

Република България”. В графи 5, 6, 7 и 8 са основанията и долу сме 

написали:  „...се  вписват  основанията  за  заличаване,  както  следва: 

графа  5  –  поставени  под  запрещение,  графа  6  –  изтърпяване  на 

наказание лишаване от свобода, графа 7 – лица с настоящ адрес през 

последните  6  месеца преди” –  не  трябва  да  е  „насрочването”  –  а 

„датата  на  изборите извън  Република България”  или даже „преди 

изборния ден”.

След това  идва „лица,  заявили адресната  си регистрация по 

постоянен  адрес  на  територията  на  общината  или  съответното 

кметство,  където  се  произвеждат  частичния  или  нов  избор,  през 
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периода на последните шест месеца преди датата на изборите, както 

и лицата, чийто постоянен адрес е извън общината или кметството, 

на  чиято  територия  се  произвежда  частичен  или  нов  избор  и  са 

заявили адресна регистрация по настоящ адрес  на територията  на 

общината  или  съответно  кметството,  където  се  произвежда 

частичния или нов избор за срок за срок, по-малък от последните 

шест  месеца  преди  датата  на  изборите  и  са  подали  заявление  по 

чл. 53.

Имаме  следната  възможност.  Да  извадим  този  текст  за 

настоящия адрес оттук и да го сложим в приложението, което говори 

за заявлението по чл. 53, ал. 1. и то в обяснителния текст. Можем да 

го  сложим  там,  защото  там  в  момента  в  обяснителния  текст  на 

заявлението по настоящ адрес вижте както пише: 

„Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни 

населени  места  в  Република  България,  може  да  поиска  да  бъде 

вписан  в  избирателния  списък  по  настоящ  адрес.  Заявлението  се 

подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави 

писмено пред органите по чл. 40 по настоящ адрес на лицето.

И,  ако тук добавим,  в  случаите  на частичен  или нов избор, 

тогава заявление може да се подаде само тогава, когато постоянният 

адрес  на  лицето  е  бил  на  територията  на  общината,  където  се 

произвежда частичния или новия избор, за да може той вътре да се 

мести от един район на града и друг, когато става дума за избор, но 

да не може, ако е дошъл отвън, да гласува.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Е,  ще променяте  Изборния кодекс с 

обяснения?!? Няма такъв текст в Изборния кодекс.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожо  Манахова, 

докато  господин  Бояджийски  нанесе  корекциите,  ако  обичате,  да 

докладвате Вашите проекти.
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АННА  МАНАХОВА:  Докладвам  Приложение  №  36  – 

Заявление  за  регистрация  на  агенция,  която  ще  извършва 

социологическо проучване в изборния ден.

Колеги,  книгите  са  същите  като  тези  за  народните 

представители  с  много  малки  изменения.  Тук  специално  съм 

сменила само в обясненията конкретните дати, защото правим общи 

книги. Всъщност това ще бъдат заявления само за регистрации на 

агенции,  които  не  са  регистрирани  при  нас  за  общите  избори  и 

според мен може би с едно специално решение ще трябва да вземем 

отношение по въпроса дали направените вече регистрация ще важат 

и съответно вече заявените още тогава да впишем служебно, без сега 

да се подават нови заявления. Това е по-оперативно според мен и 

може би това е по-разумният вариант. Иначе трябва да ги накараме 

наново  да  направят  както  социологическите  агенции,  така  и 

наблюдателите нови регистрации.

По отношение на удостоверенията бихме могли да кажем, че 

важат старите, тези, издадени до настоящия момента. Фактът, че не е 

правено обаче засичане, не е правена и проверка на тези, които са 

издадените  удостоверения,  те  даже  не  са  и  изборна  книга,  те  са 

съгласно решението на Централната избирателна комисия. За пръв 

път сега имаме книга „удостоверение на анкетьор”, за които пък и не 

е  правена  проверка  дали  съответно  не  нарушават  забраната 

анкетьорът да е наблюдател.

Така  че  трябва  да  пременим  дали  ще  изискваме  нова 

регистрация. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ако  ще  трябва  за  всеки  конкретен 

случай, значи ще трябва и нова регистрация. 

АННА МАНАХОВА: Според колеги, с които вчера говорих, 

мнението им е,  че  досега  специално не са правили.  Като имат за 

общите, местни избори регистрация, те се ползват от нея. 
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Във всеки случай, така или иначе, при всички положения са ни 

нужни изборни книги. Друг е въпросът да се реши оперативно – с 

принципно решение, което трябва да е скоро. Но принципно да не се 

спираме сега и да зацикляме в момента с това. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добре,  нека  сега  да 

видим книгата като изборна книга, а после ще обсъдим въпроса за 

валидността на регистрацията.

АННА МАНАХОВА: Корекциите от предходната книга са в 

първото изречение на обяснението и в документите в т. 1, че вместо 

конкретна  дата  съм  посочила,  че  това  е  датата  на  насрочване  на 

изборите, която от своя страна е дата на обнародване в "Държавен 

вестник" на Указа на президента на Република България.

Може би да добавим „за насрочване на изборите”.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 

бележки, да минем към гласуване.

АННА  МАНАХОВА:  В  групата  не  сме  го  решили.  В 

регистъра, който се поддържа при нас, тук никакви промени няма, 

освен че са заличени кои са точно изборите.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Продължавайте  със 

следващата изборна книга, госпожо Манахова.

АННА  МАНАХОВА:  Преминаваме  към  Приложение  №  38 

„Регистър  за  публикуване  на  агенциите,  които  ще  извършват 

социологически проучвания в изборния ден в изборите за..... на.....

Правното основание не е променено. Тук всичко е същото.

Следващата изборна книга е № 39 „Удостоверение за анкетьор 

на  агенция,  регистрирана  за  извършване  на  социологическо 

проучване в изборния ден”.

Мисля,  че  тук  няма  грешки.  Има  ли  някой  забележки  тук? 

Няма.
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Преминаваме  към  изборна  книга  №  40  „Предложение  за 

регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за....... 

на.....

Тук имам два нови текста в обясненията. Единият е това, което 

го  виждате  подчертано  в  зелено.  Тъй като,  ако  си  спомняте,  при 

изборите  за  народни  представители  при  вземане  на  принципното 

решение,  което  следваше  приемането  на  изборните  книжа, 

регламентирахме  регистрацията  на  застъпници  тогава  пред 

Районната  избирателна  комисия,  а  тук  пред  ОИК,  реших  да 

предложа на вниманието ви такъв пояснителен текст тук. Да няма 

отделна книга, която да е за регистрация на застъпник в ОИК. 

Аз  всъщност  използвах  с  лека  промяна  текста  от  нашето 

принципно  решение  за  регистрация  на  застъпници  в  изборите  за 

народни представители.

Другият нов текст в обясненията е възпроизвеждане на текста 

на чл. 101, ал. 3, който е специфичен за провеждане на изборите за 

общински съветници и кметове. Това е рядката хипотеза, ако става 

дума за нови избори всъщност и тогава, когато имаме едновременно 

избори за общински съветници и кметове.  Текстът на закона гласи, 

че в такъв случай кандидатските листи за общински съветници и за 

кметове на една и съща партия или коалиция от партии могат да 

бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна 

секция в изборния ден за всички видове избори.

За  пълнота  на  книгата  съм  възприела  този  текст.  Това  е 

предпоследният преди последния параграф.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 

забележки по тази книга, да продължаваме със следващата?

Заповядайте, госпожо Манахова.

АННА  МАНАХОВА:  Предлагам  ви  Приложение  №  41 

„Предложение  за  регистрация  на  заместващи  застъпници  на 

кандидатска листа за изборите за .........на..........
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Тук не съм направила промени, като изключим този текст за 

едновременните  избори  за  общински  съветници  и  за  кметове. 

Колебах  се  дали  да  включа  текста  от  принципното  решение  за 

застъпници пред РИК, където приехме след дълги дискусии, че може 

да бъде правена само една замяна на застъпник, който е пред РИК, 

ако  си  спомняте.  Но  предпочитам  този  текст,  ако  се  приема 

принципно  решение  за  застъпници,  да  фигурира  там,  а  не  в 

обясненията тук, преди да имаме принципно решение по въпроса.

И това всъщност съм отразила.

Преминавам  на  Приложение  №  42  „Входящ  регистър  на 

предложени за регистрация застъпници на заместващи застъпници”. 

Няма никакви промени, освен че е сменена само „РИК” с „ОИК”. 

Обясненията са същите. Мисля, че навсякъде съм ги сменила.

Последно  –  „Регистър  за  публикуване  на  застъпници  в 

изборите за ...... на..........” Тук има едно предложение, което правя. 

Оцветила съм го в зелено. Това е Приложение № 43.

Когато се правеха регистрите за застъпници, се наложи да се 

впише за  тези,  които са  пред  РИК-овете,  че  те  са  в  РИК,  а  не  в 

Секция  №.  Затова  добавям  в  третата  графа  „Секция  №”  или 

„Общинска избирателна комисия”. Така ще се прави регистърът, ще 

се посочи застъпникът за къде е.

Следва  Приложение  №  44  „Удостоверение  за  застъпник”. 

Господин Бояджийски ми подсказваше,  че имаме такава книга  по 

принцип  и  всъщност  обаче  не  може  да  е  същата,  защото  тя  не 

показва секцията. Моето предложение е да си приемем нова книга и 

да  не  се  ползва  старата,  защото  това  е  много  съществено  – 

посочването на секцията. 

Отделно  ви  предлагам  обяснение,  което  всъщност  е  пак 

изречение  с  лека  корекция,  взето  от  принципното  решение  за 

назначаване на застъпници в изборите за народни представители. За 

да  не  правя  две  отделни  книги  за  удостоверение  за  застъпник, 
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посочвам,  че  когато  става  дума  за  застъпник  в  Общинска 

избирателна комисия, вместо номера на секцията се вписва името на 

Общинската избирателна комисия.

Така че аз смятам, че трябва да я има тази книга. Предлагам ви 

да оставим това обяснение в тази книга. 

Последната  книга  е  Приложение  №  45  „Удостоверение  за 

заместващ застъпник”.

Тук няма никаква промяна.  Само съм сменила основанията, 

защото съм препратила към чл. 33, ал. 1.

Предлагам да приемем тези книги.

Може би е по-удачно номерацията на  всички нови книги да я 

сложим най-накрая, след останалите, за да не стане объркване, да не 

ги слагаме с букви и т.н. и да им търсим места.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: А можем да напишем, че отменя № еди 

кой  си  от  публикуваните.  Може  би  така  трябва.  Да  напишем,  че 

настоящото удостоверение отменя приетото с решение №...

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Може би в решенията,  които ще 

приемем, да напишем: отменяме еди кои си книги. За застъпник е 

книга № 59. Ще трябва да я отменим. Има, да речем, още 19, които 

трябва да отменим, а има още 27, които трябва да приемем.

С решение № 1 ще утвърдим, а с решение № 2 ще отменим. Аз 

съм ги изготвил.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  нека  да 

гласуваме  сега  тези  проекти,  които  госпожа  Манахова  докладва. 

Това бяха от Приложение № 36 до Приложение № 45 включително, 

както са обозначени проектите.
Приложение 36

РЕГИСТЪР
на агенциите , които ще извършват социологически 

проучвания в изборния ден в изборите за 
……………………………………

 на……………………  г. 
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(по чл.26, ал.1, т.21а във вр. с  чл.137 и чл. 137б от Изборния кодекс)

1. №  по  ред,  дата,  час  на 
постъпване

№ Дата Час

2. Наименование  на  агенция, 
която  ще  извършва 
социологически  проучвания 
в изборния ден

3. Адрес,  телефон,  електронен 
адрес
и лице за контакти

4. Приложени документи
5. Забележки

6. Предал документите

7. Приел документите

8. Регистрация  –  решение  на 
ЦИК № ….
Удостоверения от № ........ до 
№ ..........от ...................... г.

9. Получено  от  агенцията….., 
дата

Приложение № 37

РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИКУВАНЕ
на агенциите, които ще извършват социологически 

проучвания в изборния ден в изборите за 
…………………………………………………… на ………………...  г. 

(по чл.26, ал.1, т.21а във вр. с  чл. 137б от Изборния кодекс)

№  по 
ред

Наименование  на  агенция,  която 
ще  извършва  социологически 
проучвания в изборния ден

Регистрация   – 
решение на ЦИК № ….
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Приложение № 39
УДОСТОВЕРЕНИЕ

за  анкетьор на агенция, регистрирана за извършване на 
социологическо проучване в изборния ден 

(по чл.137 във вр. с чл. 137б и чл.26,ал.1,т.21а на Изборния кодекс)

№................/................ г.

Централната  избирателна  комисия  удостоверява,  че  с 

Решение№.............../.............г....................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН  ..........................................,  е  регистриран(а)  за  анкетьор 

на…………………………………………………………………………

(наименование на агенцията за социалогическо проучване)

- агенция,  която  ще  извършва  социологическо  проучване  в 

изборния ден в изборите за ……………….... на ………………….. г.

Приложение № 40
ДО
ОБЩИНСКА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ОБЩИНА........................
ОБЛАСТ......................

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на застъпници на кандидатска листа за 

изборите за .......................................................... на ............................ г.
(чл.101  във вр. с чл.33, ал.1, т.19  от Изборния кодекс)

от....................................................................................................................................., 
(партия/ коалиция от партии/инициативен комитет )

представлявана  от  ................................................................................., 
ЕГН............................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

Предлагам(е)  за  регистрация  ...........................................  (брой  с  цифри  и  думи)  
застъпници  на  кандидатската  листа,  регистрирана  от  партията/коалицията  от 
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партии/инициативния  комитет  в  изборите  за  .................................................... 
на  ........................... г. съгласно приложен списък по образец. 

Приложени документи: ...................................

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка 
с  произвеждане  на  изборите  за  .................................................... 
на .................................. г.

      Подпис/и:
                                                                     ………………………………………
                                                                     (представляващ/и партията/коалицията 
                                                                     от партии/инициативния комитет или 
                                                                     упълномощено/и лице/а)

Печат  на  партията/коалицията  от 
партии(ако има такъв) 

Предложението за регистрация се представя в ОИК не по-късно от деня,  
предхождащ изборния ден.

Всяка партия, коалиция от партии и инициативен комитет може да подаде  
едно или повече предложения до посочване на застъпници за всички избирателни  
секции в съответния изборен район. Когато за определена секция има регистриран  
застъпник и партията, коалицията от партии/инициативният комитет желае да  
го замести се подава предложение по образец – Приложение № ........

Всяка  партия,  коалиция  от  партии  или  инициативен  комитет,  издигнала  
кандидатска листа в съответния изборен район извън общия брой застъпници за  
избирателните  секции  може  да  подаде  предложение  за  регистрация  на  един  
застъпник, който да представлява кандидатската листа само пред ОИК. 

 Към предложението задължително се представя списък в  
2 два екземпляра на хартиен носител по следния образец:

№  по 
ред

Собствено, бащино и 
фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 

№

Списъкът се представя  задължително и на електронен носител.

Предложението  и  списъкът  се  подписват  от  лицето,  представляващо  
партията/коалицията от партии/инициативния комитет . 

Когато  партията/коалицията  от  партии/инициативния  комитет  се  
представлява съвместно от няколко лица,предложението и списъкът се подписват  
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от всички представляващи. 
Предложението и списъкът на партиите и коалициите от партии могат да  

бъдат  подписани  и  от лице/а,  изрично  упълномощено/и  от представляващия/ите  
партията/коалицията от партии. В този случай при подаване на предложението се  
представя и заверено копие от пълномощното.

Предложението  на  партията/коалицията  от  партии/инициативния  
комитет  може  да  бъде  подадено  и  от  лице  с  изрично  пълномощно,  като  при  
подаването се представя и пълномощното.

За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години,  
не  е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа и то  
само в една избирателна секция.

Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник  
в една избирателна секция в изборния ден.

Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща  
партия или коалиция от партии, могат да бъдат представлявани общо от един  
застъпник в една избирателна секция в изборния ден за всички видове избори.

Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия,  
коалиция от партии или инициативен комитет не може да надвишава броя на 
избирателните секции в съответния изборен район.

Приложение № 41
ДО
ОБЩИНСКА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ОБЩИНА .............................
ОБЛАСТ ..............................

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска 

листа за изборите за ………………………на ……………….. г.
(чл.101, ал.10  във вр. с чл.33, ал.1, т.19  от Изборния кодекс)

От..................................................................................................................................... 
(партия/ коалиция от партии/инициативен комитет )

представлявана от ...................................................., ЕГН............................................
(собствено, бащино и фамилно име)

Предлагам(е)  за  регистрация  ........................  (брой с  цифри  и  думи)  заместващ/и 
застъпник/ци  на  кандидатската  листа,  регистрирана  от  партията/коалицията  от 
партии/инициативния  комитет  в  изборите  за 
…………………………………………………………………… на ………………. г. 
съгласно приложен списък по образец. 
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Приложени документи: ...................................
Адрес  за  кореспонденция,  телефон,  факс,  електронен  адрес  и  лице  за 

контакт:
............................................................................................................

Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка 
с произвеждане на изборите за …………………….на ………………. г.

Подпис/и:
                                                                      ………………………………………
                                                                    (представляващ/ и партията/коалицията
                                                                    от партии/инициативния комитет или 
                                                                    упълномощено/и лице/а)

Печат на партията/коалицията от      
партии(ако има такъв) 

Заместващият застъпник замества регистриран застъпник,  който не се  
яви  в  изборния  ден  или  когато  има  предложение  за  заместване,  направено  от  
партия, коалиция от партии или инициативен комитет преди изборния ден или в  
изборния ден. 

Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на  
партия,  коалиция  от  партии  или  инициативен  комитет  може  да  бъде  до  една  
трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.Всяка партия,  
коалиция от партии или инициативен комитет може да подаде  едно или  повече  
предложения  за  регистрация  на  заместващи  застъпници  до  достигане  на  една  
трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.  

Предложението за  регистрация на заместващ(и) застъпник/ци се представя  
в ОИК преди или в изборния ден.

Към заявлението задължително се представя списък в 2 /два/ екземпляра на  
хартиен носител по следния образец:

№ 
по 
ред

Собствено,  бащино, 
фамилно  име  на 
заместващия 
застъпник

ЕГН  на 
замества-
щия 
застъпник

Собствено,  бащино, 
фамилно име и ЕГН 
на  регистрирания 
застъпник,  който  се 
замества

секция № 

Списъкът се представя задължително  и на електронен носител.

Предложението  и  списъкът  се  подписват  от  лицето,  представляващо  
партията/коалицията от партии/инициативния комитет . 

Когато  партията/коалицията  от  партии/инициативния  комитет  се  
представлява съвместно  от няколко лица,предложението и списъкът се подписват  
от всички представляващи. 

Предложението и списъкът на партиите и коалициите от партии могат да  
бъдат  подписани  и  от лице/а,  изрично  упълномощено/и  от представляващия/ите  
партията/коалицията от партии. В този случай при подаване на предложението се  
представя и заверено копие от пълномощното.

Предложението  на  партията/коалицията  от  партии/инициативния  
комитет  може  да  бъде  подадено  и  от  лице  с  изрично  пълномощно,  като  при  
подаването се представя и пълномощното.
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За  заместващ  застъпник  може  да  бъде  регистрирано  лице,  което  е  
навършило 18 години, не  е поставено под запрещение и не изтърпява наказание  
лишаване от свобода.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа и то  
само в една избирателна секция. 

Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща  
партия или коалиция от партии, могат да бъдат представлявани общо от един  
застъпник в една избирателна секция в изборния ден за всички видове избори.

Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник  
в една избирателна секция в изборния ден.

Приложение № 42

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА..............................
ОБЛАСТ................................

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за  застъпник

(по чл. 33, ал. 1, т. 19  на Изборния кодекс)

№........./......................... г.
Общинската  избирателна  комисия  удостоверява,  че  с 

Решение № .............../............. ..... г. ................................................., 

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН  ..........................................,  е  регистриран(а)  за  застъпник  на 

кандидатска листа на ................................................................................

(партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

в изборите за ................................................. на ............................. г. и в 
изборния  ден  ще  упражнява  правата  си  в  секция 
№  ………………….....…,  населено  място  ………....……,  кметство 
………………...……...,  административен  район…………………..., 
община …....……….............., област ............................................

Председател:
Секретар:

Когато удостоверението се издава на застъпник на кандидатска листа на  
партия, коалиция от партии или инициативен комитет пред ОИК, в удостоверенитео  
вместо номера на секцията се посочва съответната общинска избирателна комисия. 
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Приложение № 43
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ОБЩИНА .............................
ОБЛАСТ...............................

РЕГИСТЪР за публикуване
на  застъпници в изборите за .................... на  ....................  г. 

(по чл.33, ал.1, т.19а във вр. с  чл.101 от Изборния кодекс)

№ 
по 
ред

Кандидатска 
листа  на 
партия/коалиция 
от  партии/ 
инициативен 
комитет

секция № 

или  общинска 
избирателна 
комисия

Застъпници  на 
кандидатската  листа 
на  съответната 
партия/коалиция  от 
партии/инициативен 
комитет

№  на 
удо-
сто-
вере-
ние

1. ………….
(собствено,  бащино, 
фамилно име)
2. ………….
(собствено,  бащино, 
фамилно име)
3. ………….
(собствено,  бащино, 
фамилно име)
..........….........

Приложение № 44

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА..............................
ОБЛАСТ................................

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за  застъпник

(по чл. 33, ал. 1, т. 19  на Изборния кодекс)

№........./......................... г.
Общинската  избирателна  комисия  удостоверява,  че  с 

Решение № .............../.............г.............................................................., 
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(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ............................., е регистриран(а) за застъпник на кандидатска 

листа на .....................................................................................................

(партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

в изборите за ........................................... на ................................. г. и в 
изборния  ден  ще  упражнява  правата  си  в  секция  № 
………………….....…,
населено  място…....……..............,  кметство...….….……….............., 
административен  район…………………...,  община..........................., 
област ............................................

Председател:
Секретар:

Когато удостоверението се издава на застъпник на кандидатска листа на  
партия, коалиция от партии или инициативен комитет пред ОИК, в удостоверенитео  
вместо номера на секцията се посочва съответната общинска избирателна комисия. 

Приложение № 45

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА......................................
ОБЛАСТ........................................

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за  заместващ застъпник

(по чл. 33, ал. 1, т. 19 и чл.101, ал.10 на Изборния кодекс)

№........./.................. г.

Общинската  избирателна  комисия  удостоверява,  че  с 

Решение № .............../............. г.............................................................., 

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН  ..........................................,  е  регистриран(а)  като  заместващ 

застъпник на кандидатска листа на..........................................................

(партия/коалиция от партии/инициативен комитет)
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в изборите за  ………………………………… на ……………… г. и в 
изборния  ден  ще  упражнява  правата  си  в  секция  № 
………………….....………..,
населено  място.............................,кметство.................……, 
административен  район…………………...,  община  ........................., 
област…….............................

Заместващият  застъпник 
замества  ......................................................................................................
................

(собствено, бащино и фамилно име на заместения застъпник )

Удостоверението на заместения застъпник е обезсилено.
Председател:
Секретар:

Моля,  гласувайте  текстовете  на  тези  изборни  книги  и  с 

редакциите.

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

Имаме решения за тези проекти. 

Има думата господин Бояджийски.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председател! Колеги, може да погледнете Приложение № 7, което, 

като го минем, се надявам, че ще тръгнат много по-бързо книгите с 

промените, които са се наложили.

Не знам дали,  госпожо председател,  е  добре  да ги  сумирам 

отново.  Може  би  пак  ще  кажа  и  ще  обърна  внимание  на 

административен  район,  графа  8  стана  с  текста,  с  който  се 

съгласихме  –  „Адресна  регистрация  по-малко  от  6  месеца”. 

Добавихме „кмет и кметски наместник и секретар на община/район 

отдолу, за да е една книга. Това е за заличените лица. 

Мисля си, че няма проблем, ако на общината й трябва работен 

вариант,  да  си  ползва  този.  Няма  да  има  подпис  на  кмет  и  на 

секретар  и  след  като  бъде  готов  вече  другия  десет  дни  преди 

изборите, да може да се публикува.
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В графа 1 се добавя списъка, в графа 3 – постоянния адрес на 

лицето добавих, в графи 5, 6, 7 и 8 отбелязахме датата на изборите и 

срокът е по-малък – от последните шест месеца и накрая има едно, 

че са подали заявление за гласуване по настоящ адрес.

Разбира се, списъка за публикуване е с една графа, в която е 

само  името  на  избирателя,  но  имаме  „област,  община, 

административен район, населено място,  кметство, № на секция и 

адрес на избирателна секция” преди самата колона, в която ще бъдат 

включени имената на избирателите.

По  обясненията  под  списъка  на  заличените  лица  за 

публикуване не съм работил, тъй като считам, че те са идентични с 

досега приетото от нас и не следва да бъдат променени.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, запознахте се с 

книгата с редакциите. Имате ли възражения?

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Едно принципно съображение. Мисля, че в 

Закона за гражданската регистрация се допуска проверка на данните, 

включително и с пълномощно, само че не си спомням дали беше с 

нотариална  заверка  или  не.  Мисля,  че  ние  стесняваме  Закона  за 

българската регистрация, като казваме, че само и единствено лицето 

да може да си провери тези неща. Не съм много сигурен кои бяха 

текстовете  от  закона,  но  от  Закона  за  гражданската  регистрация 

допуска да се проверяват тези данни.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 

други бележки, моля гласувайте проекта в редактирания вариант на 

Приложение № 7.

Приложение № 7
Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат 

дописвани в избирателните списъци

в изборите за ............................... на ................. г.

за област …………….., община ……………….., адм. район 
………………., секция № …, гр./с. ……………

(чл.187, ал.1, т.7 във връзка с чл. 3, ал. 4 и 5 от ИК)
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№ Собствено, 
бащино, 
фамилно име

ЕГН Постоя-
нен 
адрес

Поставе-
ни  под 
запреще-
ние

Лишени 
от 
свобода

Настоящ 
адрес
извън
Р.Б.

Адресна 
регист-
рация 

по-
малко от 
6 месеца 

преди 
датата 

на 
изборите 

Забе-
лежка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Този списък се изготвя по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“ въз основа 

на Националния регистър на населението.
В този списък в графа 1 се вписва поредният номер на лицето, включено в списъка. 

В  графа  2  се  вписват  по  азбучен  ред  имената  на  лицата,  които  не  могат  да  бъдат 
дописвани в избирателния списък в изборния ден. 

В графа 3 се вписва ЕГН на лицето. В графа 4 се вписва постоянният адрес на лицето. 
В графи 5, 6, 7 и 8 се вписват основанията за заличаване, както следва: поставени под 

запрещение;  изтърпяване  на  наказание  лишаване  от  свобода;  лица  с  настоящ  адрес  през 
последните  6  месеца  преди  датата  на  изборите  извън  Република  България;  лица,  заявили 

адресната  си  регистрация  по  постоянен  адрес  на  територията  на  общината  или  съответно 
кметството, където се произвежда частичния или нов избор, за срок по-малък от  последните 6 

месеца преди датата на изборите, както и лицата, чийто постоянен адрес е извън общината или 
кметството, на чиято територия се произвежда частичен или нов избор и са заявили адресна 

регистрация по настоящ адрес на територията на общината или съответно кметството, където се 
произвежда частичния или нов избор, за срок по-малък  от последните 6 месеца преди датата на 

изборите и са подали заявление за гласуване по настоящ адрес.. 
В графа 8 се вписва датата, на която е променена адресната регистрация по постоянен 

или настоящ адрес.
Оформя се графа „Забележка“.

Списъкът не се обявява публично. Предоставя се на органите по чл. 40, ал.  1 от ИК 
заедно с избирателните списъци 40 дни  преди  изборния ден за  извършване на справки  при 

отстраняване на непълноти и грешки, извършване на дописвания, вписвания и заличавания след 
обявяването на избирателните списъци.

На секционните избирателни комисии списъкът се предава  в предизборния ден след 
нанасяне  на  всички  промени  в  него,  включително  и  тези,  извършени  по  чл.  48а  от  ИК,  за 

извършване на справки в изборния ден при вписване на пропуснати в избирателните списъци 
лица.

В предизборния ден  окончателният списък се  предава  на  СИК заедно с  основния и 
допълнителния избирателен списък.

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в 

избирателните списъци в изборите за ............................ на ................... г.

(чл. 48а, ал. 1 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
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Област  ……………….,  община  ….……................., 
административен район ………………..………, 

населено място …………., кметство ……........, секция № ……....……
адрес на избирателна секция ..............................................

Име на избирателя

Списък на заличените лица,  които нямат право да бъдат  
дописвани в избирателните списъци (за публикуване) се изготвя от  
органите  по  чл.  40,  ал.  1  от  ИК  и  се  публикува  на  интернет  
страницата на съответната община не по-късно от 10 дни преди  
изборния ден за извършване на справки по него.

Списъкът съдържа само имената на заличените лица, номера  
и адреса на избирателната секция. 

В този списък се вписват по азбучен ред имената на лицата,  
които  не  могат  да  бъдат  дописвани  в  избирателния  списък  в  
изборния ден.

Всяко  лице  може  да  направи  справка  в  този  списък.  
Информация за причината за включването на дадено лице в списъка  
може  да  се  дава  единствено  на  самото  лице,  след  като  се  
легитимира  с  документ  за  самоличност  пред  съответното  
длъжностно  лице  от  общинската  администрация.  Всяко  лице,  
което  е  включено  в  списъка,  но  има  право  да  гласува,  може  да  
поиска да бъде заличено от него с писмено заявление до кмета на  
общината, подадено в 3-дневен срок от публикуването на списъка  
на интернет страницата на общината.

Кметът разглежда заявлението незабавно и се произнася с  
мотивирано решение. Отказът на кмета се съобщава незабавно на  
заявителя,  който може да го обжалва пред съответния районен 
съд в срок от 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата  
в  открито  заседание  в  срок  от  24  часа  от  постъпването  й  с  
призоваване на жалбоподателя и кмета и се произнася с решение,  
което обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Избирателите, които имат право да гласуват, но неправилно  
са  били  вписани  в  Списъка  на  заличените  лица,  се  вписват  в  
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избирателния списък от органа по чл. 40, ал. 1 от ИК веднага след  
вземане  на  решението  от  кмета  или  от  районния  съд  и  се  
заличават от Списъка на заличените лица.

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

Имаме решение. 

Заповядайте, господин Бояджийски, за следващата книга.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Следващата книга е Приложение 

№  8  „Списък  на  лицата,  които  са  получили  ксерокопие  от 

подписания  протокол  на  СИК”  –  пет  графи  пореден  номер,  име 

презиме, фамилия, ЕГН, в качеството си на какъв я получава, подпис 

на  самото  лице  и  отдолу  подпис  на  председател  и  секретар. 

Обясненията са същите, както и в досегашната книга. 

Предлагам да я приемем в този вид, в който е записана и е 

пред вас. Колеги, тук нямаме добавки. Да вървим напред и след това 

пак  да  гласуваме  или  книга  по  книга?  Да  свършим  списъците, 

защото имам следващи списъци за вписване на наблюдатели.  Тук 

промените са две нови графи. Първата графа е ЕГН, и другата нова 

графа е „час на влизане  и излизане. Те са съответно под № 3 и под 

№  6  като  графи  от  общите  парламентарни  избори.  Имаше  само 

четири графи и се наложи да даваме обяснения,  за  да се позволи 

ротацията  на  наблюдателите,  че трябва да се вписват и записват 

кога се влезли и излезли. Затова се предлагат тези две нови графи. 

Тук въпроси, промени? Няма.

Следващата книга е Приложение № 10 – „Списък за вписване 

на  представители  на  политически  партии,  коалиции  от  партии  и 

инициативни комитети. Този списък е по чл. 101а, ал. 6 от Изборния 

кодекс.  Той си е в същите шест графи. Няма промяна и тук и ви 

предлагам да вървим по-напред.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Струва ми се, че и тук, както и при 

наблюдателите,  трябва  да  има  час  на  влизане  и  час  на  излизане, 

защото те също не са обвързани със секцията.

АННА МАНАХОВА: Да, да.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  За  да  се  съобразим  с  този  нов 

момент, ви предлагам преди графа „забележки” да сложим една нова 

–  шеста  –  графа,  в  която  да  пишем „час  на  влизане и  излизане”. 

Отдолу в обясненията вместо графа 6 „забележки” ще стане графа 7 

„забележки” и в графа 6 ще напишем, че се вписва часът на влизане 

и излизане, за да се позволи ротация, както при наблюдателите.

Следващата книга е Приложение № 11 „Списък за вписване 

на застъпниците. Тук, колеги, съм се придържал към това, което е 

било  в  парламентарните  избори  –  седем  графи:  ЕГН, 

удостоверението,  от  коя  кандидатска  листа  е  и  подпис  на 

застъпника, както и забележки. Тук също няма нещо ново.

Приложение 12 е „Заявление по чл.  48а,  ал.  2,  вр.  ал.  1 от 

Изборния кодекс”. Това също е нова книга. Знаете възможността да 

поискаш  да  бъде  заличено  лице  от  списъка  на  заличените  лица, 

които  не  могат  да  бъдат  дописвани  в  изборния  ден,  тъй  като 

основанието не е налице или е отпаднало.

Текстът отдолу като описания на действията си е актуален, 

съобразен с новото законодателство.

Предлагам ви да минем към следващата книга – Приложение 

№  13  „Заявление  по  чл.  48б,  ал.  1  от  Изборния  кодекс”.  Това  е 

заявление за издаване на удостоверение по чл.  48б, от което да е 

видно, че основанията за включване в списъка по чл. 187, ал. 1 са 

отпаднали, а също има и възможност да се представят доказателства. 

Обясненията също са актуални към днешна дата.

Така че ви предлагам да видим самото удостоверение по чл. 

48б,  което  е  Приложение  № 14.  Включена  е  датата  на  издаване. 
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Може би „2013 г.” не трябва да съществува, а да бъде само „година”, 

за да може книгата да се използва.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Може  да  се  изпише  „....20.....  г.  с 

възможност да се дописва годината”

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  Махам  направо  годината,  за  да 

може да се използва книгата. Вие сте права, че може „...20......г.”, но 

аз го намерих за по-трудно и сложих многоточие пред „година”.

Текстът също е както досега за парламентарните избори. 

Затова ви предлагам да се насочим към Приложение № 30.

Приложение № 30 е „Заявление за регистрация на българска 

неправителствена организация, която ще участва с наблюдатели по § 

1, т. 18, б. „б”. Знаете, ние имаме едно решение, с което сме уредили 

въпроса за вече регистрираните за общи избори наблюдатели. Но, 

тъй  като  междувременно  се  наложи  промяна  в  законодателната 

уредба, не пречи тези, които ще искат да се регистрират отново, да 

имат изборна книга и възможност да го направят и това е точно тази 

изборна книга. Тя съответства на променения Изборен кодекс. 

Предлагам  ви,  ако  няма  от  ваша  страна  предложения  за 

промени,  да  преминем  към  „Заявление  за  регистрация  на 

наблюдатели   от  българска  неправителствена  организация”,  което 

сигурно ще се използва по-масово, тъй като дори и тези, които са 

регистрирани  досега,  има  голяма  вероятност  да  са  повредени, 

изгубени,  унищожени  удостоверения  за  наблюдатели,  с  които 

техните членове разполагат,  и сигурно ще искат да им се издават 

нови такива. Именно това ще бъде книгата, която ще им помогне да 

направят  това  нещо.  Подават  заявлението,  представят 

наблюдателите, които заявяват за регистрация и документите, които 

също съгласно закона трябва да  представят,  пълномощно,  списък, 

подписан  от  представляващия  съответната  организация  и 

пълномощни  на  членове  на  тази  организация,  които  да  бъдат 

регистрирани като наблюдатели. Това е приложение № 31.
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Следващото  е  Приложение  №  32  „Входящ  регистър  на 

заявени наблюдателите по § 1,  т.  18,  б.  „б” от Изборния кодекс”. 

Наше задължение е да поддържаме такъв регистър. Той трябва да се 

отличава  и  от  регистъра,  който  е  за  парламентарните  избори. 

Необходимо  е  да  има  такава  книга,  в  която  да  извършваме 

вписванията на както вече старите наблюдатели, така и на новите, 

които биха искали да се регистрират, за да наблюдават изборите на 

30 юни и всички други нови и частични избори. Така че там имаме 

реквизитите,  които  ги  имаше  и  в  досегашните  регистри  на 

Централната избирателна комисия, а именно № по ред, дата и час на 

постъпване, наименование на организацията, списък на заявените за 

регистрация наблюдатели, адрес, телефон, e-mail и лице за контакти, 

кои документи са приложени, забележки, кой е придал и кой е приел 

документите  и  след  това  с  кое  решение  са  регистрирани 

наблюдателите.

Втората част е за допълване на наблюдателите до изборния 

ден. Знаете, че имат възможност да допълват своите членове, които 

могат  да  наблюдават  от  тяхно  име  изборите.  Говоря  за  нашите 

организации, разбира се. Това е Приложение № 32.

Следващата  книга  е  Приложение  №  33  „Регистър  за 

публикуване на регистрирани наблюдатели в изборите за...” Той е в 

две части – представители на Европейския парламент, чуждестранни 

парламенти, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, 

ПАСЕ  и  другата  част  –  наблюдатели,  упълномощени  членове  на 

български  неправителствени  организации.  Тази  книга  също  е 

съобразена с новите изисквания.

Подходът,  който ще приемем вече,  не  съм сигурен в  него, 

дали  за  всеки  нов  и  частичен  избор  ще  правим  такъв  публичен 

регистър или пък той ще бъде общ. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  След  „общински  избори”  да  се 

допише „и нови избори”.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Опасявам се, че тази вероятност 

не е предвидена към момента на изготвяне на тази книга и тя е само 

за един частичен избор.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Според  мен  трябва  да  мислим  за 

някакво общо решение.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Следващата книга е Приложение 

№ 34 „Удостоверение за наблюдател”. Тук също трябва да отпадне 

„2013  г.”  и  да  има  многоточие.  Но това  вече  е  за  международен 

наблюдател. Ако има такива, които да са поканени и да присъстват, 

това е удостоверението, което ще трябва да получат по чл. 26, ал. 1, 

т.  26,  чл.  101б във връзка  с § 1,  т.  18,  б.  „а” от ДР на Изборния 

кодекс.

Следващата  книга  е  Приложение  №  35  „Удостоверение  за 

наблюдател”, което е по чл. 26, ал. 1, т. 26 и чл. 101б във връзка с 

§ 1, т. 18, б. „а” от ДР на Изборния кодекс. Няма големи различия, 

колеги,  между тези  две  книги  и  приетите  досега,  но все  пак  има 

такива в правните основания, така че ще се наложи да отменим и 

книга № 34 и № 35, приети с Решение № 1519. 

Това са последните книги, които имах да докладвам.

Приложение № 8
СПИСЪК

на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол
на ОИК - ............
(по чл. 248, ал. 2 от ИК) 

№ Име, презиме, 
фамилия

ЕГН В качеството на: Подпис

1 2 3 4 5

Председател:
Секретар:

***********************************************************
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1. Списъкът се съставя от ОИК.
2. Списъкът се съставя, като в графите си вписва последователно:

- Графа 1 – пореден номер;
- Графа 2 – трите имена на лицето, получило ксерокопие от подписания протокол;

- Графа 3 – ЕГН;
- Графа 4 – качеството на лицето, получило протокола – застъпник, наблюдател, член на 

СИК, кандидат, представител на ПП, КП, ИК;
- Графа 5 – подпис.

3. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на ОИК.
4. Председател,  заместник-председател  или  секретар  на  ОИК,  който  откаже да 

предостави  ксерокопие  от  подписания  протокол  или  откаже  да  подпише  ксерокопието,  се 
наказва с глоба от 800 до 3000 лв .

Приложение № 9
Избирателна секция №

СПИСЪК
за вписване на наблюдателите (по чл. 101б, ал. 6 от ИК)

№ Име, презиме, 
фамилия

ЕГН Удостоверение 
№

Организация Час на 
влизане/
излизане

1 2 3 4 5 6

Председател:
Секретар:

***************************************************************
1. Списъкът се съставя от СИК в изборния ден.
2. Преди вписване в списъка СИК сравнява данните от удостоверението и документа за 

самоличност на наблюдателя.
3. Списъкът се съставя по следния начин:
- Графа 1 – пореден номер;
- Графа 2 – трите имена на наблюдателя;
- Графа 3 – вписва се ЕГН на наблюдателя;
- Графа 4 – номера и датата на удостоверението;
- Графа 5 – наименованието на организацията;
- Графа 6 – отбелязва се часът на влизане, съответно на излизане на наблюдателя, за да 

се осигури ротация на наблюдателите.
4. В края на изборния ден списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК.

Приложение № 10

                           Избирателна секция №
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СПИСЪК 
за вписване на представителите на партии, коалиции от партии

и инициативни комитети (по чл. 101а, ал. 6 от ИК)

№ Име, презиме, 
фамилия

EГН Пълномощно 
№ и дата

Кандидатска 
листа

ПП, КП или 
Изборния 

кодекс

Час на 
влизане/
излизане

Забележки

1 2 3 4 5 6 7

Председател:
Секретар:

*********************************************************************
1. Списъкът се съставя от СИК в изборния ден.

2. Преди вписване в списъка СИК сравнява данните от удостоверението и документа за 
самоличност на представителя на ПП, КП или ИК.

3. Списъкът се съставя по следния начин:
- Графа 1 – пореден номер;

- Графа 2 – трите  имена  на  представителя  на  партия,  коалиция  от  партии  или 
инициативен комитет;

- Графа 3 – единен граждански номер;
- Грава 4 – номера и датата на удостоверението;

- Графа 5 – наименованието на кандидатската листа на политическа партия, коалиция от 
партии или инициативен комитет.

- Графа 6 - отбелязва се часът на влизане, съответно на излизане на наблюдателя, за да  
се осигури ротация на представителите

- Графа 7 – Забележки. 
4. В края на изборния ден списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК.

Приложение № 11
Избирателна секция №

СПИСЪК 
за вписване на застъпниците

(по чл. 101, ал. 7 от ИК)

№ Име, презиме, 

фамилия

ЕГН Удостоверение 

№/дата

Кандидатска 

листа
ПП, КП или 

ИК

Подпис на 

застъпника

Забележки

1 2 3 4 5 6 7
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Председател:
Секретар:

***********************************************************************************
1. Списъкът се съставя от СИК в изборния ден.

2. Преди вписване в списъка СИК сравнява данните от удостоверението и документа за 
самоличност. Застъпникът предава удостоверението си на СИК, която проверява данните в него 

и го прилага към Списъка за вписване на застъпниците.
3. Списъкът се съставя по следния начин:

- Графа 1 – пореден номер;
- Графа 2 – трите имена на застъпника;

- Графа 3 – ЕГН на застъпника;
- Графа 4 - номера и датата  на удостоверението;

- Графа 5 – наименованието на кандидатската листа на политическа партия, коалиция от 
партии или инициативен комитет;

- Графа 6 – застъпникът полага подпис в тази графа;
-  Графа  7  –  когато  регистрацията  на  застъпник  е  заличена,  това  обстоятелство  се 

отбелязва в графа „Забележки“.
4. В края на изборния ден списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК.

Приложение № 12
ДО КМЕТА НА

ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

…….…………………………………………….
ОБЛАСТ …………………..….………..........

ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 48a, ал. 2, вр. с ал. 1 от Изборния кодекс)

от……………………………………………....………………………………,

(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ….......................,  лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР 
на  ЗБЛД  № …………………..,  изд.  на  ...........................................  от 
………………………………..., 
постоянен адрес ………………....……..……………………....................................

Желая да бъда заличен(а) от  списъка по чл. 187, ал.1, т.7 от ИК (списъка на лицата, които не могат да бъдат 
дописвани в изборния ден) за гласуването при произвеждане на избори за ........................... в секция №……………, тъй 
като основанието за включването ми в списъка  не е налице/е отпаднало.  В подкрепа на твърдението си, че основанието  
за  включването  ми  в  списъка   не  е  налице/е  отпаднало  представям  следните  доказателства  (документи):  
…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….
………………………...........................................................................................................................................................................
...................................

Съгласен/а  съм  личните  ми  данни  да  бъдат  обработвани  във  връзка  с 
произвеждане на изборите за .................................. г.

...…………. г.
Подпис:
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***************************************************************

Исканията се правят в срок до три от публикуване на  списъка по чл. 187, ал.1, т.7 

от ИК (списъка на лицата, които не могат да бъдат дописвани в изборния ден) и съдържа 
доказателства (документи) за заличаване на заявителя от списъка, който се публикува на 

интернет страницата на съответната община не по-късно от 10 дни преди изборния ден и 
съдържа имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция. 

Кметът на общината, района или кметството разглежда заявлението незабавно и 
се произнася с мотивирано решение.

Отказът за заличаване от списъка по ал. 1 се съобщава на заявителя незабавно и 
може да се обжалва пред районния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда 

жалбата  в  открито  заседание  в  срок  до  24  часа  от  постъпването  й  с  призоваване  на 
жалбоподателя  и  на  кмета.  Решението  на  съда  се  обявява  незабавно  и  не  подлежи  на 

обжалване.

Приложение № 13
ДО КМЕТА НА

ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

…….…………………………………………….
ОБЛАСТ …………………..….………..........

ЗАЯВЛЕНИЕ

(по чл. 48б, ал. 1 от Изборния кодекс)

от …………………………………………....…………………………………,

(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ….......................,  лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР 
на ЗБЛД № ………………….., изд. на ................................ от …………………..., 
постоянен адрес …………………………………....……..……………………

Желая  да  ми  бъде  издадено  удостоверение  по  чл.48б  от  ИК,  от  което  да  бъде  видно,  че  основанието  за  
включването ми в списъка по чл. 187, ал.1, т.7 от ИК (списък на лицата, които не могат да бъдат дописвани в изборния 
ден)  в секция №……………  не е налице/е отпаднало. Същото да ми послужи пред СИК №……………, за да бъда  
заличен(а) от  списъка по чл. 187, ал.1, т.7 от ИК за гласуването при произвеждане на избори за ..................................... г.  
и да бъда дописан/а в допълнителната страница на избирателния списък в същата секция при гласуването.  В подкрепа  
на  твърдението  си,  че  основанието  за  включването  ми  в  списъка   не  е  налице/е  отпаднало  представям  следните 
доказателства (документи):……………………………….................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Съгласен/а  съм  личните  ми  данни  да  бъдат  обработвани  във  връзка  с 
произвеждане на изборите за ......................... г.

…………. г.
Подпис:

***************************************************************

34



Исканията  се  правят  от  избирател,  който  в  изборния  ден 
установи, че е вписан в списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7, но има право 
да  гласува,  ако  представи  удостоверение  от  общината,  че  е 
отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му 
в списъка. 

Удостоверението се издава от общината в изборния ден по 
образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа 
на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има 
право да гласува.

След представяне на удостоверението по чл. 48б, ал. 1 от ИК 
избирателят се заличава от списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 и всички 
негови  данни  се  вписват  в  допълнителната  страница  на 
избирателния списък от председателя на секционната избирателна 
комисия по постоянния му адрес. Удостоверението се прилага към 
избирателния  списък,  като  в  графа  „Забележки“  се  отбелязва 
основанието за вписване – „издадено удостоверение от общинската 
администрация“.

Отказът  на  секционната  избирателна  комисия  да  извърши 
дописване  може  да  се  обжалва  пред  общинската  избирателна 
комисия,  която се произнася по жалбата незабавно.  Решението не 
подлежи на обжалване.

Приложение № 14

ОБЩИНА …………………..

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№......../................... г.

(чл. 48б, ал.1 от Изборния кодекс)
Община  ………………..  удостоверява,  че  по  отношение  на 

…………………………………………………....……………………………………,

                          (собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ….......................,  лична карта/зелен паспорт за  гражданите по 
§ 9а от ПЗР на ЗБЛД № …………….., изд. на ................. от …………., 
постоянен адрес……………………....……..…………….. .....................
понастоящем  не  налице/е  отпаднало  основанието  за  включването 
му/и в списъка по чл. 187, ал.1, т.7 от ИК (списъка на лицата, които 

35



не могат да бъдат дописвани в изборния ден) в секция №……………. 
Настоящото удостоверение се издава,  за да послужи пред СИК №
……………, за да бъде заличен/а от  списъка по чл. 187, ал.1, т.7 от 
ИК  (списъка  на  лицата,  които  не  могат  да  бъдат  дописвани  в 
изборния  ден)  за  гласуването  при  произвеждане  на  избори 
за ......................... и да бъде дописан/а в допълнителната страница на 
избирателния списък в същата секция при гласуването

Кмет:

***************************************************************

Удостоверението  се  издава  в  полза  на  избирател,  който  в 
изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 от 
ИК, но има право да гласува и подаде заявление в общината, с което 
да  поиска  издаването  му  от  общината,  в  уверение  на  това,  че  е 
отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му 
в списъка. 

Удостоверението се издава от общината в изборния ден по 
образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа 
на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има 
право да гласува.

След представяне на удостоверението по чл. 48б, ал. 1 от ИК 
избирателят се заличава от списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК и 
всички  негови  данни  се  вписват  в  допълнителната  страница  на 
избирателния списък от председателя на секционната избирателна 
комисия по постоянния му адрес. Удостоверението се прилага към 
избирателния  списък,  като  в  графа  „Забележки“  се  отбелязва 
основанието за вписване – „издадено удостоверение от общинската 
администрация“.

Отказът  на  секционната  избирателна  комисия  да  извърши 
дописване  може  да  се  обжалва  пред  общинската  избирателна 
комисия,  която се произнася по жалбата незабавно.  Решението не 
подлежи на обжалване.

Приложение № 30
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на наблюдатели по §1,т.18, б. „б” от ИК от 

регистрирана българска неправителствена организация за 
изборите за общински съветници и кметове на ..............

(чл.101б,  във вр. с чл.26, ал.1, т.26 и §1, т.18,б.“б“ от Изборния кодекс)
От.................................................................................................................................................. 

(наименование на регистрирана българска неправителствена организация)

представлявана от ................................................................., ЕГН ..........................................
                   (собствено, бащино и фамилно име)

регистрирана с решение № …….. на ЦИК,
Заявявам(е)  за  регистрация  наблюдатели  в  изборите  за  общински  съветници  и 

кметове на ............, съгласно списък, приложение към настоящото заявление.

Представям(е)  следните документи:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и 

лице за контакт:
............................................................................................................

.....................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка 

с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на ...................... г.
Подпис/и:

……………………………………….
(представляващ/и  българската  неправителствена 
организация/упълномощено/и лице/а)

Печат на организацията(ако има такъв) 

Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от деня преди  
изборния ден.

Заявлението  се  подписва  от  лицето,  представляващо  българската  
неправителствена организация според актуалната й съдебна регистрация. 

Когато  българската  неправителствена  организация  се  представлява  
съвместно от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи. 

Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и  
от представляващия/щите българската неправителствена организация

Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация  
представя: 

1. изрично пълномощно от представляващото/щите лице/а, в случаите когато  
документите се подават от упълномощено/и лице/а.

2.  списък,подписан  от  представляващия  съответната  неправителствена  
организация или изрично упълномощено от него лице,съдържащ имената и единния  
граждански номер на упълномощени членове  на неправителствената организация или  
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изрично  упълномощени  представители  на  организацията,  които  да  бъдат  
регистрирани  като  наблюдатели.  Списъкът  се  представя  задължително  в  2  
екземпляра на  хартиен носител и отделно на електронен носител.  

3.  пълномощни на членове  на неправителствената организация или изрично  
упълномощени представители на организацията, които да бъдат регистрирани като  
наблюдатели  

Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена  
организации не може да надвишава броя на избирателните секции в страната.

Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.(чл.137б  
от ИК)

Приложение № 31
ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на българска неправителствена 

организация, която ще участва с наблюдател(и) по §1, т.18, б.“б“ 
на изборите за ………… на ........... г.

(чл.101б,  във вр. с чл.26, ал.1, т.26 и §1, т.18,б.“б“ от Изборния кодекс)
От ...................................................................................................................................,

(наименование на българска неправителствена организация)
представлявана от..................................................., ЕГН...............................................

              (собствено, бащино и фамилно име)
 Заявявам(е) за регистрация......................................................................................

                               (наименование на българска неправителствена организация)
като  българска  неправителствена  организация,  която  ще  участва  с  наблюдатели  в 
изборите за ....................  ..............................

Представям(е)  следните документи:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и 

лице за контакт:
............................................................................................................

......................................................................................................................
Съгласен/и съм/сме личните ми/ни данни да бъдат обработвани във връзка 

с произвеждане на изборите за ............................. г.

Подпис/и:
………………………………………
(представляващ/и  българската 
неправителствена 
организация/упълномощено/и 
лице/а)
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Печат  на  организацията(ако  има 
такъв) 

Заявлението за регистрация се представя в ЦИК не по-късно от деня преди  
изборния ден.

Заявлението  се  подписва  от  лицето,  представляващо  българската  
неправителствена организация според актуалната й съдебна регистрация. 

Когато  българската  неправителствена  организация  се  представлява  
съвместно от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи. 

Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и  
от представляващия (щите) българската неправителствена организация

Към заявлението за регистрация българската неправителствена организация  
представя: 

1. удостоверение  за  актуално  правно  състояние,  издадено  не  по-рано  от  
датата на насрочване на изборите;

2. изрично пълномощно от представляващото/щите лице/а, в случаите когато  
документите се подават от упълномощено/и лице/а.

3.  списък,подписан  от  представляващия  съответната  неправителствена  
организация или изрично упълномощено от него лице,съдържащ имената и единния  
граждански номер на упълномощени членове  на неправителствената организация или  
изрично  упълномощени  представители  на  организацията,  които  да  бъдат  
регистрирани  като  наблюдатели.Списъкът  се  представя  задължително  в  2  
екземпляра на  хартиен носител и отделно на електронен носител.  

4.  пълномощни на  членове  на  неправителствената организация  или  изрично  
упълномощени представители на организацията, които да бъдат регистрирани като  
наблюдатели  

*Списъкът  с  имената  по  т.3  и  пълномощните  по  т.4  могат  да  бъде  
представени и с допълнително заявление (Приложение № 31 подадено не по-късно от  
деня преди изборния ден)

Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена  
организация не може да надвишава броя на избирателните секции в страната.

Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.(чл.137б  
от ИК)

Приложение № 32

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР

на заявени наблюдателите по §1, т.18, б. „б” от Изборния 
кодекс в изборите за .................. на .........  г. 

(по чл.26, ал.1, т.21б във вр. с  чл.101б и §1, т.18, б. „б” от Изборния кодекс)

1. №  по  ред,  дата,  час  на 
постъпване

№ Дата Час
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2. Наименование  на  българска 
неправителствена 
организация, която се заявява 
за регистрация и ще участва с 
наблюдатели 

3. Списък  на  заявени  за 
регистрация наблюдатели

По приложение

4. Адрес,  телефон,  електронен 
адрес
и лице за контакти

5. Приложени документи
6 Забележки
7. Предал документите
8. Приел документите
9. Регистрация  –  решение  на 

ЦИК № ….
Удостоверения  от № ........ до 
№ ........... от ........... г.

10. Получено от, дата

1. Към  №  по  ред,  дата, 
час  на  постъпване  на 
заявление  за 
регистрация  на 
наблюдатели

към  № 
……

Дата Час

2. Списък  на  заявени  за 
регистрация 
наблюдатели

По приложение

3. Приложени документи
4 Забележки
5. Предал документите
6. Приел документите
7. Регистрация - решение 

на ЦИК № ….
Удостоверения   от 
№ ........ до № ........... от 
........... г.

8. Получено от…………, 
дата

Горният  образец  на  страница  втора  се  попълва,  когато  
дадена  българска  неправителствена  организация,  която  е  
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регистрирана  за  участие  с  наблюдатели  по  §1,  т.18,б.“б“  на  
изборите за общински съветници и кметове подаде допълнително  
заявление за регистрация на наблюдатели. На ред 1 в графа „Към  
№“ се посочва поредният номер на първоначалното заявление за  
регистрация  на  българската  неправителствена  организация.  В 
регистъра  се  подреждат  непосредствено  едно  след  друго  
последователно регистърни листове за всяко подадено заявление от 
дадена  българска  неправителствена  организация  към  който  се  
прилага и по 1 екземпляр от списъка на наблюдатели.

Приложение № 33
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

РЕГИСТЪР за публикуване

на регистрирани наблюдатели в изборите за ...................... 
на .......... г. 

(по чл. 26, ал. 1, т. 21б във вр. с  чл. 101б и § 1, т.18, б. „а“ и 
„б“ от Изборния кодекс)

І. Наблюдатели- представители на Европейския парламент, на 
чуждестранни  парламенти,  на  Организацията  за  сигурност  и 
сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета 
на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни парии 
и движения, както и лица, посочени от партии и коалиции от партии, 
участващи  в  изборите,  и  поканени  чрез  Министерството  на 
външните работи

№ 
по 
ред

Наименование на 
съответната 

организация, орган или 
партия/движение,  чиито 

представители или 
посочени от нея лица са 

регистрирани като 
наблюдатели

Собствено, 
бащино /ако е 
приложимо/ и 

фамилно име на 
регистрирани 
наблюдатели

№ на 
удостоверение

1.
2.
3.
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ІІ.  Наблюдатели  –  упълномощени  членове  или  изрично 
упълномощени  представители  на  български  неправителствени 
организации

№ 
по 
ред

Наименование  на  българска 
неправителствена  организация, 
чиито  упълномощени  членове 
или  изрично  упълномощени 
представители са регистрирани 
като наблюдатели

Собствено, 
бащино  (ако  е 
приложимо)  и 
фамилно име  на 
регистрирани 
наблюдатели

№  на 
удосто-
верение

1.
2.
3.

Приложение № 34

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател

№........./................... г.
(по чл. 26, ал. 1, т. 26  и чл.101б във връзка с § 1, т.18, б. „а” от ДР на Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение 

№ ................../.................. г.  ……………. ……......................................, 

                                                     (собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име) 

от ..................................................................................,

(държава)

е  регистриран(а)  за  наблюдател  на  изборите  за  .....   на  .........  г.  в 
качеството на 

……....................................................................................................
(представител на Европейския парламент/чуждестранен парламент/Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа/Парламентарната асамблея на Съвета на Европа или друга 
парламентарна асамблея/чуждестранна партия или движение/ лице, посочено от партия или 

коалиция от партии, участващи в изборите, и поканено чрез МВнР)

................................. г.
Председател:
Секретар:
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Приложение № 35

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за  наблюдател

№........./................2013 г.
(по чл. 26, ал. 1, т. 26 и чл.101б във връзка с § 1, т. 18, б. „б” от ДР на Изборния кодекс)

Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение 

№ ....................../.............. г.  ......................................................................,

                                            (собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН....................................................., е регистриран(а) за наблюдател 

на изборите за ........... на ................ като упълномощен член/изрично 

упълномощен представител  на:

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

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

(българска неправителствена организация)

Председател:
Секретар:

Следващата книга е Приложение № 80, като знаем, че това е 

работна номерация. Това е „Протокол за предаване и приемане на 

изборни книжа и материали”. Тук се наложи да се съобразяваме с 

новите  изисквания  на  закона.  Но  разбирането  –  поне  моето  –  е 

такова,  че  този  протокол  ще  бъде  един  и  за  секционната,  и  за 

подвижната избирателна комисия. В т. 2 на този протокол е възприет 

стилът и виждането,  че трябва да се отразят общо бюлетините за 

гласуване, които се предават, та да няма три отделни реда за трите 

различни вида  избори,  тъй  като вероятността  да  се  случи да  има 

частични избори за общински съветници и кмет на община на едно 

място  е  отдалечена  или  по-скоро  само  теоретична.  А  от  опита 
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досега, който има Централната избирателна комисия, е видно, че се 

произвеждат или избор за кмет, или избор за общински съветници и 

по този начин ще е ясно, че тези бюлетини са за гласуване или за 

кмет, или за общински съветници. Ще спестим място, ще спестим и 

обяснения на колегите. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приемам  така  формулираната  т.  2. 

Обаче  имате  ли  нещо  против  заглавието  да  стане  „Протокол  за 

предаване и приемане на изборни книжа и материали за изборите 

за.......” и тогава, ако са за един вид избор, ще се допише „общински 

съветници” и след него „............год.”

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Господин  Бояджийски,  да 

пишем и „.........община”.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Да,  идеята  беше  в  самото 

заглавие  да  се  продължи  с  възприетия  подход,  който  досега  сме 

използвали. Но тук, госпожо Сапунджиева, по-скоро това, което каза 

госпожа Сидерова, беше във връзка с това, че навсякъде в заглавието 

сме писали „за............” и това дава възможност да се дописва на ръка 

„общински  съветници”,  „кметове  на  кметство”  или  „кмет  на 

община” на еди коя си дата. А долу вече в предаването има описано 

къде е точното място. 

Въпросът е дали ще приемем в т. 2 по този начин да работим 

или мислите, че е удачно да се сложат примерно още два реда, които 

със сигурност ще стоят празни. Но сменихме заглавието, вече е ясно 

за  какви  избори  става  въпрос,  ето,  имаме  и  формуляр  на 

допълнителен избирателен  списък в т.  3,  списък  за  допълнително 

вписване на придружителите, списък за вписване на застъпниците, 

представителите  на  партии и  коалиции  от  партии  и  инициативни 

комитети и наблюдатели, лицата, получили ксерокопие от протокола 

на СИК, два формуляра за протокола.

Тук пак подхождаме по същия начин – в т.  10 имаме само 

една точка за предаване на протокол, нямаме три отделни, защото да 
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се случи да има и избор за кмет на кметство,  и кмет на община, 

малко е  вероятно и  се  разбрахме,  че  ще се  напише отделно,  още 

повече,  ако  това  се  случи  теоретично,  могат  да  се  направят  два 

такива  протокола.  На  единия  ще пишат  „за  кмет  на  община”,  на 

другия ще пишат „за общински съветници” и готово.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  В  номерацията  има  някаква 

грешка – от т. 15 се отива направо на т. 18.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  Да,  тук  има разлика,  защото се 

наложи в последния момент да коригирам едни точки, които бяха 

поставени преди това. Така че т. 18 трябва да стане т. 16.

Тук вече нямаме образци за студенти и това да е ясно.

Приложение № 80

Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ

за предаване и приемане на изборни книжа и материали

за изборите за ………………. На ………………

(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1, 2, 5-8, 10–13, 14а и 15 и ал. 4 от Изборните книжа)

Днес, ……………. Г. в …… часа, в секционната избирателна 

комисия в избирателна секция № ….., населено място …………….., 

кметство  ………………,  община  ………………..,  адм.  район 

………………,  получи  от  общинската  администрация  и  от  ОИК 

следните изборни книжа и материали за произвеждане на изборите 

за ……………… на …………………… г.
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1.
Избирателни урни:
..............................................................................

(брой с думи)
.................
(с цифри)

2.

Бюлетини  за  гласуване,  запечатани  по 
определения от ЦИК начин:
..................................................................................

(брой с думи)

................
(с цифри)

3.

Формуляр на допълнителен избирателен 
списък:
..................................................................................

(брой с думи)

................
(с цифри)

4.

Формуляр на списък за допълнително вписване 
на придружителите:
...................................................................................

(брой с думи)
................
(с цифри)

5. 

Формуляр  на  списък  за  вписване  на 
застъпниците
………………………………………………

(брой с думи)

………
(с цифри)

6.

Формуляр  на  списък  за  вписване  на 
представителите на партии, коалиции от партии 
и инициативни комитети
……………………………………………………………

(брой с думи)

………..
(с цифри)

7.

Формуляр  на  списък  за  вписване  на 
наблюдателите
…………………………………………………

(брой с думи)

……………..
(с цифри)

8

Формуляр  на  списък  на  лицата,  получили 
ксерокопие от подписания протокол на СИК за 
установяване на резултатите от гласуването  
…………………………………………………

(брой с думи)

…………..
(с цифри)

9.

Списък  на  заличените  лица,  които  нямат 
право  да  бъдат  дописвани  в  избирателния 
списък в изборния ден:

...................................................................................
(брой с думи)

................
(с цифри)

10.

Два  формуляра  на  протокола  на  секционната 
избирателна  комисия  за  установяване  на 
резултатите  от  гласуването,  всеки  запечатан  в 
отделен плик, по начин, който позволява да се 
види само фабричният им номер.
...................................................................................
..................................................................................

1. Фабричен  №
……..……

2. Фабричен  № 
………………..

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

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

11.

Формуляри на чернови на протокола на 
секционната избирателна комисия:
..................................................................................

(брой с думи)
................. 

(с цифри)

12.
Протокол  за  маркиране  на  печата  на 
секционната избирателна комисия.

1 брой

13.

Образци на декларации на избиратели с 
увреждане на опорно-двигателния апарат 
или на зрението по чл. 203, ал. 3 от ИК: 
..................................................................................

(брой с думи)

.................
(с цифри)

Образци на декларации по чл. 194 от ИК 
за лица, заети като членове на секционна 
избирателна  комисия  или  охрана  на 
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16. Печат на секционната избирателна комисия - 1 брой. 
(Печатът  на  СИК  се  предава  в  запечатан  плик,  който  се  подписва  от  лицата,  които  
подписват протокола в момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на  
изборния ден в секцията. След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в  
плик, който се подписва от председателя и секретаря на СИК. Пликът с печата се поставя в  
торбата с бюлетините и останалите книжа и материали.)

17. Техника и консумативи и други помощни и технически материали: 

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

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

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

Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация: 

Определен от ОИК неин член: 

Председател на СИК: 

Протоколът  се  съставя  и  подписва  в  три  еднообразни  екземпляра  –  по  един  за  
секционната  избирателна  комисия,  за  общинската  избирателна  комисия  и  за  общината  

(района – в градовете с районно деление).
При  едновременно  произвеждане  на  повече  от  един  вид  избор  в  т.  10  се  описват  

данните за формулярите за всеки вид избор.

Това  е  колеги,  Приложение  №  80  и  с  него  аз  завърших 

доклада си.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова, да докладвате.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  ще  докладвам  следващите  три 

книги. На мен се падна най-леката задача. 

Първата книга е Приложение № 72. Разбира се, ние сега ще 

променим номерацията на всичките книги.  Това е „Декларация от 

лицата,  заети  в  произвеждане  на  изборите  за 

........................на......................г. като членове на СИК или охрана на 

избирателна секция”. Тук описваме „кмет на община”, или „кмет на 

кметство”, или „общински съветници” на еди коя си дата и т.н. 

Не съм променила нищо от  съдържанието,  което имаме за 

парламентарните  избори,  когато  за  пръв  път  изработихме  такава 

декларация.  Считам,  че  това  е  достатъчно  като  съдържание. 

Правилото  стана  общо  за  всички  членове.  Включени  бяха  и 
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членовете на СИК при избори за местни органи на власт. Мисля, че 

няма нищо, което да е различно от приеманите досега документи. 

Можем да приемем книгата в този й вид, защото това, което досега 

сме приемали,  винаги е  било обвързано  с  конкретен вид избор и 

конкретна  дата.  Сега  има  общ  принцип,  който  възприехме  с 

колегите.

Приложение № 72

ДЕКЛАРАЦИЯ
от лицата, заети в произвеждане на изборите за 

…………………………………………… на …............. г. като 
членове на СИК или охрана на избирателни секции

(чл. 194 от ИК)

от.........................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН............................, постоянен адрес..................         .........................,
лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД № 
……………......., издаден на ……………............ от ……………………
член  на  секционна  избирателна  комисия/охрана  на  избирателна 
секция  №...........................,  в  община  ............................................, 
административен район ………………………………, изборен район 
№  ….. –  ............................................

Декларирам,  че  не  съм  гласувал/а  в  изборите  за 
………………………………….. на ......  ….. г.  и няма да гласувам в 
друга избирателна секция. 

Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна 
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във 
връзка с произвеждане на изборите за ……………… на ................ г.

Дата ................................. г.
Декларатор:

Декларацията се подава от лицата, заети в произвеждане на изборите като членове  
на СИК или охрана на секции, когато гласуват в съответната секция, която е различна от  

секцията, в чийто избирателен списък са вписани.
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Лицата,  които  подават  декларацията  по  чл.  194  от  ИК,  се  вписват  в  
допълнителната  страница  на  избирателния  списък  (под  чертата), при  условие,  че 

отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 4 от ИК.
Декларацията  се  прилага  към  избирателния  списък  за  гласуване  в  съответните  

избори и е неразделна част от него. 

Това е по тази книга.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, ако нямате по 

тази книга бележки, да минем към следващата.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Следващата  книга  е  „Протокол  на 

Секционна  избирателна  комисия  на  избирателна  секция”.  Горе  е 

означена  с  Приложение  №  ХХ.  Откровено  казано,  протоколът  е 

почти копие на протокола, който изготвихме за последните избори. 

Преглеждайки текстовете, се оказа, че действително е възможно да 

се използва и е задължително да се използва този протокол и всички 

редове, които ги има в протокола за парламентарните избори, който 

беше съставен след последните промени в Изборния кодекс, ги има 

и  в  протокола  за  изборите  за  общински  съветници  и  кметове  с 

няколко  нови  допълнения  на  съответните  текстове  от  Изборния 

кодекс,  поради  което  аз  съм  предвидила  протоколът  да  бъде  в 

същата форма, в която беше протоколът за парламентарните избори, 

тъй  като  и  този  протокол  изобилства  с  множество  редове  и 

информация,  която  за  нас,  споделяйки  я,  е  била  излишна,  но  за 

съжаление  поради  изискване  на  закона  трябва  да  я  включим  в 

протокола.

Приложение ХХ
Секционният  протокол  е  в  четири 
идентични екземпляра, изработен на 
четирипластова индигирана хартия и 
е защитен с полиграфическа защита. 
Образецът се одобрява от ЦИК.

П Р О Т О К О Л 
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ - - - -
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Област община адм. район секция

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО
на................. 20......... г.

населено място ……………….......... кметство ….….………..………. 
община ……….... административен район ……….………….………
област……………………………………..………... 

Днес,  ………………  20...  г.,  в  ……………..…часа,  СЕКЦИОННАТА 
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  в състав:

Председател: …………………………………………..……..………....
Заместник-председател: ……………………………………………......
Секретар:   .....………………………………………………………....…
Членове: 1. ………………............     2. .………..………………..……..

       3. …………………..……   4. …………………………….......  
       5. …………………..……   6. …………………………….......  

                
на основание чл. 211 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за 

установяване на резултатите от гласуването в секцията.
Изборът  започна  в  ……… часа  на   ...................  20...  г.  и  завърши  в 

……… часа на същия ден, когато председателят на секционната избирателна 
комисия обяви гласуването за приключило и се пристъпи към установяване на 
резултатите.

При  отварянето  на  избирателната  урна  и  при  установяването  на 
резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители 
на  партии,  коалиции  от  партии  и  инициативни  комитети,  наблюдатели  и 
журналисти, както следва:

………………………………………………………................................……
………………………………………………….....……...............……………

(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)
ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната урна
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

А. Брой  на  регистрираните  кандидатски  листи  на 
партии,  коалиции  от  партии  и  независими  кандидати 
……………………………………......................................

(с думи)
……………………

(с цифри)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 187, 

ал. 1 от ИК, вписани в т. 2 протокола по чл. 187, ал. 3 от ИК – 
Приложение № ... от изборните книжа

…………………………………………………………… ……………………
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(с думи) (с цифри)
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Общ  брой  на  избирателите  според част  І  и  част  ІІ  на 
избирателните списъи при предаването им на СИК
……………………………………...........................................

(с думи)
…………………

(с цифри)
Впишете числата по т. 4 от протокола за приемане 
на избирателния списък – Приложение № 63 от изборните книжа
2.  Брой на  избирателите,  вписани  в  допълнителната  страница 
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................

(с думи)
…………………………

(с цифри)
Пребройте и впишете само избирателите, вписани под 
чертата на избирателния списък в изборния ден 
3. Брой на избирателите, вписани в допълнителния избирателен 
списък в изборния ден
……………………………………...........................................

(с думи)

…………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – числото по тази точка трябва да е равно на 
числото по т. 6
4. Общ  брой  на  гласувалите  избиратели  според  положените 
подписи в избирателния списък – части І и ІІ, включително и 
подписите  в  допълнителната  страница  (под  чертата),  както  и 
тези от допълнителния избирателен списък
…………………………………………………………………

(с думи)
…………………………

(с цифри)
КОНТРОЛА – числото по т. 4 трябва да е равно на числото по т. 10 и да е по-малко или равно 

на сумата от числата по т. 1, 2 и 3.
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И 

СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНАТА:

Приложение към избирателните списъци
5. Приложения към избирателния списък:
а) декларации  по  чл.  194  от  ИК  от  лицата,  заети  в 
произвеждането на изборите като членове на СИК и охрана на 
съответната секция – Приложение № ... от изборните книжа

………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)

б) удостоверения по чл. 48б, ал. 1 от ИК – Приложение № ... от 
изборните книжа

………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)

6. Приложения към допълнителния избирателен списък:
декларации  по  чл.  203,  ал.  3  от  ИК  –  Приложение  №  11  от 
изборните книжа

………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)
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КОНТРОЛА - Числото по т. 6  трябва да е равно на числото по т. 3
Други участващи лица

7. Брой на придружителите:
а) вписани в графа „Забележки“ в избирателния списък

………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)

б) вписани  в  Списъка  за  допълнително  вписване  на 
придружителите

………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)

КОНТРОЛА - Числото по т. 7, буква „а“  трябва да е равно на числото по т. 7, буква „б“
8.  Брой  на  лицата,  присъствали  в  изборните  помещения  в 
изборния ден и при установяване на изборните резултати
а) брой застъпници, вписани в Списъка на застъпниците

………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)

б) брой на представители на политическа партия,  коалиция от 
партии и инициативен комитет, вписани в Списъка за вписване 
на представителите

………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)

в) брой  на  наблюдателите,  вписани в  Списъка  за  вписване  на 
наблюдателите

………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)

9. Бюлетини извън урната
а) брой на неизползваните бюлетини

………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)

б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и 
увредени  механично  при  откъсване  от  кочана  и  станали 
неизползваеми)

………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)

в) брой на недействителните бюлетини спо чл. 180 от ИК 
………………………………………………………………

(с думи)
……………………

(с цифри)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК 

………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)

д) брой на сгрешените бюлетини по чл. 201, ал. 2 от ИК
………………………………………………………………

(с думи)
……………………

(с цифри)
След като впишете броят на бюлетините по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, 

опаковайте ги в отделни пакети, надпишете пакетите и ги отстранете от мястото за броене! 
ЧАСТ ІІ
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Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и 
книжа от масата, с изключение на черновата от протокола и отваряне на 

избирателната урна
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК 

УСТАНОВИ:

10. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини за .....
………………………………………………………………

(с думи)
…………………

(с цифри)
КОНТРОЛА – Числото по т. 10 трябва да е равно на сумата от числата по т. 12  и т. 13 

11. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини) 
както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец;
………………………………………………………………

(с думи)
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като 
букви, цифри или други знаци);
………………………………………………………………

(с думи)
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак 
„Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;
………………………………………………………………

(с думи)
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на 
избирателя;
………………………………………………………………

(с думи)
д) бюлетини по установен образец с отбелязан  вот  със  знак 
„Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг 
цвят, за две или повече кандидатски листи;
………………………………………………………………

(с думи)
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който 
засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се 
установи еднозначно волята на избирателя;
………………………………………………………………

(с думи)
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя 
печата  на  съответната  секционна  избирателна  комисия./тези 
бюлетини се унищожават с надпис “унищожена” върху всяка  
бюлетина/
………………………………………………………………

(с думи)

…………………
(с цифри)

…………………
(с цифри)

…………………
(с цифри)

…………………
(с цифри)

…………………
(с цифри)

…………………
(с цифри)

…………………
(с цифри)

12. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 11, букви 
„а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 
...................................................................................................

(с думи)
…………………

(с цифри)
КОНТРОЛА – Числото по т. 12 трябва да е равно на сумата от числата по букви  „а“, 

„б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“ от т. 11.
13. Брой на  действителните  гласове  (броят  на  действителните 
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гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, 
съдържащи  два  печата  на  гърба  на  съответната  СИК,  върху 
които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, 
пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване)
………………………………………………………………

(с думи)
…………………

(с цифри)
КОНТРОЛА – Числото по т. 10 трябва да е равно на сумата от числата по т. 12  и т. 13

ЧАСТ III
14. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО 

КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

№ Наименование на партия/коалиция 
от  партии  и/или  имената  на 
независимите кандидати

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ 
ГЛАСОВЕ

с думи                                   с цифри
1. ...........................................   ……………                            
2. ...........................................   ……………                            
... ...........................................   ……………                            
КОНТРОЛА – СЪБЕРЕТЕ ЧИСЛАТА ПО Т. 14! Получената сума по т. 14 трябва да е равна 
на числото по т. 13.

Поредността на изписване е според поредността на номерата 
на кандидатските листи в бюлетината.

В. Протокол по реда на чл. 226, ал. 4 от ИК на СИК с описани в него 
споровете  за  действителността  на  гласовете,  взетите  по  тях  решения  и 
бележките и възраженията на членове на комисията по взетите решения, който 
става  неразделна  част  от  този  протокол,  ведно  с  особените  мнения  на  
членовете на комисията:

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

(отбелязва се по кои точки от протокола са споровете,  
взети ли са по тях решения и има ли особени мнения. Протоколът 
по чл. 215в, ал. 4 от ИК, както и текстовете на особените мнения  

се прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от 
гласуването в СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой 
на взетите решения по тях:

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата 
или заявлението, и взето ли е решение от СИК. Жалбите,  

заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения,  
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ако има такива, се прилагат към протокола и са неразделна част 
от него)

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
…………………………………………………………………………………

Този протокол беше съставен в четири еднообразни екземпляра.
Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и 

решения по тях, представляващи неразделна част от този протокол:
……………………………………

(с думи)
…………………………………………

(с цифри)

Брой на  поправките,  извършени преди подписването  на  протокола  и 
заверени  на  съответните  места  с  означението  “поправка”  и  с  подписите  на 
всички членове на СИК:

………………………………………
(с думи)

…………………………………………
(с цифри)

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …....... ..... г.

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ……………………………………….…… 4. ……………………………………….……....
2. ……………………………………….…… 5. …………………………….……………........
3.  ……………………………………….
…

6. …………………………….
……………..

Протоколът се подписва от всички членове на комисията след 
съставянето  му.  Член  на  комисията  не  може  да  откаже  да 
подпише  протокола. Член,  който  не  е  съгласен  с  отразеното  в 
протокола,  го  подписва  с  особено  мнение,  което  се  прилага  към 
протокола  и  става  неразделна  част  от  него.  Когато  член  на 
комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това 
се  отбелязва,  като се  посочват  и причините.  Член на СИК,  който 
откаже да подпише този протокол се наказва с  глоба от 1000 лв. 
Неподписването на протокола от член на комисията не го прави 
недействителен.

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително 
да провери дали са спазени следните условия: 

1. Числото по т. 4 трябва да е равно или по-малко от сумата на 
числата по т. 1, 2 и 3.
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2. Числото по т. 4 трябва да е равно на числото по т. 10. 
3. Числото по т. 10 трябва да е равно на сумата от числата по т. 

12 и т. 13.
4. Числото по т. 13 трябва да е равно на сумата от числата по т. 

14.
5. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 6.
6. Числото по т. 12 трябва да е равно на сумата от числата по 

букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“ от т. 11.

Всеки  екземпляр  на  протокола  се  оформя  на  листове  с 
обособени  страници.  Всяка  страница  се  номерира.  На  всяко 
страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът 
на  страницата  и  фабричният  номер  на  формуляра.  На  всяка 
страница  се  поставят  визуални  маркери,  дефиниращи 
ориентацията на протокола.”

Затова съм възприела абсолютно същия маниер и начин на 

подготовка  на  протокола,  като  съм  изчистила  ненужната 

информация,  разбира се,  съм добавили тази,  която съответства  на 

общинските избори.  В буква „а” е  броят на кандидатските  листи. 

Тук дали да остане за „кмет на община” или и тук да сложим „.......”, 

тъй  като  сега  възприехме  принципа.....Не,  нека  остане  „за  кмет 

на......”,  защото  за  общински  съветници  ще  има  някаква  разлика. 

Няма да е съвсем същият. 

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  И  да  има  разлика,   с  „кандидати 

за ................” няма да сбъркаме.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да,  и  да  има  разлика,  няма  да 

сбъркаме.  Нека  да  го  оставим  с  многоточие,  за  да  може  да  се 

използва  по  същия  начин.  Ако  не  се  налагат  никакви  промени и 

допълнения към тази книга, да не приемаме нови книжа.

Може  да  стане  така  „А.  Брой  на  ..............независими 

кандидати.”  Пояснението  за  кой  вид  отпада.  Няма  защо  да 

обясняваме навсякъде. 
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В буква „Б” само ще сложим № на изборната книга, с която 

ние  приехме  това,  което  сега  е  условно  Приложение  № 80,  този 

номер, който сега ще определим с новите книжа, ще го впишем тук. 

На втория ред вместо многоточието се слага „т. 2”

В следващата информация, която е за брой на избирателите, 

трябва да добавяме „според  част І и ІІ на избирателните списъци”, 

тъй като става дума за общински избори, в които могат да участват и 

граждани  на  държава,  членка  на  Европейския  парламент  при 

определени условия. Имаме Част І и част ІІ на избирателния списък.

Сега вече можем да впишем и в пояснението Приложение № 

63  .   Остава  си  т.  4.  Тя  навсякъде  е  от.  4.  „Числата  по  т.  4  от 

Протокола  за  приемане  и  предаване  на  избирателните  списъци. 

Приложение № 63.”

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Предлагам  да  добавим  „общ  брой  на 

избирателите според Част І и част ІІ. Да ги насочим, че трябва да го 

сумират Бъркат се, защото списъците са два. Ако е един, да, но нека 

да го имат предвид още изначало.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Казах,  че  тази  точка  тук  е  в 

единствено число. През 2011 г.  ние сме писали в допълнителните 

избирателни  списъци.  Но  аз  считам,  че  така,  както  е  уредбата, 

гражданите на държава-членка на Европейския съюз, ако не са се 

заявили предварително или от  минали години са  останали в  този 

списък, не могат да се вписват в някакъв допълнителен избирателен 

списък.  Даже и  да  е  инвалид и  да  си  избере  секция,  според  мен 

трябва  да  бъде  описан  в  единствения  допълнителен  избирателен 

списък.

Контролата по т. 3 вече звучи така: „Числото по тази точка 

трябва да е равно на числото по т. 6”.

Следващата  позиция  е  ясна  –  това  са  според  подписите  в 

избирателните списъци – Част І, ІІ, допълнителни страници, както и 

тези от допълнителния избирателен списък.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: И тук пак  предлагам да се запише „общ 

брой”.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, съгласна съм. 

Минаваме нататък.  В т.  5 всъщност са отпаднали някои от 

предложенията  в  тези  избори,  които  са  за  кмет  на  община.  Към 

избирателния списък може да има приложена само декларацията по 

чл. 194 и удостоверението по чл. 48б от Изборния кодекс. 

Следващата  точка  е  приложение  към  допълнителния 

избирателен  списък.  В  тези  избори  това  може  да  е  само 

декларацията на инвалидите. Аз не знам кой номер приложение е от 

вече действащите. 

Господин Бояджийски, и тук по т. 6 пише: „Числото по т. 6 

трябва  да  е  равно  на  числото  по  т.  3.”  Тоест,  по  същия  начин е 

написано в единствено число.

Следващата група данни са „Други участващи лица”. Тук има 

брой на придружителите, вписани в графа „Забележки” и списъка за 

допълнително вписване на придружителите. Това не е нищо ново.

Точка  8  е  брой  на  лицата,  присъствали  в  изборните 

помещения  в  изборния  ден  и  при  установяване  на  изборните 

резултати.  Това  са  новите  лица  и  по-точно  описанието  им  –  а) 

застъпници, б) представители на партии, в) наблюдатели. Това е от 

другия протокол 1:1 и 1:1 от изискванията на закона, че трябва да 

фигурира в протокола.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  В  т.  7  придружителите,  които  са 

описани  в  графа  „Забележка”  и  втори  път  в  Списъка  за 

допълнително вписване на придружителите. Има ли обаче законово 

изискване да бъдат две отделни точки и можем ли да ги съберем в 

една?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не,  не  можем.  Това  е  законово 

изискване.  Според  мен  единственото,  което  можем да  вмъкнем – 

това го прави обаче господин Бояджийски – да пишем, че числото по 
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буква „а” трябва да е равно на числото по буква „б”. Това да бъде 

като пояснение.

Между впрочем, не знам дали до вас са стигали мнения, но до 

мен стигнаха мнения, че протоколите са били ясни и им е било по-

лесно да работят с тях.

За т. 8 се разбирахме, това са новите списъци и данните от 

тях. Т. 9 са бюлетини извън урната:

а) брой на неизползваните бюлетини – новото изискване;

б) брой на унищожените и т.н. – всичко, което е пренесено от 

закона и от онзи протокол, е по същия начин по чл. 180, по чл. 181 и 

чл. 201, ал. 2. Бях сгрешила на едно място и бях писала „ал. 3”.

Пояснителният  текст  е  същият,  защото  и  буквичките 

съвпадат. Нищо не съм питала по него. 

Отиваме на Част ІІ от протокола.

„Т. 10. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини” – 

тук тогава няма да пишем „за.....”. Това отпада.

В т. 11. Брой намерени в урната недействителни бюлетини за 

кмет на община” – „за кмет на община” също отпада.

Тук текстът следва логиката на закона. Единствената разлика 

е, че при местните избори видовете недействителност, които тук са 

букви „д” и „е”, са събрани в една точка и на една купчинка. А тук 

сме ги дали така, както са на парламентарните избори. Иначе като 

обяснения с думи те съвпадат. Букви „д” и „е” това са бюлетините 

по установен образец, отбелязан вот със знак Х или друг знак и с 

химикал,  пишещ  със  син  цвят  или  друг  цвят  за  две  или  повече 

кандидатски листи и бюлетини по установен образец с отбелязан вот 

със знак Х, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не 

може да се установи еднозначно волята на избирателя.

Направила съм ги 1:1 като онзи протокол и смятам, че няма 

смисъл да ги събираме, защото те пък иначе са описани в другата 

част на текстовете като два отделни вида недействителност. Те са си 
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и отделни видове недействителност. Предлагам ви, ако правим нещо 

като  методически  указания,  да  им  кажем:  бройте,  редете  по 

протокола, както казахме и предния път.

Буква „ж” си е буква „ж”, тя е еднаква.

„Т. 12. Недействителните гласове – сумата от гласовете по т. 

11, букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д”, „е” и „ж”.”

Отдолу контролата си е същата, в нея няма разлика. 

„Т. 13. Брой на действителните бюлетини....” 

Оставила  съм  обяснението  какво  е  това  действителна 

бюлетина. Нали така решихме на онези избори, за да знаят и тук коя 

бюлетина е действителна.

Точка 14 не е интересна.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Преди  т.  14  за  по-голяма  прегледност 

предлагам отгоре  да  сложим Част  ІІІ.  Има Част  І,  Част  ІІ  и  най-

важната според мен да бъде Част ІІІ.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  В онзи  протокол  няма  Част  ІІІ,  но 

това няма да попречи и няма да обърка.

Член  226,  т.  4,  буква  „а”  всъщност  са  тези  два  вида 

недействителност  по  буква  „д”  и  буква  „е”  на  т.  11.  А  в 

парламентарните  избори тези  неща са  разделени  на  две  и  ние ги 

разделихме на две,  за да има яснота за хората,  тъй като и отпред 

онзи текст, който казва кога е действителен и кога е недействителен 

гласът, те са в две отделни точки.

Точка  14  е  „Разпределение  на  действителните  гласове  по 

кандидатски листи”.

Господин Бояджийски, сложете в скоби „сумата”, защото ще 

помислят,  че общ брой и сумата са различни неща. Има и такива 

случаи.

АННА МАНАХОВА: Контролата на т. 14 би трябвало да е 

обърната. Не трябва да се започва с „Числото по т. 13”, а не трябва 
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ли  да  е  обратното,  защото  ти  правиш  контрола  на  т.  14.  Тоест, 

числото по т. 14 трябва да е равно на числото по т. 13.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да, може би така трябва да изглежда.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Можем с едри букви да запишем: 

сумирайте числата по т. 14.

Предлагам да минем на Протокол за Общинска избирателна 

комисия. Това е Приложение ХХХ.

Пропусках  и  напред  да  ви  кажа,  че  навсякъде  вместо 

„изборен район” пише „област”, защото така е в местните избори – в 

изборите за общински съветници и кметове. Но сигурно вие сте го 

забелязали.

В буква „А” след думите „независими кандидати” останалият 

текст отпада. Промените са както в предишния протокол.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  приемаме 

изборна книга за какво? „Протокол на СИК за.....”. За какво?

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: За нови частични избори.

Аз ви предлагам да сложим отгоре многоточие, но в текста 

под всеки протокол след контролите да напишем: „При определяне 

на вида избор в заглавието на протокола се отбелязват думите” кмет 

на община, кмет на кметство, общински съветници. Това, което ви 

казвам, е съвсем грубо. Дойде ми като идея, за да можем да излезем 

от ситуацията, в която се намираме. Въпросът е само на отпечатване. 

Дали  секционната  комисия  ще  разполага  с  протокол,  на  който 

печатно  да  пише,  че  е  за  кмет  на  община  или  ще  трябва  да  го 

дописва на ръка. По-добре е да пише да е отпечатан по същия начин, 

както с кандидатските листи.

Това,  което искам да ви предложа, беше само във връзка с 

обстоятелството,  че  имаме  многоточия  на  наименованията  на 

партиите и коалиции от партии в т. 14. След като имаме многоточие 

в т. 14, какво пречи да сложим многоточие и горе и когато започнат 

да се отпечатват тези протоколи, просто да кажем, че този протокол 
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е за кмет на община. Отпечатват отгоре „кмет на община” и готово. 

След  това  –  Протокол  за  кмет  на  кметство.  Отпечатват  „кмет  на 

кметство” и вървим нататък. Няма никаква разлика между тези три 

протокола.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Говорим за избори за кмет на Варна. 

Аз лично не съм съгласна на протокол за определяне на избори и за 

резултати да не пише за какъв вид избор е.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ще приемем същия, само че ще пишем 

„кмет на кметство”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз,  доколкото  си  спомням,  без 

протокол не може да има решение. И в закона така пише, и досега 

така е било. Преди да има решение, трябва да има протокол.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Нещо друго да предложа тогава. 

Нека  да  приемем  този  протокол  за  кмет  на  община,  да  си  пише 

отгоре „кмет на община” и да приемем просто още два протокола – 

един за кмет на кметство, един за общински съветници. Просто ще 

имаме  три  книги  вместо  една.  Какъв  е  проблемът  тогава?!?  На 

всички тези книги най-отгоре ще пише за какво са.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Тези книги ще се обнародват.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да, нека да се обнародват.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Няма да обнародваме през един месец.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Оттук  натам  сме  решили 

проблема с протоколите за кметове на община и на кметства, защото 

пък  с  тези  Решения  №  1519-МИ/09.12.2011  г.,  след  това  имаме 

Решение № 1621/13.02.2012 и след това имаме Решение № 1622 от 

13.02.2012 г.и  и  след това  имаме даже още едно,  което казва,  че 

използват еди кои си и еди кои си за еди кои си избори.  И сега, ако 

пак направим така и приемем тези с новите въведения на Изборния 

кодекс – с едно решение 205-150 и после след два месеца трябва да 

приемем и протокол за кмет на кметство и той ще бъде отпечатан, то 
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пък ще бъде с друг номер и като променят закона, като ще трябва 

пак да променяме протокола, то ще стане една чудесия.

Затова по-добре, ако не сте съгласни да има многоточие, да 

си пише „кмет на община”, но да приемем още две книги.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Може да се пише „кмет на ..........”и 

да се допълва.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Предлагам да напишем „кмет на 

община/кметство”  и  отдолу  с  дребни  букви  „Ненужното  се 

зачертава”.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз смятам, че ако това е проблем, да 

приемем две книги и с това да приключим.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Само един въпрос ще 

задам и няма да казвам нищо повече. Аз не можах да разбера какъв е 

проблемът  в  заглавието  на  наименованието  на  книгите  да  се 

напишат и трите вида избор или двата, ако преценим, с наклонени 

черти. Аз това не разбрах, защото мисля, че досега този подход сме 

възприемали,  ако  считаме,  че  тези  книги  са  приложими за  всеки 

един от видовете избори. Ако считаме, че не са приложими, тогава 

трябва  да  създадем  отделни  книги  като  реквизити.  Ако  те  са 

приложими за различните видови избори в едно и също съдържание, 

какъв  е  проблемът  тогава  с  наклонена  черта  да  бъдат  изброени 

отделните видове избори.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Според  мен  по-лесно  и  по-

прецизно, ако щете, в заглавието да допишем това, което конкретно 

е релевантно...

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Какво  значи  да  „се 

допише”? Ние създаваме образец на изборна книга. Тя се създава за 

определено нещо.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Разбираме се, че този протокол е 

приложим за трите вида избор.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Какъв  е  проблемът 

тогава?

Когато един реквизит го няма в образеца, ти се налага да го 

дописваш.  Ако  става  въпрос  за  конкретно  населено  място  и 

конкретна дата, това може да бъде дописано в конкретната изборна 

книга. Но когато става въпрос за реквизит, какъвто е видът избор, ти 

не го дописваш, защото това не е  конкретно нещо,  а  това е  един 

реквизит на изборната книга, който ти не си създал като част от нея. 

Но това е въпрос на подход. Никога не сме имали изборна книга, без 

да посочим за какво е.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Мога  ли  да  предложа  нещо? 

Специално за протоколите няма пречка да приемем трите протокола 

примерно,  защото  прегледах  Изборния  кодекс.  Правилата  за 

преброяване и за съставяне на протокол са общи, няма разделение 

според видовете избор.  Разбира се,  единственото разделение е,  че 

пише, че се създава протокол за избиране на общински съветници - и 

се изброява - за избиране на кмет на община, за избиране на кмет на 

кметство.  Това,  първо.  Второ,  действително  има  една  досегашна 

практика, която се е утвърдила, при произвеждането на избори да са 

отделни протоколите за трите вида избор в местните избори. Ние 

сега изведнъж за частичните избори за кмет на Варна, ако въведем 

друго правило, ми се струва, че ще въведем смут във веригата. Не 

знам, може да разсъждавам грешно. Понякога човек си мисли, неща, 

които може и да не са точно така.

Но  разлики  няма.  По-скоро  няма  никакви  специални 

изисквания,  които  да  се  различават  за  трите  вида  избор  при 

определяне на резултатите и изготвяне на протоколите.

Какво възприемаме сега? Сега правим още два протокола на 

секционна  избирателна  комисия  и  два  на  общинска  избирателна 

комисия  за  съответния  вид  избор,  тоест,  за  избор  на  кмет  на 

кметство и за общински съветници, на които ще дадем съответния 
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номер  сега,  като  определим  номерацията  и  в  изборна  книга 

Приложение № 80, която приехме преди малко в т. 10 ще се сложат 

два  реда  многоточие  и  в  пояснението  ще  се  напише,  че  при 

произвеждане  на  повече  от  един  вид  избор  там  се  описват 

формулярите от протоколите, които се получават за всеки отделен 

вид избор.

Аз приключих. Струва ми се, че няма защо да приемаме ново 

решение, защото няма никакви промени в тази част на Кодекса. 

Това е протокол за секционната избирателна комисия, както и 

за районната избирателна комисия. В двата образеца, които са и за 

секционен  протокол,  и  за  протокол  на  общинска  избирателна 

комисия,  текстът,  който  звучи:  „Брой  на  поправките,  извършени 

преди  обявяване  на  протокола”  да  бъде  „преди  подписване  на 

протокола”. Пояснението, което е, че трябва да е подписан от всички 

членове на секционната избирателна комисия, означава същото. 

Добре, и в двата образци  това го променяме. Нали така?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Госпожо  Медарова,  оформя  се 

становище,   като  погледнахме,  че  едни и  същи текстове  уреждат 

преброяването на гласовете и изготвянето на протоколите за трите 

отделни видове избор за местни органи за власт, но има изисквания 

на закона да се съставят отделни протоколи, да приемем по още две 

изборни  книги  –  протокол  за  кмет  на  кметство  и  протокол  за 

общински съветници с нова номерация, а ние и без друго ще дадем 

обща номерация на новите книги, и с това приключваме.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Според  мен  ние  не  сме  приели 

списък на лицата, получили ксерокопие от протокола.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, има, има. То е съвсем в началото.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: За СИК има, и аз го видях. Но за 

ОИК няма.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, за ОИК няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Решенията трябва да се съобразяват с 

новите изисквания на Изборния кодекс.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Дайте  образец.  Нямам  образец  на 

решение.  Ако  имате,  кажете  какво  да  променим.  Нямам  нищо 

против. Какво предложение имате за Приложение 72?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В чл. 3 да се посочи алинеята. Мисля, 

че беше ал. 4.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  образец  Приложение  №  72  в 

пояснителния текст във втория абзац, на втория ред „чл. 3, ал. 4 от 

Изборния кодекс”.  Сега е посочен само текстът,  а да се добави и 

алинеята. Но според мен трябва да бъде не само ал. 4, но и ал. 5, 

защото  принципно  като  избирател  не  можеш  да  изключиш  и 

гражданин  на  страна-членка  на  Европейския  съюз  от  правото  да 

бъде член на секционна избирателна комисия, ако се е заявил като 

избирател своевременно. А той ще се е заявил, защото 40 дни преди 

изборния  ден  му  е  срокът  да  подаде  заявление,  че  ще  гласува  в 

изборите, а 25 дни е срокът за назначаване на членове на комисията. 

Говоря хипотетично. Но нищо чудно в някое от селата да се появи и 

такава  хипотеза.  При  това  тези  възможност  е  само  в  избори  за 

общински съветници.  Не знам дали да допълним и ал. 5.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Как  ще  доказва,  че  знае 

български език. Нали има такова изискване по Изборния кодекс за 

член на СИК – да знае български език.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тогава  добавяме  само  ал.  4  и 

приключваме с този въпрос.

Това, което приехме с № 8, това е списъкът за ксерокопия, 

които  дава  секционната  избирателна  комисия.  Там  трябва  да  се 

смени „Протокол на ОИК.

ГЕРГАНА МАРИНОВА:  Не,  и  кой  го  е  подписал.  Защото 

трябва  да  го  подпише  председател  и  секретар  на  ОИК.  Значи  го 

подписва председателят и секретарят на ОИК.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Текстът  е  „Председател”  и 

„Секретар”, така че няма никакво значение. Става дума в текста на 

книгата.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Да разбираме ли, че ще има отделна 

книга или искате в една книга да направим и двете...

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не,  условно  да  я  наречем 

Приложение  8а  –  изборна  книга  за  списък  на  лицата,  получили 

ксерокопия от подписания протокол на ОИК. Само това е разликата. 

Няма „избирателна секция №.....”.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Основанието не е същото. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Основанието е чл. 248, ал. 2.

ГЕРГАНА МАРИНОВА:  Долу  в  обяснителния  текст  да  не 

забравим да сменим СИК с ОИК.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, в обяснителния текст навсякъде 

се заменя „СИК” с „ОИК”.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Може  би  трябва  да  се  запише: 

„Списъкът се подписва от председателя и секретаря на ОИК”.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Може и в двата текста да остане така, 

защото  това  не  е  в  края  на  изборния  ден,  а  е  след  изготвяне  на 

протокола.

Точка  3  в  пояснителния  текст  става  така:  „Списъкът  се 

подписва от председателя  и секретаря”  в това,  което условно сме 

нарекли Приложение № 8 и касае протокола на СИК, а в другото, 

което условно е Приложение № 8а – на ОИК.

Аз  предполагам,  че  господин  Бояджийски  даже  го  е 

направил.

За основанието се разбрахме, че е чл. 248, ал. 2. Горе няма 

„избирателна секция № ......” След ОИК да сложим многоточие.

Не  знам  какъв  е  размерът  на  глобата.  В  т.  4  размерът  на 

глобата е от 800 до 3 000 лв.

Мисля, че приключихме с тази книга.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  сте  чули 

доклада, приключили сте с коментарите, да го подложа на гласуване.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако нямате нищо против, да изброя: 

Декларация за лицата, заети в произвеждане на изборите,  условно 

наречена № 72 с допълненията в пояснителния текст – чл. 3, ал. 4.

Протокол на СИК за избиране на кмет на община;

Протокол на СИК за избиране на кмет на кметство;

Протокол на СИК в изборите  за общински съветници;

Протокол на ОИК за избиране на кмет на община;

Протокол на ОИК за избиране на кмет на кметство;

Протокол на ОИК за избиране на общински съвет;

Изборна  книга  8а,  наречена  така  условно,  -  списък  на 

получилите ксерокопие от протокола на ОИК и допълненията към 

протокола  за  приемане  и  предаване  на  изборните  книжа  и 

материали, условно Приложение № 80, като направихме допълнение 

в  т.  10,  където  сложихме два  реда  многоточия,  а  в  пояснителния 

текст  отбелязахме,  че  когато  се  произвежда  повече  от  един  вид 

избор, се описват поотделно получените формуляри за всеки един 

вид избор.

Мисля, че, колеги, това беше всичко, което дотук обсъдихме.

Предлагам ви да го гласуваме.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожо Сидерова, тъй като отворих 

Приложение № 90, което е образец на решение на ОИК, в случая за 

избиране на кмет на община,  а  Приложение № 89 трябва да е  за 

общински  съветници,  съответно  Приложение  №  91  –  за  кмет  на 

кметство,  в  образеца  изрично  сме  отбелязали,  че  решението  се 

съставя  в  два  екземпляра  и  е   неразделна  част  от  протокола  на 

Общинската  избирателна  комисия.  Тоест,  правно  основание  е 

чл. 243,  ал.  2 и чл.  246 и с  оглед на това,  че по чл.  248,  ал.  2 се 

получават  ксерокопия  от  протокола  на  Общинската  избирателна 

комисия,  стои  въпросът,  първо,  в  броя  на  екземплярите  на 
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решението,  и  второ,  дали  също  и  решението  не  трябва  да  се 

ксерокопира  и  да  се  предоставя  на  лицата,  които  имат  право  да 

получават ксерокопия от протокола.

Аз  не  знам  за  какво,  госпожо  Грозева,  но  имат  право  да 

получат  екземпляр-ксерокопие  от  протокола,  от  който  протокол 

неразделна част е решението на Общинската избирателна комисия.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Къде в закона е записано, че това 

решение е неразделна част от протокола?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  В  същия  текст,  който  ми  е  бил 

основание, за да посочим това указание в решението през 2011 г., 

господин Бояджийски.

Второ,  резултатите на Общинската избирателна комисия се 

отразяват  в  протокол.  Ние  сме  го  наименували  „решение”. 

Резултатът от изборите, които се произвеждат в общината съответно 

за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство, се 

определят  от  Общинската  избирателна  комисия  и  следва  да 

фигурират в протокола, ако няма  решение, или в решението, което 

ние сме приели като отделна изборна книга на изборите през 2011 г.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз не искам да питам за изборите 

за  2011  г.  Аз  питам  къде  в  Кодекса  пише,  че  това  решение  е 

неразделна част от протокола. Това ми е въпросът.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: В чл. 243 от Изборния кодекс.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Ще  докажа.  В  случая  Общинската 

избирателна комисия ще изготвя и решение въз основа на данните, 

отразени в протокола и ако ще използва образците от 2011 г., този 

образец на решение ще бъде точно неразделна част от протокола. 

Ще  се  прави  ксерокопие.  В  Приложение  8а  няма  да  бъде  само 

ксерокопие от протокола, а трябва да сме наясно, че ще бъде и от 

решението.

Освен това, след като чл.  243 по принцип говори и борави 

само  с  единно  понятие  „Протоколи”,  а  ние  сме  го  озаглавили 
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„Решение за определяне на резултата”, не трябва ли да е трипластов 

и този образец? На ОИК е трипластов, нали?

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Само да помоля преди 

това   да  ми  припомните  текста,  където  пише,  че  решението  е 

неразделна  част  от  протокола.  Не  мога  да  намеря  този  текст  от 

закона.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Госпожо  Медарова,  през  2011  г. 

просто  сме  озаглавили  този  образец  „Решение  на  Общинската 

избирателна комисия”, а законът изисква в протокола да се отрази 

решението на ОИК за определяне на резултата от съответния вид 

избор. И тъй като ние имаме протокол....

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз нищо не оспорвам, 

само останах с впечатление, че цитирахте някакъв законов текст и 

затова Ви питам кой е текстът от закона. Само това исках да питам. 

Не оспорвам.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Чл. 243, ал. 2 и чл. 246.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „Чл.  243. (2)  На  основание  на 

получените  данни  съответната  Общинска  избирателна  комисия 

определя резултата от изборите, който се отразява в протоколите на 

Общинската избирателна комисия.”

„Чл. 246. (1) Определянето на резултатите от гласуването за 

кметове  се  извършва  съгласно  методиката  по  чл.  26,  ал.  1,  т.  27. 

Общинската  избирателна  комисия  обявява  резултатите  от 

гласуването за кметове по партии, коалиции от партии, независими 

кандидати и издава удостоверение на избраните кметове. Избран за 

кмет е кандидатът, получил повече от половината от действителните 

гласове.  Когато на първия тур никой от кандидатите за кмет не е 

избран, втори тур за изборите се произвежда не по-късно от....”

Посочете ми алинеята, която аз дотук не прочетох, прочетох 

само,  че  има  решение.  Ние  сме  го  приели.  Приели  сме  изборна 
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книга,  която  върви  заедно  с  протокола  и  няма  никаква  пречка 

приетата изборна книга да върви заедно с протокола.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И протоколът е в три екземпляра, а 

не е в два.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Очевидно няма да е в два, след като 

протоколът е в три.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Като  е  очевидно,  значи  ще  има 

промяна.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Хубаво.  Предложете  текст, 

предложете  решение.  Нямам  нищо  против.  Лично  аз  не  намирам 

такава необходимост.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  пак  отново  казвам, 

Изборният кодекс  борави с понятието „протокол”. За отчитане на 

резултатите  и  за  определяне  на  резултатите  Общинската 

избирателна  комисия  трябва  да  състави  протоколи  и  решение  в 

случай, ако следваме практиката, възприета от 2011 г., и всички тези 

протоколи –  защото  чл.  243,  ал.  3  говори,  че  трябва  да  са  в  три 

идентични  екземпляра  –  вероятно  се  отнася  и  естествено,  че  се 

отнася и за решението, а не само за протокола, в който се отразяват 

резултатите.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Бояджийски. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз,  тъй  като  разполагам  с 

протоколите от 2011 г., поне протоколът, който е одобрен с Решение 

№ 1621, който е същият според мен като този от 2011 г. – това се 

опитвам  да  разбера  в  момента  –  но  в  протокола  на  Общинската 

избирателна комисия за избиране на кмет на община, което тук е 

Приложение  № 79,  след  като  свърши с  т.  22  –  разпределение  на 

действителните  гласове,  какви  жалби,  при  каква  обстановка  са 

проведени изборите, вместо да продължи с подписите на членовете 

на Общинската избирателна комисия, той продължава с „решение” 
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на Общинската  избирателна комисия.  В това решение е  написано 

какво е решила комисията и след като е описано кой е избран за 

кмет на община или е допуснат за участие във втори тур, написано е 

в  колко  екземпляра  се  съставя  протоколът  и  след  това  следват 

подписите.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Можете  ли  да 

погледнете чл. 250, ал. 1, т. 1, докато говори господин Бояджийски.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Излиза, че решението и протокол 

са едно и също нещо. Тоест, аз поне лично търсех решението като 

книга отделно и затова питах на какво основание е твърдението, че 

решението  е  неразделна  част  от  протокола,  за  да  го  изведа  като 

отделна  книга,  защото  поне  за  мен  визуално  бяха  решение  и 

протокол. Те си бяха отделни. Аз сега се опитвам да погледна в тези 

от 2011 г. Защо трябва да гледам? Защото, когато приемаме новите 

протоколи,  ние  ще  трябва  да  отменим  старите.  А  отменим  ли 

старите,  без  да  имаме  в  новите  реквизит  „решение”,  ще  имаме 

проблем.

Или са  ми разпечатали  тук  нещо грешно,  когато  са  ми  го 

снимали, за да ми го дадат сътрудниците, да речем, протокола, за 

който ви говорих сега.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Отделна изборна книга е и решенията 

са два вида.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Аз  съм  съгласна,  че 

решението трябва да е многопластово. Както ви казах, вижте чл. 250, 

ал. 1, т. 1, където пише, че протоколите и решенията за всеки вид 

избор се предават неразпластени.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: По-скоро госпожа Солакова смята, че и 

решението следва да се копира с протокола.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Но  това  е  следствие. 

Първо трябва да преценим дали решението ще е отделна изборна 

книга,  дали  ще  е  многопластово  –  говорим  за  решението  с 
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резултатите – и това е.  А после вече да мислим дали ще се дава 

ксерокопие от него. Като е казано „ксерокопие от протокола” не е 

казано  „и  ксерокопие  от  решението”.  Аз  затова  я  попитах  кой  е 

текстът, от който тя – мислех, че визира конкретен текст и че аз съм 

пропуснала  да  го  забележа  –  където  пише,  че  решението  е 

неразделна част от протокола. Честно казано, не си спомням вече 

толкова добре тези текстове за изборите за общински съветници и 

кметове.  Сега,  като ги гледам,  стигам до извода,  че решението за 

избора трябва да бъде многопластово, но също считам, че трябва да 

бъде отделна изборна книга. 

Ако трябва да отидем по-напред, считам, че законът не ни 

въвежда  задължение  да  представяме  копия  от  това  решение.  Но, 

както казах, това е следствие – а само протокола – и ви предлагам да 

приемем отделна изборна книга „Решение на Общинска избирателна 

комисия”. Съгласни ли сте?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Господин Бояджийски, на практика в 

2011 г. при такъв текст в закона и такъв приет образец решението 

беше отпечатано като отделна изборна книга, защото освен че сме 

приели с протокол като неразделна част от него това решение, имаме 

и отделна изборна книга „Решение” и то за трите вида избор имаме 

отделни решения и отделни изборни книги. Така че и за трите вида 

избори имаме решение, което е неразделна част от протокола.

В  резултат  на  това,  отпечатвайки  книжата,  намествайки 

текстовете, ние получихме тук долу отделни книги за решение, а не 

сме получили протоколи, в които да има неразделна част решението 

на Общинската  избирателна комисия.

Така че, ако ще трябва да решаваме, ние трябва да решаваме 

следното.  Ако  ще  приемем,  че  решението  е  неразделна  част  от 

протокола,  текстът  на  решението  го  добавяме  към  сега  приетите 

протоколи  на  трите  решения  от  изборите  от  2011  г.,  които  са 

идентични и в тази част на закона няма никаква промяна. Това го 
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прибавяме към образците на книжата, които сега утвърдихме за кмет 

на община, за кмет на кметство и за общински съветници, защото 

доколкото  в  протоколите  няма  разлика,  в  решенията,  които  са  за 

кмет на кметство и кмет на община са еднакви,  но решението за 

общински съветници звучи по съвсем различен начин, тъй като се 

обявява друг орган.

Да  приемем  решение,  че  отменяме  онези  изборни  книги, 

които сме посочили в нашето решение,  че се предлагат,  които са 

самостоятелно, отделно решение от протокола и като текстове 1: 1 

съвпадат с това, което е част от протокола.

Това е моето предложение.

Предполагам, доколкото разбрах, и колегата Бояджийски го 

възприе.  Друг  е  въпросът  как  ще  го  осъществят.  Може  да  стане 

както е сега  - с трети лист на А3 и с празни страници. Но това в 

момента няма да ни занимава.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само да кажа на колегите, че всички 

изборни  книжа,  които  сме  приели  с  направените  допълнения  и 

корекции, са качени в папка „Изборни книжа – Варна”.

Насочвам вниманието на това,  което в момента предизвика 

най-големи  дискусии  –  протоколите  на  Общинската  избирателна 

комисия и за избор на общински съветници, кмет на община и кмет 

на кметство. Те са последните три в поредността.

Мисля, че така, както през 2011 г. ги бяхме включили като 

неразделна част от протокола, решенията,  които трябва да приеме 

Общинската  избирателна  комисия  в  тези отделни избори,  с  което 

решаваме според мен въпроса и за ксерокопирането на решенията, и 

въпроса  за  пластовете  хартия,  върху  които  се  отпечатват  тези 

решения. Тоест, това са последните три книжа в папката с новата 

редакция,  в  тях  са  включени  и  решенията  на  Общинската 
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избирателна комисия за всеки един вид избор като неразделна част 

от протокола.

Това  е  списък  на  лицата,  които  са  получили  копие  от 

протокола на Общинска избирателна комисия.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  госпожа 

Сидерова  е  подготвила  окончателния  вариант  на  протоколите. 

Запознахте се с тях. Ще ги гласуваме.

Преди това  имате  ли възражения срещу съдържанието  им? 

Това са протоколите на общинските избирателни комисии за кмет на 

кметство,  за  кмет  на  община  и  за  общински съветници,  както  са 

последните  три  файла  с  допълнението  към  тях  –  съответните 

решения.

Ако нямате възражения, моля, гласувайте.

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

Имаме решение за тези изборни книги. 

Сега господин Бояджийски ще докладва проекта за решение. 

В  първоначалния  му  вариант  е  с  №  1014,  но  той  го  коригира  и 

коментирахме  с  него,  след  като  утвърдим  образците,  които  сега 

приехме, да посочим и тези образци, които няма да се прилагат за 

изборите,  тъй като във връзка със законовите промени вече не са 

актуални. Той ще предложи сега редакцията на решението – може 

би, че не се предлагат или някаква друга редакция на текста.

Докато го чакаме, всъщност това, което трябва да обсъдим, 

нали би следвало да  подадем за  обнародване тези образци,  които 

сега  ще  утвърдим,  в  "Държавен  вестник"  и  да  ги  изпратим  след 

обявяването им на сайта на Общинската избирателна комисия и на 

общинската администрация, за да могат да подготвят отпечатването 

им.

От  Общинската  избирателна  комисия  –  Варна,  пристигна 

информация.  Тя  е  при  госпожа  Грозева  за  броя  на  членовете  на 

секционните избирателни комисии. Предполагам, че утре можем да 
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обсъждаме проект за решение за възнагражденията на секционните 

избирателни комисии, ако преценим.

Господин Бояджийски, гласувахме протоколите и стигнахме 

до проекта за решение и чакаме Вашата редакция.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. Проектът за решение е 

с  №  1014.  След  обсъждания  с  колеги  първоначалното  ми 

предложение претърпя редакция, която е представена в мрежата. 

Основанията за вземане на решението са чл. 12, ал. 1 и 3 и чл. 

26, ал.1, т. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс.

Диспозитивът е следният:

„1. Утвърждава образци на изборни книжа с номера от 105 до 

137  включително”  -  новите  изборни  книги  са  28.  Досега  са 

утвърдени  104,  така  че  започваме  от  105  и  трябва  да  бъдат  до 

№ 137 – „следните изборни книжа. Не се прилагат в частичните или 

нови избори за общински съветници и кметове книжа с № 14, 15, 66, 

68,  75,  76,  81,  82,  87,  88,  които  са  приети  с  Решение  № 

1519/09.12.2011 г., книжа с № 73, 74, 79, 80, 85, 86, които са приети с 

Решение № 1621 от 13.02.2012 г. и книжа с № 71, 72, 77, 78, 83, 84, 

приети с Решение № 1622/13.02.2013 г. на ЦИК.

Така че предлагам следния проект за решение.

„ОТНОСНО: утвърждаване на образци на изборни книжа за 

частични и нови избори за общински съветници и кметове

На основание чл.  12,  ал.  1  и  3  и чл.  26,  ал.  1,  т.  1  -  3  от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

1. УТВЪРЖДАВА образци на изборни книжа с № от 105 до 

140 включително.

2. Следните изборни книжа не се прилагат в частичните или 

нови изобори за общински съветници и кметове:

- №№ 14, 15, 66, 68, 75, 76, 81, 82, 87, 88, 97, 98 и 99, приети с 

Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. на ЦИК;
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- №№ 73, 74, 79, 80, 85, 86, приети с Решение № 1621-МИ от 

13 февруари 2012 г. на ЦИК;

- №№ 71, 72, 77, 78, 83, 84, приети с Решение № 1622-МИ от 

13 февруари 2013 г. на ЦИК.

3.  Образците  на  изборни  книжа,  утвърдени  с  настоящото 

решение са приложени към него и са негова неразделна част.”

Относно обнародването на решението, доколкото видяхме с 

машинописката,  на  всички  тези  решения  не  е  записано  да  се 

обнародва. Така че затова и липсва тази част.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Решението по ал. 3 да остане.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Нека да сложим и ал. 3, 

да  имаме  пълнота.   Ако посочи промяната  и  във  връзка  тогава  с 

ал. 3,  защото  това  е  основанието.  В  крайна  сметка  за 

законодателните  промени  налагат  приемането  на  нови  изборни 

книжа.

Но  по  отношение  на  сроковете  господин  Бояджийски  се 

позовава на ал. 3.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  По  отношение  на  първата 

забележка – за  основанията  – аз  ви предлагам да оставим чл.  12, 

ал. 1,  параграфите  от  Закона  за  изменение  и  допълнение  на 

Изборния кодекс, с които са релевантни или целия ЗИД да напишем.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Целия  ЗИД  да  напишем,  защо  ще 

изброяваме.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: По-добре е да оттегля това за ал. 3 и 

да си остане така.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  Така  е,  и  чл.  26,  ал.  1,  т.  3  от 

Изборния кодекс във връзка със Закона за изменение и допълнение 

на Изборния кодекс, обнародван в "Държавен вестник" ....

Това беше едното предложение.

Другото  предложение  на  докладчика  е  да  остане  правното 

основание  така,  както е  в  момента  и  по отношение на  изборните 
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книжа, които не се прилагат, за да избегнем грешките, можем да ги 

минем едно по едно набързичко:

№ 14 – удостоверение за международен наблюдател;

№ 15 – удостоверение за български наблюдател;

№ 66 – протокол за предаване и приемане на изборни книжа 

и материали;

№ 68 – протокол за предаване и приемане на изборни книжа 

и материали с подвижна избирателна урна;

№ 75 – протокол на СИК за избор на кмет на кметство;

№ 76 – извлечение от протокола на СИК за избор на кмет на 

кметство;

№ 81 – протокол на ОИК за избор на кмет на кметство;

№ 81  - извлечение от протокола на ОИК за избор на кмет на 

кметство;

№  87  –  протокол  на  подвижна  СИК  за  избор  на  кмет  на 

кметство;

№ 88 -  извлечение от протокола на подвижна СИК за избор 

на  кмет на кметство.

Всички  тези  изборни  книги  са  били  приети  с  Решение 

№ 1519.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Аз предлагам тук да  включим още 

три изборни книги: № 95, № 96 и № 97. Това са декларации.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако се налага да приемем нови 

декларации, ще трябва да отпаднат и тези декларации. Засега не сме 

го обсъждали като декларации.

АННА МАНАХОВА: В декларациите, които са в книжата за 

местни  избори,  съди  и  сумата  1 000  лв.,  която  беше  заменена  с 

минималната работна заплата.Проблемът не е в текста на книгата, а 

долу  в  обясненията.  Но пък  не  е  вярно  това,  което  е  посочено  в 

книгата.
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Това са изборни книги № 97, № 98 и № 99, а не както посочи 

госпожа Сидерова.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Сега  ще  ви  прочета  изборните 

книги:

№ 73 – протокол на СИК за избор на кмет на община;

№ 74 – извлечение от протокол на СИК за избор на кмет на 

община;

№ 79 – протокол на ОИК за кмет на община;

№ 80 – извлечение от протокола на ОИК за кмет на община;

№ 85 – протокол на подвижна СИК за кмет на община;

№ 86 – извлечение от протокол на подвижна СИК за кмет на 

община; 

Тези изборни книги са приети с Решение № 1621.

С Решение № 1622 са приети следните изборни книги:

№ 71 – протокол на СИК за избор на общински съветници;

№ 72 – извлечение от протокол на СИК за избор на общински 

съветници;

№ 77 – протокол на ОИК за избор на общински съветници;

№  78  –  извлечение  от  протокола  на  ОИК  за  избор  на 

общински съветници;

№ 83 – протокол на подвижна СИК за избор на общински 

съветници;

№ 84 – извлечение от протокола на подвижна СИК за избор 

на общински съветници.

Към  Решенията,  приети  с   №  1519,  които  трябва  да  се 

отменят, са приложения: № 97, 98 и 99. А ще трябва да приемем още 

три нови книги, за да можем да увеличим броя на книжата от 105 до 

140. В противен случай би трябвало да приемем отделно решение за 

тези три книги.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Проблемът не е в текста на книгите, а 

в пояснителния текст долу, където стои размер 1000 лв., а не „една 

минимална работна заплата”.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да запишем, че „1 000 лв.” се заменя с 

„една минимална работна заплата”.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Цифрата  или  числото  „Х”  се 

заменя с „една минимална работна заплата.

„4. Книжата, утвърдени с настоящото решение, се прилагат....

АННА МАНАХОВА: Както казахме, това са Приложения № 

97, 98 и 99 от книжата за местните избори. Само че има един малък 

проблем. В книгата Приложение № 99 обясненията са за случаите, 

когато  се  извършват  дарения  на  движими  и  недвижими  вещи  от 

физически лица. Долу в обяснението пак е сложено ограничението 

да става дума за дарения, които надхвърлят хиляда лева. Само че аз 

не  намирам  въобще  правно  основание  да  се  създава  това 

ограничение,  защото  нормата  за  хиляда  лева  не  се  прилага  за 

даренията на движими и недвижими вещи. 

В ал. 2 на чл. 154 се препраща към размера, в случая – една 

минимална работна заплата. За даренията на движими и недвижими 

вещи  няма  ограничение.  Тоест,  и  50  лв.  да  е  дарението,  отново 

трябва да се подаде декларацията.  В този смисъл сега вече това е 

коригирано  в  книжата  за  Народно  събрание  и  нямаме 

ограничението. Правилно е обяснението и в този смисъл трябва да 

отпадне въобще целият параграф.

Затова аз смятам, че е по-добре да си приемем три нови книги 

с  верните обяснения  отдолу,  още повече,  когато  ставаше дума за 

декларации, ние сме давали указания да се разпечатва с обясненията, 

за  да  може  да  знае  лицето,  което  попълва,  кога  я  подава  тази 

информация и какво пише в нея. 

„Декларацията се подава от всяко физическо лице, български 

гражданин или гражданин на друга държава-членка на Европейския 
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съюз,  който  има  избирателни  права  съгласно  Изборния  кодекс, 

предоставил  имущество  за  безвъзмездно  ползване,  декларира  се 

всяка  вещ  с  индивидуализиращите  й  белези,  например:  лек 

автомобил,  марка,  регистрационен  номер;  недвижим  имот  –  вид, 

адрес; технически устройства – вид, марка.”

Така добре ли е според вас?

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Моля  да  погледнете 

Приложенията.

Давам  думата  на  госпожа  Манахова.  Заповядайте,  госпожо 

Манахова.

АННА МАНАХОВА: Аз предлагам да приемем направо нови 

изборни книжа, защото освен редакциите, които са в обяснителните 

записки отдолу, предлагам и вътре да добавим на съответните места 

„в изборите за ...........на.............”, тъй като липсва текстът и така не 

може да се съотнесе декларацията за кои избори става въпрос.

Иначе текстовете са като досега приетите, с промяната долу в 

обясненията на размера „една минимална работна заплата”.

Да  преминем  ли  на  следващата  книга  №  99?  Това  е 

декларацията за дарение. Там, тъй като самият не е променен, тъй 

като фигурираше  изборите на еди коя си дата, долу обяснението е 

променено. Приложение № 97 не го виждам тук. Да, то е най-отгоре.

И  тук  в  текста  на  декларацията  е  добавено  „в  изборите 

за  .............на...............”  и  долу  е  коригирано  „една  минимална 

работна заплата”.

Друго не виждам в тази декларация. Това са предложенията. 

Ако  искате,  да  ги  приемем,  като  ще  бъде  с  новата  номерация. 

Изборните книги станаха 138, 139 и 140 по новата номерация. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, запознахте се с 

предложенията за три нови изборни книги. 

Моля, гласувайте.

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13, против - няма. 
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Предложението се приема. 

Сега  ви  предлагам  да  пристъпим към проекта  за  решение. 

Господин Бояджийски, заповядайте.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Благодаря  Ви.  Проектът  за 

решение  е  с  новите  допълнения и  е  на  вашето  внимание.  Това е 

проект № 1014. Основания, текст остават същите, така, както вече 

веднъж ви запознах с тях. Само две са разликите. В т. 1 номерата са 

станали  от  105 до  140 вместо  до 137 и  в  т.  2  в  първото  тире  са 

добавени „Приложения № 97,  98,  99”, които са приети с Решение 

№ 1519.

Ние  се  запознахме  с  всички  приложения,  които  не  се 

прилагат. Проверихме ги и можем да пристъпим към приемане на 

това решение.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги,  разполагате  с 

проекта за  решение относно утвърждаване на образци на изборни 

книжа за частични и нови избори за общински съветници и кметове. 

От 105 до 140. 

Ако  нямате  бележки  или  възражения,  ще  го  подложа  на 

гласуване. 

Моля, гласувайте проекта за решение, относно утвърждаване 

на образци на изборни книжа в частични и нови избори за общински 

съветници и кметове.

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

Имаме  решение  със  съответния  номер,  който  сега  ще  ви 

посоча. 

Ще ви помоля да  гласуваме решение,  с  което да  изпратим 

това решение и образците, независимо, че ще ги обявим на нашия 

сайт,  на  общинската  комисия  –  Варна,  и  на  общинската 

администрация. 

 Моля, гласувайте това решение.

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13, против - няма. 
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Предложението се приема. 

На  този  етап  приключваме  с  частичния  избор,  като  в 

утрешното  заседание  би  следвало  да  включим  в  дневния  ред 

разглеждане на проекта за решение, госпожа Грозева ще докладва за 

възнагражденията  на  секционните  избирателни  комисии  и 

методически указания за частичните избори. 

Заповядайте, госпожо Манахова.

АННА МАНАХОВА: Колеги, аз говорих вече с доста от вас, 

но  все  пак  да  кажа  и  за  всички  останали.  Направих  проверка  на 

всички решения,  които сме взимали както за общите избори през 

2011 г., така и впоследствие за изменение и допълнение на тях или 

нови за частични и нови избори. Категорично съм на мнение, че се 

налага  да  приемем  нови  решения  за  застъпници,  наблюдатели  и 

социологически  агенции  и  да  представителите  на  политическите 

партии  с  оглед  новата  регламентация  в  Изборния  кодекс,  новите 

изисквания и съответно да бъдат направени и нови регистрации.

Ако  някой  има  нужда  от  по-обширна  обосновка,  мога  да 

кажа, че с решения, да ви цитирам какво е приемано, но не  смятам, 

че е необходимо. Всички, с които говорих, са на това мнение.

Така че ще моля да бъдат разпределени тези решения, защото 

сме притиснати от сроковете.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Маркова.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Това,  което  говорихме  с  Ани,  е,  че 

трябва  да  се  отменят  две  от  решенията.  Останалите  да  бъдат 

разделени  както  в  парламентарните  избори  –  едно  решение  за 

застъпниците, едно за наблюдателите и едно за представителите на 

политически партии, коалиции от партии. Аз прегледах тези, които 

са  за  представителите  на  Политическите  картии,  които  се 

регистрират.  Това да коалиции от партии, инициативни комитети, 

84



които  се  регистрират  в  ЦИК  ,  и  за  наблюдателите,  които  се 

регистрират в Централната избирателна комисия.  

Дотолкова, доколкото по-къс е срокът само за наблюдателите 

Четири са решенията.  Както ги разпределим, така ще бъде. 

Не съм извадила само решението за социологическите агенции. Не 

съм прегледала за  колко от тях какво трябва да бъде отменено от 

предходните.  Нямам  мнение  за  социологическите,  иначе  другите 

досега  съм  ги  извадила  всички.  Ще  се  опитам  утре  да  направя 

всичките.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли други 

доклади?

7. Докладна записка от Веска Янева относно вписване на 

администрацията  на  ЦИК  в  административния  регистър  и 

определяне на служител, отговарящ за вписването.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз преди няколко дни ви докладвах 

докладна  записка  на  Веска  Янева  –  главен  секретар  на 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия  –  относно 

вписване на администрацията на Централната избирателна комисия 

в административния регистър и определяне на служител, отговарящ 

за вписването.

Това  вписване  се  налага  съгласно  разпоредбата  на  чл.  26, 

ал. 5  от  Изборния кодекс за  администрацията  на  ЦИК,  доколкото 

съгласно чл. 26а, ал. 5 от Изборния кодекс за администрацията на 

комисията  се  прилага  Законът  за  администрацията,  от  който 

произтича  вписването  и  на  нашата  администрация  в 

Административния регистър. 
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А  въз  основа  на  действащите  разпоредби  за  начина  на 

извършване на това вписване следва да бъде определено лице, което 

да го извърши.

Докладната  записка  на  госпожа  Янева  е  мотивирана  и  със 

съответните останали разпоредби на подзаконови актове, от които 

произтича това вписване. На нас ни се предлага да вземем решение – 

работната група го обсъди – с което да определим госпожа Веска 

Янева за служител, отговарящ за вписването на администрацията на 

ЦИК в Административния регистър.

Това е докладна № 2032 и се намира в мрежата в заседание от 

29.05.2013 г.

Предлагам решението да се формулира така: 

„Въз основа на  докладната  записка на главния секретар на 

администрацията на ЦИК Централната избирателна комисия 

РЕШИ:

Определя  главния  секретар  като  служител,  отговарящ  за 

вписването  на  администрацията  на  ЦИК  в  Административния 

регистър.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Може  ли  само  да 

предложа нещо? Ако ще спазваме докладната, да запишем:

„....Да  определи  главния  секретар  на  администрацията  на 

ЦИК за длъжностното лице, което ще осъществи пряк контрол върху 

дейността  по  вписване  в  регистъра  и  му  възложи  да  определи 

служител,  който  да  извършва  действия  по  вписване  в 

Административния регистър.”

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз не възразявам срещу този запис. 

Аз  съм  изхождала  от  предложението  на  госпожа  Янева,  което  в 

последния абзац на докладната.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, от последния абзац, 

и аз това прочетох.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „Предлагам  Централната 

избирателна  комисия  да  обсъди  и  вземе  решение,  с  което  да 

определи главния секретар на администрацията за длъжностно лице, 

което да осъществява....”

Добре, така, както го е формулирала госпожа Янева, нямам 

нищо против.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  имате 

коментари по това предложение, заповядайте.

Ако нямате, моля, гласувайте предложеното решение.

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 12, против - 1.

Имаме  решение,  с  което  главният  секретар  на  ЦИК  е 

определен за  длъжностно лице,  което да  осъществи  пряк контрол 

върху  дейността  по  вписване  в  Административния  регистър  и  с 

което се възлага на главния секретар на администрацията на ЦИК да 

определи  служител,  който  да  извърши  действия  по  вписване  в 

Административния регистър.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  предлагам  да  вземем 

решение  нашият  главен  експерт  госпожица  Манолова  да  занесе 

копие  от  протоколното  решение  на  главната  счетоводителка  за 

привеждане в действия на решението и то със задна дата, тоест, от 

датата на решението.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля, гласувайте това 

предложение.

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 8, против - 4.

Искам да кажа, че гласувах „против”, тъй като Централната 

избирателна  комисия  не  може  да  взима  решение  служител  в 

администрацията да носи определено решение някъде. Централната 

избирателна  комисия  би  следвало  да  вземе  решение  как  да  се 
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приведе  в  изпълнение  това  решение,  ако  счита,  че  то  е 

законосъобразно.

Заповядайте, господин Чаушев да изразите особено мнение.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, след като се запознах с 

наредбата  за  условията  и  реда  за  водене  и  поддържането  и 

ползването на Административния регистър, този регистър се води от 

Министерския съвет за администрациите на изпълнителната власт и 

се  вписват  данни  съгласно  чл.  3,  ал.  1  тъкмо  за  определен  тип 

административни структури.

Не считам, че администрацията на Централната избирателна 

комисия спада към административните структури на изпълнителната 

власт, поради което гласувах и против това решение. 

Искам  само  да  уточня  това.  Не  считам,  че  би  следвало 

връзките  да  минават  към  органите  на  изпълнителната  власт  по 

отношение на действията на Централната избирателна комисия. 

ЕЛЕНА МАРКОВА:  Във  връзка  с  изказването  на  колегата 

Чаушев  искам  само  да  обърна  внимание,  че  независимо  каква  е 

администрацията  и  дали  е  на  подчинение  или  е  държавна 

администрация  във  връзка  със  Закона  за  администрацията  и 

последните му промени, такъв регистър задължително се поддържа 

за  всички  административни  длъжности,  които  са  на  служебно 

правоотношение.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Съжалявам,  няма  да  навлизам  в  тази 

линия. Само посочих текста на чл. 3, ал. 1 от въпросната наредба, в 

която  ясно са  описани за  кои структури се  вписват  данни в  този 

регистър.  Сред изрично упоменатите в чл. 3, ал. 1, т.  1 структури 

става въпрос само за структури, свързани с изпълнителната власт. 

Това  че  Министерството  на  отбраната  спада  към  органите  на 

изпълнителната  власт,  е  нещо  съвсем  друго  и  да  не  бъркаме 

различните позиции, които се намират.
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Говоря  за  наредбата,  по  която  ще  бъдем  вписани  в  този 

регистър.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  без  да  коментирам 

становищата,  които  бяха  изразени,  аз  гласувах  „за”  и  също имам 

особено мнение в случая дотолкова, доколкото в докладната записка 

не е уточнен форматът или да кажа кръгът на данните, които следва 

да бъдат вписани в този публичен регистър, който се поддържа към 

администрацията на Министерския съвет и контролиращото лице се 

определя от главния секретар на Министерския съвет.

Административният  регистър  съгласно  наредбата,  приета  с 

постановление № 132 на Министерския съвет от 2011 г.,  съдържа 

данни за административни структури, които са изброени в т. 1 на чл. 

3, ал. 1 и сред които Централната избирателна комисия по никакъв 

начин не може да попадне. 

Но  съм  съгласна,  че  в  този  регистър  с  оглед  на  това,  че 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия  включва 

служители,  по  отношение  на  които  се  прилага  Законът  за 

администрацията  и  Законът  за  държавния  служител,  в 

Административния регистър по отношение на тях трябва да бъдат 

вписани  данните  за  незаети  длъжности  по  служебно  и  трудово 

правоотношение, служебните правоотношения, както и обявленията 

за конкурси за държавни служители.

Но отново подчертавам, че трябва да направим разграничение 

точно  по  отношение  на  кръга  данни,  които  се  вписват  за 

администрацията  на Централната  избирателна комисия.  Не самата 

администрация, защото тя не е структура по смисъла на чл. 3, ал. 1, 

т. 1, а по отношение на свободните, незаети длъжности по служебно 

и  по  трудово  правоотношение,  и,  както  казах,  обявленията  за 

конкурсите за държавните служители.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз мисля, че с решение 

на  Централната  избирателна  комисия  трябва  да  се  определи 

предметът  на  вписването.  Ние  в  момента  просто  взехме  решение 

относно  правомощията  на  лицата,  които  да  извършат  вписването. 

Естествено,  че  това  няма  да  го  определи  служителят  от 

администрацията.

Аз мислех, че не се спори по този въпрос.

Сега  бих  искала  да  ви  помоля  за  следното.  Тъй  като  сме 

определили работна група и тя работи и проведе вече две или колко 

заседания  във  връзка  с  всички  тези  докладни  относно 

администрацията ни и правилата и част от работата е свършена, но 

има  още  работа,  да  помоля  тази  работна  група  да  се  свика  утре 

преди заседанието и ако може,  в  утрешното заседание все пак да 

разгледаме  докладните  и  да  приемем решенията,  които  следва  да 

приемем в тази връзка, защото вече наистина времето ни притиска.

Госпожо Сидерова, госпожо Солакова?

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, искам да ви докладвам едно 

писмо,  което  е  постъпило  с  вх  №  НР  –  837  от  05.06.2013  г.  от 

министъра  на  финансите  в  отговор  на  нашето  писмо.  Ако  си 

спомняте,  изпратихме  писмо  на  20.05.2013  г.  до  директора  на 

Дирекция  „Държавни  разходи”  в  Министерството  на  финансите 

относно  две  фактури,  които  бяха  свързани  с  дейността  на 

Централната  избирателна  комисия  по  произвеждането  на 

Национален  референдум.  Тези  фактури  бяха  постъпили  в 

Централната избирателна комисия през месец март,  тогава,  когато 

изтече срокът по отчитането на средствата по план-сметката, приета 

с  ПМС  за  произвеждането  на  националния  референдум   и  ние 

поискахме  директорът  на  Дирекция  „Държавни  разходи”  да 

отговори, да изрази становище относно източника на финансиране 

на посочените разходи.
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В  отговор  на  това  писмо  министърът  на  финансите  ни 

уведомява, че съгласно чл. 5 от ПМС № 333 за приемане на план-

сметката  за  разходите  по  подготовката  и  произвеждането  на 

националния референдум на 27 януари 2013 г. бил определен краен 

срок за приемане на отчетите до 31 март 2013 г., който е спазен от 

всички първостепенни разпоредители.

В интерес на истината, макар и законът да ни определяше де 

юре като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, де факто 

ние не получихме, тъй като продължаваше Министерският съвет да 

обслужва  дейността  на  Централната  избирателна  комисия  в  тази 

част. Ние не получихме уведомление от министъра на финансите в 

писмена  форма  относно  крайния  срок.  Това  ние  го  разбрахме  от 

указания,  които ни бяха дадени от страна на администрацията  на 

Министерския съвет.

Но  независимо  от  това  отговорът  по  отношение  на 

посочените от нас допълнителни фактури, свързани с дейността на 

Централната  избирателна  комисия,  се  предлага  разходите  да  се 

покрият от текущия бюджет на Централната избирателна комисия за 

2013 г., тоест, от бюджета за годината. Сумата е около … лева.

Предлагам за нас да остане за сведение, а да се изпрати за 

сведение  и  изпълнение  на  администрацията  на  Централната 

избирателна комисия. 

Предлагам да гласуваме това решение.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли предложение, 

госпожо Севинч Солакова?

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С оглед на така  отправения до нас 

отговор на министъра на финансите аз предлагам да се изпрати на 

администрацията на Централната избирателна комисия за сведение и 

изпълнение.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имаше предложение на 

госпожа Солакова да изпратим писмото на министъра на финансите 

на администрацията.

Моля, гласувайте.

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

Предложението се приема. 

Има  ли  друго  предложение,  което  да  гласуваме?  Какво  е 

Вашето предложение?

4. Докладна записка от В.  Янева относно сключване на 

договор за подпомагане на дейността на ЦИК от служители на 

НС.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  По  отношение  на  това,  че  имаме 

споразумение,  съобразно  което  всички  служители,  посочени  от 

ръководителите  на  звената,  а  те  са  ни  предоставили  писмо  до 

главния  секретар  на  Народното  събрание,  ние  дължим 

възнаграждение за положения труд по подпомагането на дейността 

на Централната избирателна комисия.

Обичайната  практика  е  след  приключване  на  съответния 

избор  Централната  избирателна  комисия  съобразно  направените 

предложения  от  ръководителите  на  звената  приема  решение  за 

сключване на граждански договори. Размерите на възнагражденията 

са  съобразени с националния референдум.  Само по отношение на 

квесторите  и  служебния  офис,  на  всички  останали  да  бъдат 

намалени с оглед на това, че няма пари в план-сметката.

Колеги, докладната записка от 27 май 2013 г. е качена в папка 

„Заседания”  на  28.05.2013  г.  В  тази  записка,  а  тя  е  с  предмет 

сключване на договор за подпомагане на дейността на Централната 

избирателна  комисия  от  служители  на  Народното  събрание  във 
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връзка  с  подготовката  и  произвеждането  на  изборите  за  народни 

представители  и  в  същото  време  съдържа  и  предложение  извън 

служителите  на  Народното  събрание  Централната  избирателна 

комисия да приеме решение за сключване на  договори с госпожа 

Пенка Добрева за периода 30 април до 26 юни 2013 г. Не помня дали 

на 28-ми или на 29-ти, но аз ви докладвах тази докладна записка. 

Тогава имаше и едно принципно решение всички докладни записки 

от главния секретар да бъдат докладвани в присъствието на главния 

секретар, включително и да се поиска по въпроси, които са свързани 

с финанси, ако се налага, да има подписване на контролни листове 

от служителя, който изпълнява и функции на финансов контрол. 

До този момент, тъй като специално по тази докладна записка 

нямаме  протоколно  решение  да  поканим  госпожа  Янева  с 

определяне точно на деня,   за вчера бях разговаряла с нея.  Тя ме 

уведоми и ме увери, че ще бъде на разположение. Днес вече не съм 

разговаряла  с  нея.  Но,  ако  ние  решим  утре  тази  точка  да  бъде 

включена в дневния ред, да я поканим да присъства и, ако вземем 

решение, предварително финансовият контрольор да подпише и да 

представи и подписан контролен лист, и това може да стане.

Това, което докладната записка съдържа като приложение, е 

списъкът  на  служителите,  който  е  изготвен  въз  основа  на 

предоставено  писмо  от  главния  секретар  с  приложени  списъци, 

подписани  от  ръководителите  на  административни  звена  в 

администрацията  към  Народното  събрание.  Това  са  служители, 

някои  от  които  целогодишно  или  през  целия  период  подпомагат 

дейността  на  Централната  избирателна  комисия,  а  други  бяха 

включени единствено и само в периода към деня на изборите и в 

периода,  в  който  Централната  избирателна  комисия  приемаше 

изборни книжа и материали от районните избирателни комисии.

Общата  сума,  както  ви  казах,  главният  счетоводител  е 

изчислил  и  е  в  размер  на  … лв.  А  конкретно  по  отношение  на 
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възнагражденията, можете да ги видите в самата папка за всяко едно 

длъжностно лице по звена, така, както е направено предложението 

от главния секретар.

Предлагам да приемем с протоколно решение да определим 

утре ли да се включи точката, да поканим госпожа Веска Янева и да 

има ли контролен лист, подписан от финансовия контрольор.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз мисля, че госпожа Веска Янева 

трябва да присъства при докладването.

Но  на  мен  не  ми  е  ясно  част  от  служителите  с  какво  са 

подпомагали работата на Централната избирателна комисия. Затова 

аз лично искам главният секретар да присъства и да докладва.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Всеки административен ръководител 

си е поел отговорност. Ние нямаме никаква възможност да отидем и 

до проверим всичко докрай.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имаше предложение от 

госпожа  Севинч  Солакова  да  се  покани  главният  секретар  на 

заседание.

Моля, гласувайте това предложение.

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 11, против - 1.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  искам само да  ви кажа,  че 

една част от тези служители всеки ден обслужват нашата дейност. 

Това  са  служителите  от  служебния  офис,  IT-специалистите, 

специалистите, свързани с обучителната част.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  моля  да  ми 

отделите две минути, тъй като въпросите, които искам да поставя, 

просто  изискват  едно  придвижване  на  документи,  не  се  изисква 

решаване по същество, но времето напредва.
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В днешното заседание трябва да са включени предложенията, 

които ни бяха отправени във връзка с договора за нашата интернет-

страница, както и за създаването на интернет-страницата на ОИК – 

Варна. Вижте тези становища. Става въпрос само да ги изпратим за 

становище  на  "Информационно  обслужване"  АД  –  нищо  по 

същество.

Колеги,  взехме  едно  решение  да  предоставим  на  главния 

секретар на Централната избирателна комисия предложенията, за да 

получим  становища  от  нашата  администрация.  Сега  от  нашата 

администрация в лицето на главния секретар и главния експерт са 

изпратени две  становища по всяко едно от  предложенията,  които 

изискват обратно становище от предложителя. Те са във вътрешната 

мрежа.

Аз  ви  предлагам  да  изпратим  тези  становища,  с  които  се 

изисква допълнителна информация по предложенията, обосновка в 

единия случай по определени предмети с молба за спешност – да ни 

бъде върнато тяхното становище, за да можем ние по същество след 

това да разгледаме двете предложения. Те са във вътрешната мрежа. 

Едното  е  относно  броя  на  електронните  подписи  –  че  не  е 

необходимо на всички общински комисии сега да създаваме такива 

подписи, а в другото се иска просто обосновка на стойностите по 

пера.

Аз ви предлагам да вземем едно решение просто да изпратим 

тези  становища  на  нашите  служители  на  администрацията  на 

предложителя, за да получим обратната информация и да можем да 

разгледаме предложенията по същество. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С трети лица ще пращаме становища на 

нашата администрация ли?

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля, гласувайте да ги 

изпратим по електронната поща.

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 11, против - 1.
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Предложението се приема.

Имаме решение – ще ги изпратим по електронната поща с 

молба за становище.

15.  От  „Информационно  обслужване“  АД  –  относно 

изтичане  на  срока  на  ползване  на  електронния  подпис  на 

Красимира Манолова.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  във  връзка  с 

това,  че  електронният  подпис  на  Красимира  Вълчева,  с  който  се 

подават нашите решения на страницата, изтича на 15 юни 2013 г., ви 

моля да вземем едно решение, с което да продължим валидността на 

този електронен подпис за срок от една или три години в зависимост 

от условията. Сега не мога да съм сигурна. Мисля, че за три години 

беше предишното продължаване.

Предлагам ви продължението на валидността на електронния 

подпис на Красимира Вълчева да бъде за срок от една година.

Моля, гласувайте.

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

Предложението се приема. 

Докладвам ви едно последно писмо, което държа днес да ви 

докладвам,  тъй  като  е  във  връзка  с  вчерашното  предаване  на 

изборни книжа и бюлетини, след което ще го предам на тази работна 

група, която отговаря за книжата извън страната. 

То  е  от  главния  секретар  на  Министерството  на  външните 

работи  и  с  него  се  казва,  че  съгласно  изискванията  на  Изборния 

кодекс на 5 юни ви предаваме бюлетините и изборните книжа от 227 

секционни избирателни комисии в чужбина. Материалите ще бъдат 

описани в приемателно-предавателен протокол, предоставен от ваш 

представител,  като  този  протокол  става  неразделна  част  от 

настоящото уведомление.
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Това писмо е изпратено вчера и е пристигнало днес. Вчера се 

извърши предаването, както знаете. Ще го предам на тази група и 

предполагам, че когато тя е в пълен състав,  ще направи и доклад 

относно  предаването  на  книжата  и  материалите  от  гласуването  в 

секциите извън страната.

Сега  ви  благодаря  за  търпението  и  ви  предлагам  утре 

заседанието ни да е от 14,00 ч. Не знам дали няма да е късно, но тъй 

като има заседание на работна група в 10,00 ч., затова ви предлагам 

14,00 ч.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, искам само един въпрос да 

задам по молба на „Информационно обслужване“ АД.

Те ми поставиха въпроса Централната избирателна комисия 

да вземе решение – не казвам, че сега трябва да го вземем, може и 

утре – но да ви кажа за какво става въпрос.

Знаете, че към бюлетина се добавя и компакт-диск с данните. 

Попитаха  ме  дали  в  компакт-диска  трябва  да  бъдат  включени  и 

сканираните  протоколи  от  секционните  избирателни  комисии  в 

страната, защото това е страшно голяма по обем информация, над 

84 000 записа и,  ако трябва да  бъде включена,  ще трябва това да 

стане върху специални дискове – DVD – с по-голям обем и т.н.

Искам да помислим по този въпрос.

Ако искате, да ви кажа моето мнение. Аз мисля, че след като 

в бюлетина поместваме окончателните данни, не е редно според мен 

да поставяме сканираните протоколи, още повече че тях ги има на 

сайта. Те съдържат първичната информация, а не окончателната.

Но в края на краищата ЦИК трябва да реши това. Въпросът е 

с решение да го вземем.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Това ще го гласуваме 

на спокойствие.

С това приключваме заседанието.
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Следващото заседание на Централната избирателна комисия 

ще бъде утре, петък, 07.07.2013 г., от 14,00 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 18,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

 Божидарка Бойчева.
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