
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 333

На  7  юни  2013  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Методически указания – ОИК Варна.

Докладва: Паскал Бояджийски

2. Методически указания – СИК Варна.

Докладва: Паскал Бояджийски

3. Условия и ред за участие на представители на ПП, КП и ИК в 

частични избори за общински съветници и кметове.

Докладва: Елена Маркова

4.  Утвърждаване  на  образци  на  указателни табели  и  табла  за 

ОИК  и  СИК,  образци  на  отличителни  знаци  на  застъпници  и 

представители на ПП, КП и ИК при произвеждане на частични избори 

за кметове.

Докладва: Елена Маркова

5. Писмо до ОПИП – СДВР.

Докладва: Елена Маркова

6.  Писмо  от  Окръжен  следствен  отдел  Кюстендил  относно 

разпределянето на бюлетините.

Докладва: Елена Маркова



7. Проект за решение за изменение и допълнение на Решение 

№ 2664-МИ

Докладва: Иванка Грозева

8.  Изменение  и  допълнение  на  Решение  №  2661-НС/17.05. 

2013 г.

Докладва: Румяна Сидерова

9. Проект за решение за обявяване на Маруся Любчева за член 

на Европейския парламент.

Докладва: Румяна Сидерова

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

страни, членки на ЕС, за право на избор в България.

Докладва: Гергана Маринова

11.  От  Младен  Денчев  –  запитване  за  неполучен  отговор  на 

e-mail относно гласуването във Франкфурт.

Докладва: Ерхан Чаушев

12. От ОИК – Варна – информация за броя на СИК в община 

Варна.

Докладва: Иванка Грозева

13. Текуща кореспонденция

Докладват: членове на ЦИК

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова,  Мая 

Андреева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Анна  Манахова, 

Венцислав Караджов, Владимир Христов, Гергана Маринова, Емануил 

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

Бояджийски.

ОТСЪСТВАТ: Мария Мусорлиева, Сабрие Сапунджиева, Бисер 

Троянов, Валентин Бойкинов, Мариана Христова, Ралица Негенцова и 

Силва Дюкенджиева.
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Заседанието  бе  открито  в  14,05  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден колеги! Имаме 

12  присъстващи.  Откривам заседанието  на  Централната  избирателна 

комисия на 7 юни. 

Разполагате с дневния ред.  Имате ли възражения по точките? 

Допълнения? Можете да ги направите и в хода на заседанието.       

Давам думата на господин Бояджийски. Заповядайте.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: В днешното заседание има проекти 

за  Методически  указания  на  Централната  избирателна  комисия  по 

прилагането на Изборния кодекс за общинските избирателни комисии 

и за секционните избирателни комисии – по един проект съответно за 

всеки вид комисия.    

Предлагам ви да започнем с общинските комисии. Въпросите, 

които трябва да се решат, са за организация на изчислителния пункт 

към общинската избирателна комисия, който въпрос можем да решим 

в заседание. Иначе, когато говорим за секционните комисии, може би 

там  ще  трябва  да  съобразим  решенията  за  отличителните  знаци  и 

табелите,  които  са  приети  за  частичните  и  нови  избори.  Но  по 

отношение  на  общинските  комисии,  колеги,  единственото,  което 

трябва  да  се  съобрази,  са  действията  на  общинската  комисия  с 

изчислителния пункт.  Ако искате  да  ги  разгледаме глава по глава  и 

раздел по раздел. 

Първата глава е „Действия на ОИК” в предизборния ден, който 

обхваща получаване на изборните книжа и материали от секционните 

комисии,  тоест  предаването  им  от  ОИК  на  СИК,  съставянето  на 
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съответните  протоколи,  транспортирането  на  изборните  книжа  и 

материали. 

Запознати  сме  с  тези  Методически  указания  от  общите 

парламентарни  избори.  Предлагам  ви  просто  да  ви  концентрирам 

вниманието  върху  промените,  които  са  се  наложили,  поради 

спецификата на сегашните частични избори. Разбира се навсякъде РИК 

са заменени в ОИК. 

В  точката  „Получаване  на  изборни  книжа  и  материали”  ви 

предлагам да сложим номера на пликовете – плик № 1, плик № 2 и 

плик № 3 с оглед яснота какво се слага във всеки плик. Колкото е по-

ясно на общинските комисии какво ще трябва да има във всеки плик и 

защо  е  всеки  плик,  толкова  по-ясно  ще  стане  и  на  секционните 

комисии в изборния ден.  По тази причина са номерирани тук и след 

това ще видите в секционните указания. Три са пликовете. Един плик, 

в който да се постави попълнения протокол, един плик, в който да се 

представи  приемо-предавателния  протокол  и  неизползваният 

формуляр  на  протокола;  и  трети  плик,  в  който  да  се  поставят 

избирателните  списъци  и  списъкът  за  допълнително  вписване  на 

придружителите.  Хартиените  ленти,  канапите  и  т.н.  лепила също са 

описани. 

И  ви  предлагам  да  запишем  добавка,  че  е  желателно  върху 

всеки плик да бъде поставен етикет, изброяващ книжата, които да се 

поставят в него от секционната комисия. 

Фабричните  номера  на  формулярите  се  вписват  в  протокола, 

Приложение  №  131.  И  какво  се  прави,  когато  има  разлика  във 

фабричните номера.  На тези два  момента ви предлагам да поставим 

акцент и след това да оставим комисията да се води от самия протокол,  

Приложение № 131, в който подробно е описано какво се предава и 

какво се приема. 
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По подобен начин е привлечено вниманието на комисията по 

отношение на действията, които трябва да се извършат за предаване на 

книжа на подвижната секционна избирателна комисия и в местата за 

изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода”. 

Съставянето  и  подписването  на  протоколи  е  разгледано 

дотолкова,  доколкото  да  се  каже  и  да  се  обърне  внимание  кои 

протоколи трябва да  се  подпишат и съставят,  а  именно протокол за 

предаване  и  приемане  на  избирателния  списък  и  за  предаване  и 

приемане на изборни книжа и материали, кой ги подписва и че могат 

да присъстват наблюдатели по време на този процес. 

Транспортирането  –  няма  никаква  разлика  там  от  досега 

даваните  от  нас  указания,  а  именно с  шофьор,  придружен  с  писмо. 

Ангажиментът  е  на  кмета  на  общината  или  съответно  кметът  на 

района.  Също  така  са  разгледани  и  действията  по  подготовка  на 

изборното  помещение,  че  се  внасят  в  присъствие  на  повече  от 

половината членове на СИК, а пък ангажимента на ОИК е да упражни 

контрол за изпълнението на задълженията на секционните комисии. 

Действията  на  подвижната  СИК след  приемане  на  изборните 

книжа  и  материали са  обяснени по-натам.  Няма  никаква  разлика  от 

досегашните действия, които трябва да извърши, и одобрявани от нас. 

Ясно  указание,  че  за  този  процес  е  необходимо  съдействието  на 

кметовете на общини и кметства както по отношение на СИК, така и 

по  отношение  на  подвижните  секционни  комисии.  Посочена  е 

забраната за предварително раздаване на изборни книжа и материали и 

редът  за  обмен  на  информация  между  членовете  на  секционната 

избирателна комисия и общинската избирателна комисия. А след това 

от  общинската  избирателна  комисия  до  Централната  избирателна 

комисия. 

Това е глава първа. Ако има въпроси или допълнения по нея ви 

предлагам да ги обсъдим и да преминем към глава втора. 
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По отношение само на ксероксите да уточним, че след края на 

изборите на 12 май, те бяха предадени на общинските администрации, 

които  да  се  ползват  от  тях.  И  общинските  администрации  имат 

задължението да използват по предназначение тези ксерокси. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Текстът е така, няма спор по текста, само че 

ние не знаем съдбата на тези ксерокси, които получиха общините  къде 

са прибрани, дали са на едно място или вече са разхвърляни по други 

учреждения.  Мисълта ми е могат ли логистично да си концентрират 

целия масив, дето са получили и оттук трябва да съберем информация 

от самата общинска администрация. Иначе решението е така. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Да не се окаже, че няма да имат 

ксерокси. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Тъй  като  са  при  тях  и  те  са  ги 

раздали за ползване, ние можем, това е вече последващо действие, да 

направим едно писмо,  с  което да обърнем внимание на Общинската 

администрация Варна, като им изпратим тези Методически указания и 

на тях, да им обърнем внимание в придружителното писмо, че трябва 

да осигурят ксероксите. Това исках да ви кажа, като започнах оттам, че  

те  са  ги  раздали  на  училища,  на  детски  градини,  за  да  могат  да  ги 

ползват, за да не засъхне тонерът. Те ще трябва да се обърнат сега там,  

където са ги дали, да кажат на тези, които ги ползват: Ксероксите ще са 

ни необходими на 30 юни за изборите. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  И да ги снабдят с тонер касети. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, не е работа това 

да го вписваме в Методическите указания, но ние следва да укажем на 

общинската администрация поне една седмица преди деня на избора да 

събере тези ксерокси, да ги провери дали работят, защото те, както са  

ги  раздали,  може  да  се  окаже,  че  някой  от  тях  е  дефектирал, 

независимо  че  са  нови,  дали  имат  тонери,  дали  тонерите  работят. 

Всичко това, което беше задължение на областната администрация, да 
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ги тества тези ксерокси, сега трябва да бъде задължение на общинската 

администрация.  Защото,  ако  пропуснем  този  момент  да  им  укажем 

своевременно,  може  да  се  получи  проблем  с  организацията  на 

изборите. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Те  не  са  в  областната 

администрация много отдавна.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Записвам  на  един  лист  какво  да 

укажем още на  община,  на ОИК или на  съответните  институции.  И 

това ще го изпратим с писмото, с което ще им пратим Методическите 

указания. Защото ние ще приемем тези Методически указания, ще ги 

пратим на тези органи, добре е да им обърнем внимание, че трябва да 

извършат проверка има ли ксерокси, няма ли, изправни ли са?

Да продължаваме по глава първа,  защото,  честно да ви кажа, 

освен  да  добавим  номера  на  решението,  с  което  сме  одобрили 

Методическите  указания  за  СИК,  друго  не  виждам какво  можем да 

направим повече в настоящия формат. 

Ако няма нещо като забележки по първа глава, да минем към 

втора глава. Тя е доста кратка.

Действия на общинската избирателна комисия в изборния ден 

до приключване на гласуването.  И колкото и да е кратка,  толкова е 

отговорна и работата в този ден. Затова ние с ясното съзнание, че не 

можем да опишем всичко, описали сме основните моменти от работата 

на Общинската комисия в изборния ден. Именно в 7 часа сутринта да 

се  провери  дали  е  открит  изборният  ден  навсякъде,  както  си 

отбелязахме, дали всички са се явили. Ако не са се явили всички да 

назначат съответните членове до попълване на целия състав, а не само 

за да има кворум. 

Да отбележим, че другите помощни и технически материали по 

глава  първа,  се  слага  още  една  звездичка,  че  се  предава  копирна 

машина,  снабдена  с  тонер.  И  в  заглавието  и  първото  изречение  на 
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транспортирането на изборни книжа и материали се добавя: „изборни 

книжа, материали, техника и консумативи”. 

По втора глава забележки няма. 

Отиваме в  глава  трета  „Действия на  общинската  избирателна 

комисия по отчитане на изборните резултати. Указания за работата на 

изчислителните пунктове към ОИК”. 

Тук  имаме  няколко  подточки.  Първата  е  организиране  на 

изчислителния пункт към Общинската избирателна комисия. Виждате, 

че  съм  оставил  многоточия,  а  отстрани  датите  от  действията  на 

парламентарните  избори.  И  то,  за  да  можем  да  ги  сравним  чисто 

времево. Ако, примерно, от 16 април до 12 май е един месечен срок,  

сега пак да го направим такъв срок. Примерно 30 юни, връщаме назад 

съответното число дни и поставяме срок.  При това положение можем 

да  сложим,  тъй  като  няма  как  да  бъде  по-задна  дата,  да  сложим 

понеделник  като  първа  дата  –  дата,  на  която  ОИК  да  осигури  на 

преброителя  необходимата  информация  за  номера  на  секцията, 

местонахождение,  кметство,  населени  места,  партии  и  коалиции  от 

партии  и  инициативни  комитети,  регистрирали  кандидатски  листи. 

Слагаме 11 юни.

След това Общинската избирателна комисия трябва да осигури 

информация относно номерата в бюлетините на партиите, коалициите 

от партии и инициативни комитети. Доколкото знам те ще имат тази 

информация още в понеделник.  Слагаме 11 юни. 

След  това  датата,  на  която  ОИК  да  предаде  информация  за 

окончателния вид на кандидатските  листи.  Това е  следващият ден – 

12 юни. 

И  другият  срок  по  т.  4  си  стои  –  12  часа  в  изборния  ден 

информация на преброителя за неоткрити секции и други подобни в 

здравни домове, лечебни заведения и т.н. 
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В т. 8 – какви са задълженията на общинската администрация? 

Да определи подходящи  помещения за изчислителния пункт. Тогава е 

било 25 април, което е около 18 дена преди изборите, но сега може би 

ако сложим 17 юни ще е добре. Има точно две седмици до изборите. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: То е само да определи помещенията.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Да  е  в  близост  до  пункта.  И 

помещенията  трябва  да  бъдат  предоставени  най-късно  до  25  юни, 

което е вторникът точно преди изборния ден. 

Какво трябва да направи отговорникът на пункта? Той трябва 

да  въведе  информация  за  съответствията.  Тази  информация  му  е 

предоставена на 11 юни и има седем дена да я въведе. Да не са седем, 

да са три – или на 14-и, петък, или на 17-и, понеделник. Едно от двете.  

Петнадесети е събота.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Те работят и събота. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Значи до 15 юни, събота, трябва да 

въведат  информация за  съответствията  на  секциите,  на  партиите,  на 

регистрираните  листи  и  подреждането.  След  това  –  подборът, 

инструктажът,  наемането  на  оператори  кога  да  го  сложим  –  две 

седмици  по-рано  или  седмица  и  половина  преди  изборите  това  би 

трябвало да стане? Като имаме предвид, че такива вече са правени. На 

18-и, във вторник, трябва да го има. Тези хора са минали избори преди 

няма и един месец, така че ще се оправят.

Доставката и монтажът на необходимата техника четири дена 

преди  изборите  дали  е  реално,  или  да  я  сложим  четвъртък  преди 

изборите – 27-и? Слагаме техниката и я монтираме на 27 юни 2013 г.,  

тества я, имат целия четвъртък, петък, ако има някакви проблеми да се  

отстраняват. 

По достъпа до изчислителния пункт, кой има право на достъп – 

тук съм написал два дни, но тъй като идеята беше друга, тук трябва да 

се сложи вместо „два дни преди изборите” – за  периода от 27 юни, 
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когато започнат да монтират. Това е т. 15, буква „а”. Трябва да стане за 

периода от 27 до изборния ден.                             

А за периода от приключване на гласуването до приключване 

на  работата  на  пункта  само  отговорниците  на  пункта,  операторите, 

персоналът, членовете на ЦИК, ако има такива колеги, които да отидат 

дотам,  преносители  на  протоколи  от  ЦИК  и  наблюдатели. 

Наблюдателите могат да присъстват и при въвеждането на данните. 

Буква „в” – организация на работата в Изчислителния пункт в 

деня  на  изборите  до  закриването  му,  номерата  на  компютрите,  че 

трябва  да  ги  има,  да  са  видими,  задължение  на  отговорника  –  там 

нямаме  промени.  Справки  и  обобщени  резултати,  предоставени  от 

отговорника на изчислителния пункт. Нормална процедура.

Буква „д” – процедура по приемане и обработка на протоколите 

от  СИК,  получаването  на  заявката  за  промени,  ако  има  такива  в 

параметризацията се прави, след това се въвеждат. Тук също трябва да 

се добави, че към изчислителния пункт към ЦИК се изпраща подписан 

с  цифров сертификат  файл с  актуалните  изходни данни.  Тук имаше 

някакви запитвания, неразбирателство май – дали да не кажем, че този 

цифров сертификат е на председателя и на секретаря на ОИК? 

Аз  ви  предлагам  в  скоби  да  сложим  „електронен  подпис  на 

председателя/секретаря на ОИК”. 

При постъпване на първите секционни протоколи за обработка 

отговорникът за присъствието проверява операторската програма дали 

е  изправна  на  всички  компютри,  синхронизира  времето  на  всички, 

стартира  точка  „начало  на  преброяването”,  отваря  пликовете  с 

паролите,  раздава  ги  на  оператора  и  записва  в  тетрадката  кога  е 

станало това нещо. Това е буква „д” на т. 25. 

Процедурата по регистрация пред ОИК на членовете на СИК – 

носят  неразпластените  протоколи,  въвеждат  се  в  компютъра  от 

оператор  в  пункта,  контролите  се  проверяват.  Отпечатването  на 
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предложения за разписка, процедурата по пренасяне на информацията 

до  общинската  комисия,  приемането  от  нея  и  отпечатването  на 

приемо-предавателна разписка е описана подробно и не се отклонява 

от това, което приехме за парламентарните избори под действието на 

новото законодателство.  Процедурата при неудовлетворени контроли 

също остава непроменена от тази, която беше на изборите за народни 

представители и ви предлагам да не я променяме, да си поддържаме 

Методическите указания в тази част,  както са направени, защото ще 

работим с хора, които вече са минали тази процедура и от двете страни 

– от ОИК и от СИК, от една страна, и от Изчислителния пункт. А също 

така тя е съобразена и с новото законодателство. 

И  стигаме  до  процедура  по  установяване  на  резултатите  от 

гласуването в изборния район. Сега тук ще видите, че на втория абзац 

съм сложил и трите протокола на ОИК – 135, 136 и 137 в зависимост от 

съответния вид избор, тъй като не знаех какво ще преценим- дали ще 

пишем Методически указания за всички частични избори, независимо 

кога и кои са, или ще ги пишем само за тези във Варна. Защото, ако ще 

ги пишем за тези във Варна, а мисля, че така подходихме и тук трябва 

да оставим само верния екземпляр, тогава трябва да сложим точните 

дати  на  действията,  както  и  направихме.  Ако  обаче  решим  да  ги 

правим универсални, там, където сложихме точни дати през м. юни, ще 

трябва  да  ги  изтрием  и  да  сложим  съответното  число  дни  преди 

изборния ден.

Тъй като си мисля, че е въпрос на решение на комисията как 

ние ще го счетем за по-добре, съм оставил и трите вида протокола на 

ОИК, а след това ще видите и трите вида решения на ОИК. Но, ако 

преценим, че ще отидем в конкретика,  оставяме си само съответния 

образец, който е за избора за кмет на община и продължаваме напред. 

Общо взето това е процедурата. Подготвят се сумарните данни 

за протоколите, предложение за протокол, то се отпечатва във форма, 
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която да съответства на съответния протокол и на решението към него,  

подпис на разпечатката. Действията на ОИК – да сравнят уникалните 

кодове на разписките, какво правят когато бъде намерен код, който не 

съвпада, записан върху съответния протокол, проверяват си защо това 

е така и ако има такава необходимост вземат решение, въз основа на 

което съответният протокол да се въведе отново. 

В крайна сметка това е буква „е”. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  зависимост  от  това,  което  ще 

приемаме, ако ще остава „общи указания”, което не е лошо, според мен 

буква  „е”  да  не  бъде  „установяване  резултатите  от  гласуване  в 

изборния район”, а „в съответния вид избор”. Или „в изборния район 

за съответния вид избор”.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: При това положение ще решим кой 

от двата подхода да изберем. Да видим букви „ж” и „з” и да знаем, че 

сме свършили с тази книга. 

В  буква  „ж”  е  предаването  от  ОИК  на  ЦИК  на   книжата  и 

материалите. Под материали разбираме само разпечатката на данните 

от протокола за ОИК, техническите носители и приемо-предавателната 

разписка.  А  под  изборни  книжа  разбираме  протокола  на  ОИК  за 

съответния  вид  избор,  че  се  предава  неразпластен  и  съответните 

екземпляри от протоколите на СИК за установяване на резултатите от 

гласуването. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Така  или  иначе  ще  трябва  да  ги 

обмислим нещата и затова предлагам сега да го направим за Варна, а  

като  преминат  изборите  да  мислим  да  подготвим  едни  общи 

Методически указания и да ги разгледаме по-нататък.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Пишем  ги  за  Варна,  слагаме 

съответното приложение, да речем № 133 и съответните срокове. Като 

дойде  време  да  пишем  за  друго  място,  където  няма  преброителна 

комисия, а то едва ли ще дойде. Ако дойде, взимаме решение, с което 
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актуализираме  сроковете  и  сме  готови.  Докато  за  преброителната 

комисия  съм  сигурен,  че  ще  има  поне  още  два  раздела,  защото  ще 

трябва да има назначаване на преброителната комисия, обучаване на 

преброителната комисия и след това предаване на информацията. Най-

малко три раздела.                            

Да не внасяме повече шум в системата на Варна, отколкото е 

необходимо, имайки предвид и състоянието, в което са към момента с 

подготовката на целия процес, поне да дадем точни срокове, да не ги 

оставим да се притесняват до кой ден трябва да се направи еди-какво 

си  и  до  кой  ден  не  трябва,  как  са  сметнали  и  как  са  преброили 

сроковете.  В  комуникацията  с  тях  и  с  това  какво  са  правили  за 

бюлетината мога да ви кажа, че има какво да се обърка. Затова нека да  

оставим за Варна да бъде всичко. 

Правя  ви  това  предложение  –  тези  Методически  указания  да 

бъдат насочени персонално към Варна, именно към предстоящия избор 

във Варна. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  На стр. 14 горе „В случай, че членът на 

ОИК не подпише разписката  и  не приеме протокола в  предложения 

вид,  представителите  на  СИК извършват  необходимите  корекции по 

протокола,  след  което  документът  се  представя  на  оператора  за 

повторно въвеждане”. Колеги, излиза, че те могат да си правят каквото  

си щат. Ни най-малко не е ясно. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Какво предлагаш?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Представителите  на  СИК  извършват 

необходимите корекции за отстраняване на явни технически грешки.

И тук е мястото да напишем, че ако и след отстраняването на 

явните технически грешки той представя на оператора за въвеждане.

Според  мен  трябва  да  опишем  случаите,  когато  и  при 

повторното въвеждане останат неудовлетворени контроли и не могат 

да  бъдат  коригирани  чрез  поправка  на  явни  фактически  грешки, 
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общинската  избирателна  комисия  взема  решение  за  въвеждане  на 

данните  от  протокола  в  базата  данни  във  вида,  в  който  са  

предоставени. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  На  стр.  14  след  необходимите 

корекции сложихме „за отстраняване на очевидни фактически грешки 

по протокола”. След което протоколът се предоставя на оператора за  

повторно въвеждане. 

В  случай,  че  членът  на  ОИК  не  подпише  разписката  и  не 

приеме  протокола  в  предложения  вид,  представителите  на  СИК 

извършват  необходимите  корекции.  Добавяме  „за  отстраняване  на 

очевидни технически грешки”, след което протоколът се предоставя на 

оператора за повторно въвеждане. И тук спира изречението. Имаме три 

опции. Първата опция продължаваме така, както е досега и не пишем 

нищо.  Втората  опция  –  слагаме  това  изречение:  „В  случай  че 

контролите  по  протокола  не  могат  да  бъдат  удовлетворени  и  след 

отстраняване на очевидните фактически грешки, ОИК взема решение 

за въвеждане на данните от протокола при неудовлетворени контроли”, 

което обаче ще доведе дотам,  че  сигурно,  тъй като ще бъде  и ново 

изречение, те ще трябва да тръгнат да го спазват и ще има прекъсване в 

работата  на  ОИК при приемане на  протоколите.  И третият  вариант, 

който тук предложи колегата Христов, който е пак да се използва това 

изречение, само че под друга форма и на друго място в текста. 

Мисля, че горе-долу вярно съм сумирал дискусията досега. 

Колеги, това са промените, които обсъдихме.  

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги, имаше проблем с 

видеоизлъчването, вече е възстановено.

Чухте  доклада  на  господин  Бояджийски,  обсъдихме  текста  на 

Методическите  указания.  Сега  ще  пристъпим  към  гласуване  на 

решението, с което ги приемаме. 

Имате ли някакви бележки по проекта на Методически указания? 
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Господин Бояджийски, заповядайте.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Проектът на решение е следният: 

„На  основание  чл.  26,  ал.  1,  т.  1-3  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Методически  указания  по  прилагането  на  Изборния 

кодекс за Общинска избирателна комисия – Варна при произвеждането 

на частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г.”

Приложение: Методически указания на ЦИК.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги, чухте проекта за 

решение. 

Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен, моля да 

гласува.  

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

Имаме решение № 2700-МИ.

Сега ще дам думата на госпожа Сидерова да докладва проекта за 

решение по т. 15, след което да прекъснем, за да чуем госпожа Янева, 

която поканихме за 15,00 ч. във връзка с вчерашното ни решение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, проектът за решение е с № 1173 

относно обявяването за избран на следващия в листата  кандидат при 

освобождаване на мястото на член на Европарламента. Става дума за 

обявяване  на  кандидат  при  освобождаване  на  мястото  на  член  на 

Европарламент, а не за прекратяване предсрочно на пълномощията. 

Тази  правна  последица  –  освобождаване  на  мястото,  възниква 

въз основа на чл. 7, § 1 от Акта за избиране на членове на Европейския 

парламент  чрез  всеобщи  преки  избори,  поради  несъвместимост  на 

длъжността  член  на  Европейския  парламент  с  изпълнявана  от  него 

длъжност в съответните структури на Еврокомисията, Европарламента 

или  както  е  в  конкретния  случай  –  назначаването  на  член  на 

Европейския парламент за министър в национален Министерски съвет.
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Става дума за обявяване за избран на следващия в листата на 

Коалиция  за  България  кандидат,  след  освобождаване  на  мястото  на 

Кристиян Иванов Вигенин като член на Европейския парламент. 

„С писмо вх. № 2069-НС от 6.06.2013 г. на ЦИК председателят на 

Народното събрание Михаил Миков е уведомил председателя на ЦИК, 

че с писмо вх. № 340-01-2 от 6.06.2013 г. е уведомен от председателя на 

Европейския парламент, че мястото на Кристиан Иванов Вигенин като 

член  на  Европейския  парламент  е  освободено  с  назначаването  му  за 

министър на външните работи, считано от 29 май 2013 г. на основание 

чл. 7, § 1 и чл. 13, § 1 от Акта за избирането на членове на Европейския 

парламент чрез всеобщи преки избори.

Кристиан Иванов Вигенин е бил обявен за избран за  член на 

Европейския парламент от Република България с Решение № ЕП-256 от 

9 юни 2009 г. от листата на коалиция от партии „Коалиция за България”. 

Следващият в листата на коалиция от партии „Коалиция за България” 

кандидат  за  член  на  Европейския  парламент  е  Маруся  Иванова 

Любчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 275, ал. 1 от Изборния 

кодекс във връзка  с  чл.  7,  §  1  и  чл.  13,  §  1 от Акта за  избиране на 

членове  на  Европейския  парламент  чрез  всеобщи  преки  избори 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА Маруся Иванова Любчева, ЕГН …, за избрана за член 

на  Европейския  парламент  от  Република  България  от  листата  на 

коалиция от  партии  „Коалиция за  България  на  мястото  на  Кристиян 

Иванов Вигенин”.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

Да  се  уведоми  Европейският  парламент  чрез  Народното 

събрание на Република България за настоящото решение.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Господин Христов.
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ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Госпожо Сидерова, ако възприемете, в 

първия абзац, на петия ред, където е изписано, че мястото е освободено 

с назначаването му за министър, той не  е назначен,  той е избран за 

министър  от  парламента,  така  че  ви  предлагам  тук  да  бъде  „с 

избирането му за министър на външните работи”. 

И ви предлагам в диспозитива в първия абзац, където казваме, че 

го обявяваме на мястото на еди-кой си, ви предлагам да сложим точката 

след  „Коалиция  за  България”.  Защото  новият  евродепутат  не  е  на 

мястото на стария, мястото е вакантно принципно.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Съгласна съм.                            

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Видяхте  ли основанията? 

Едното беше в случай на подаване на оставка, а другото е в случай на 

несъвместимост.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние в основанията сме посочили т. 1.

„Когато  законодателството  на  държава  членка  изрично 

предвижда възможността за отнемане на мандат на член от Европейския 

парламент, мандатът приключва при условията на разпоредбите на това 

законодателство.  Компетентните  национални  органи  информират 

Европейския парламент”. Това е друго.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  В писмото от Европейския 

парламент е казано: „Във връзка с това в съответствие с чл. 13, § 4 от 

горецитирания акт името на лицето, което ще го замести”, а то е чл. 13, 

§ 3. Тъй като става въпрос за приключване на мандат, а не за подадена 

оставка или случай на смърт. Това всъщност е основанието, което би 

следвало да посочи председателят на Народното събрание. Защото това 

искане е отправено до него, а те ще направят уведомлението въз основа 

на нашето  решение. Така че може би § 1 е достатъчен, тъй като той 

обхваща всички. 

Може би да посочим 1 и 3. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  основанията  на  решението  сочим 

чл. 13, § 1 и § 3. 
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Чухте  добавката  в 

основанието – добавяме и § 3 и ще подложа решението на гласуване. 

Само  един  последен  въпрос  -  Европейския  парламент  се 

уведомява  чрез  Народното  събрание  или  чрез  председателя  на 

Народното събрание.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Чрез  Народното  събрание  сме  писали 

досега във всички  решения.                            

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Добре. Защото като гледах 

акта  там  общо  взето  лицето,  което  получава  и  изпраща  съответните 

уведомления е председателят на Народното събрание.  Няма пречка и 

Народното събрание да е. Мисълта ми е, че ако е Народното събрание 

може би трябва решение на Народното събрание.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Процедурата  досега  е  само  изпращат 

нашето решение.  

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Може  би  точно  това  е 

основание  да  посочим  председателя.  Да  не  го  променяме,  да  остане 

така. 

Колеги, други бележки по проекта? 

Ако няма, подлагам го на гласуване. 

Колеги, който е съгласен с проекта за решене относно обявяване 

за  избран  на  следващия  в  листата  кандидат  при  освобождаване  на 

мястото на член на Европейския парламент, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2701-ЕП.

Сега ви предлагам да прекъснем заседанието за изслушване на 

госпожа Янева, тъй като тя чака от 15 часа.

Прекъсваме заседанието.

(Почивка)
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Продължаваме 

заседанието след почивката. 

Ако не възразявате, ще дам думата на господин Бояджийски да 

докладва проекта за Методически указания за секционните комисии, 

след което ще продължим с принципните решения.

Заповядайте, господин Бояджийски. 

Упълномощавам госпожа Сидерова да води.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. 

Само да дам кратко обяснение. Методическите указания за СИК 

имат  само  едно  решение,  което  да  налага  да  бъде  взето,  а  то  е  за 

табелите  и  указателните  табели  и  то  в  частта  какво  носят 

застъпниците, което въобще не е съществено. В смисъл всичко друго 

няма отношение към Методическите указания за секционните комисии 

– застъпници и другото, което е подготвено.                            

Затова мислех, че ще продължим с Методическите указания, за 

да  могат  да  вървят  и  като  решения  последователно.  Плюс  това  се 

наложи  да  се  направят  малко  съкращения  в  тези  Методически 

указания. Не знам как ще ги възприемете.                            

На първо място,  промените са с общите положения, които ви 

предлагам точно в тези избори да не фигурират и да започнем направо 

със „Статут и правомощие на СИК”.

След като минем със „Статут и правомощия на СИК”, където 

сме поправили на стр. 3, където беше написано „секретарят”, а сега е 

„председателят”  и  всички  тези  забележки,  които  имахме  от 

Методическите указания за парламентарните избори, и стигнем до част 

втора „Предизборен ден”.  Тук съм отбелязал решенията за  местните 

избори за утвърждаване на указателни табели и табла - № 1544 от 2011 

г. и № 538 от 2011 г. 

Изборните книжа са променени съответно на Приложение № 63 

и № 131. Срокът също е друг – 29 юни – това е денят преди изборите.
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При получаването на изборните материали няма нищо друго. 

Поставяне на указателни табели пред сградата – отстранено е 

несъответствието  между  информационното  табло,  което  се  поставя 

пред изборното помещение, беше с размери 50 на 70, сега е 100 на 70, 

както е в решението от 2011 г. 

Махнах информационния лист, тъй като такъв няма да има. 

При  подготовката  на  изборното  помещение  няма  други 

особености,  тоест  самото  изборно  помещение,  пространството  пред 

него,  пространството на етажа и пред сградата няма други промени, 

които  да  налагат  да  изменим  или  да  допълним  по  някакъв  начин 

Методическите  указания  за  СИК  от  парламентарните  избори,  върху 

които е работено в случая.  

В  изборния  ден  сроковете,  разбира  се  са  важни.  Тук  вече  се 

прилагат  новите  правила  на  Изборния  кодекс  –  в  7,00  ч.  започва  

изборния ден.  Действията  са  описани от  5-членна  до  9-членна  СИК 

подробно. 

По-нататък след отваряне на помещението какво да проверят – 

наличието на книжа, празната урна, проверката на урната, затварянето 

й,  три печата,  маркирането.  Изрично съм написал „с  резец,  така че 

резките  да бъдат  видими”.  Дано да  им обърне внимание това  нещо. 

Може би да го обърнем и на вниманието на Общинската избирателна 

комисия  когато  правят  резките,  да  ги  направят  по-добре,  да  са  по-

видими. Ако е необходимо общинската администрация да ги снабди с 

по-хубави резци или с макетни ножчета, защото разбирахме, че част от 

СИК-овете не са имали съответните ножчета,  че да направят хубави 

резки и затова  са ги  направили с подръчни материали,  с  каквото са 

имали – ключове, кой каквото остро нещо е намерил.

Приложението за отпечатване на три отпечатъка от маркирания 

печат  е  № 63.  Ако  ОИК подходи разумно може да  им каже:  „Като 

направите резките вземете един празен лист,  сложете,  пробвайте как 
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изглежда печата, дали прави хубави отпечатъци, видими ли са и тогава 

го  сложете  на  този протокол приложение № 63”.  Защото  това  беше 

един доста съществен въпрос. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Имаше жалби.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Имаше доста жалби по него. И тъй 

като  беше  преди  по-малко  от  месец,  хората  са  с  пресен  спомен,  би 

могла  ОИК,  когато  обучава  секционната  комисия,  да  им  обърне 

внимание, че за да са сигурни, че резките са хубави и видими, да си 

направят резките, да направят една-две проби на печата и чак тогава да 

слагат на приложение № 63 три отпечатъка. 

АННА МАНАХОВА:  Аз  не  съм  привърженик  на  пробата  на 

наранения печат.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз не съм го написал.

По  отношение  на  това  кой  може  да  присъства  в  изборното 

помещение – кандидатите  за  народни представители не стоят добре, 

това  трябва  да  са  кандидатите  за  кмет.  Може  да  напишем  само 

„кандидатите”. Това е на стр. 9. 

АННА  МАНАХОВА:  Веднъж  малко  по-нагоре  казваш  кой 

може  да  присъства  при  отваряне  на  изборното  помещение,  което  е 

вярно като категории лица. След това казваш кой може да присъства  

по време на гласуването. И то също е вярно в първия му параграф. Но 

след  това,  слагайки  „те  се  легитимират  както  следва”  и  изброяваш 

отново  всички  категории  лица,  които  в  определени  моменти  в 

изборния ден могат да присъстват,  според мен ти внасяш объркване. 

Това нещо за легитимацията трябва да се изнесе отделно, защото това е 

легитимацията на всичките лица. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Да  стане  следното  –  след 

„помещението”  слагаме  точка,  правим  нов  параграф  със  заглавие 

„Легитимация  на  лицата,  имащи  право  да  присъстват  в  изборното 
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помещение” и пишем: „Лицата, които могат да присъстват в изборното 

помещение, се легитимират по следния начин:

„Кандидатите  за  кмет  –  със  заверен  препис  от  решението  на 

ОИК за регистрация на кандидатска листа” и т.н. 

АННА  МАНАХОВА:  Може  ли  при  чуждестранните 

наблюдатели в първия параграф на текста, който е след „Кой може да 

присъства”  да  сложиш, че  чуждестранните наблюдатели могат  да  се 

придружават от преводач, на който се осигурява достъп”. Защото така 

все едно са длъжни да го правят. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да сумирам дотук поправките.

В „Кой може да присъства в изборното помещение” сложихме 

само  „по  един”  преди  „представител  на  партия”.  Вместо  „партия”, 

използваме  ПП,  КП  или  инициативен  комитет  (ИК).  След 

чуждестранните наблюдатели записваме „могат да” и да стане „могат 

да се придружават”. След края на това изречение става абзац, прави се 

нов параграф със заглавие „Легитимация на лицата, имащи право да 

присъстват  в  изборното  помещение”.  Новото  изречение  започва  с 

„Лицата,  които  могат  да  присъстват  в  изборното  помещение  се 

легитимират както следва”. Става „кандидатите за кмет”, решение на 

ОИК, вместо на РИК. 

След звездичките абзацът „Застъпниците са длъжни да носят в 

изборния  ден  само  отличителни  знаци  по  образец  на  бял  фон  е 

изписано  „Застъпник”  се  премества  накрая  като  абзац  под 

„отличителни знаци”.                            

Това са общо взето промените.                            

Глава  втора  „Действия  при  гласуване”  –  легитимация  на 

избирателите, основен избирателен списък, отново си се гласува само с 

лична карта или зелен паспорт и не може да се гласува с шофьорска 

книжка или задграничен паспорт. Валидно си е разпореждането на чл. 

195, ал. 1 за удостоверението от МВР. Списъкът на заличените лица 
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отново се проверява, той е приложение № 105. Удостоверението по чл.  

48б е Приложение № 113. Допълнителната страница си е валидна. 

В Допълнителния избирателен списък се наложиха съкращения, 

тъй като трябваше да се премахнат двете категории лица – студенти,  

ученици,  от  една  страна,  и  с  удостоверение  за  гласуване  на  друго 

място.                             

След  това  гласуването  с  придружител  и  кога  се  допуска 

придружител.  Там  промени  няма  никакви.  Отразяването  на 

придружителя в графата „Забележки на избирателния списък” от една 

страна,  от  друга,  в  списъка  за  допълнително  вписване  на 

придружителите. 

Гласуването на служебно заетите лица, секции и охрана.

Следващият  раздел  е  „Гласуване”  –  предоставяне  на 

бюлетината  от  избирателите.  Отново  няма  промени  в  начина  на 

гласуване в сравнение с парламентарните избори.

Закриване  на  изборния  ден  е  следващата  глава.  Също  няма 

разлика. В 20,00 ч. приключва изборът, не по-късно от 21,00 ч. След 

21,00 ч. не се допуска гласуване. 

Присъстващите  лица  отново  не  са  кандидати  за  народни 

представители,  а  са  кандидати  за  кметове,  застъпникът  на 

кандидатската  листа,  по  един  представител  на  партия,  коалиция  от 

партии или инициативен комитет, по един наблюдател от регистрирана 

организация за наблюдение и журналисти. Обърнете внимание – дали 

сме  възможност  журналистите  в  множество  да  наблюдават,  което  е 

само от полза за прозрачността. На присъстващите се осигурява пряка 

видимост. 

Преброяване на гласовете и попълване на протокола. Тук вече, 

колеги,  идват  леките или съществени различия,  не знам кой как  ще 

прецени, но, изхождайки от опита, който имахме с току-що отминалите 

избори за народни представители, където даже им добавихме в едни 
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хубави допълнения кои са действителни надълго и нашироко как да 

попълват  протокола.  А  и  в  самия  протокол  имаше  доста  подробни 

указания как да бъде попълнен и те пак бяха допуснали грешки, тези 

грешки бяха масови, според мен не може да се каже, че само в един 

район са допускани, а пък в друг не са, ви предлагам да ги оставим с  

протокола  и  с  указанията  в  него.  Тук  да  дадем  общи  указания,  

указания, които са от типа „Вижте в т. 14 гласовете, сумирайте ги и чак  

след това може да вървите натам с протокола и да го  подписвате. Ако 

не  ви  излезе  резултатът  –  пак  пребройте,  докато  сте  си  в 

помещението”.  Защото поне това,  което се случва, според мен, е,  че  

някой го е взел, или хората, които са от секционната комисия са взели 

тези неща и въобще не са ги прочели.              

Ако искате да подходим този път така да видим какъв ще бъде 

резултатът. Аз не се притеснявам, че те няма да имат указание какво да 

правят,  защото,  както  знаете,  върху  протокола подробно е  изписано 

какви действия да предприемат, къде какво да отбележат. И затова в 

преброяването на гласовете и попълването на протокола имаме общи 

правила и там указания да спазват самия протокол, да не драскат.

Преброяването  на  гласовете  е  отделено  след  това  в  отделно 

заглавие  по  разпределение  на  задачите.  Попълването  на  част  І  от 

протокола е отделена с по-голямо заглавие. 

След  това  вече  се  стига  до  прибирането  на  бюлетините. 

Прибирането  на  бюлетините,  книжата  и  печатите  в  торбата,  е 

разделено на два отделни ясно видими абзаца според мен – какво се 

слага  в  торбата  и  какво  извън  торбата,  като  извън  торбата 

продължавам с подхода, който беше даден на Общинската избирателна 

комисия – пликовете да бъдат номерирани: плик № 1, плик № 2 и плик 

№ 3 и там да се каже ясно къде какво влиза. В плик № 1 не знам дали 

при  вас  виждате  допълнено  и  поправено,  но  там  съм  добавил 

„Списъкът  за  допълнително  вписване  на  придружителите”.  Извадил 
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съм го  от  Плик  № 2  и  съм го  сложил в  Плик  № 1.  Логиката  ми е 

списъците да си вървят със списъците, а този списък ще трябва да се 

даде за проверка в ГРАО, заедно с основния избирателен списък. По-

лесно ще бъде на всички, ако това, което дават за проверка в ГРАО, е в  

един  плик.  Другият  плик  е  приемо-предавателния  протокол, 

приложение № 131 и неизползвания  формуляр на протокола на СИК, 

ако има такъв. И в третия плик е протокола на СИК. И нищо да не се 

запечатва.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Искаш  да  кажеш,  че  списъкът  на 

допълнителни  вписвания  във  втория  плик,  вече  си  го  преместил  в 

първия, така ли?                            

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да, аз съм го преместил в първия, 

не  знам  дали  при  вас  си  стои  още  във  втория.  Но  мястото  му  е  в 

първия.  И  черновата  на  протокола,  която  миналия  път  предизвика 

спорове, си стои в торбата. Ако сега решите да е извън торбата това е 

друг въпрос. 

И  накрая  е  копирането,  преди  да  се  запечата  торбата.  Ако 

мислите, че е удачно да го вземем от края на указанията, където е в 

момента,  и го сложим преди прибиране на бюлетините и печатите в 

торбата, да го сложим. Ако не – да стои там и да им е ясно поне, че 

печатът ще им трябва, за да подпечатат протокол. 

Това  е.  Назад  видяхте,  че  има  пак  списъци  за  проверка  на 

действията  на  СИК  в  деня  преди  изборите,  в  изборния  ден. 

Последователността  на  действията  до  допускане  до  гласуването  и 

какво да се направи, които, колеги, съм променил само и единствено в 

частта , с която да се сложат новите номера на приложенията, тъй като  

етапите са същите и действията, които трябва да извършат са същите, 

които трябваше да  извършат и  СИК-овете  при изборите за  Народно 

събрание.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Има ли други предложения по текста, 

който беше току-що предложен на вашето внимание?

Аз  предлагам,  ако  няма  други  предложения,  да  гласуваме 

решение,  с  което да приемем Методически указания за  секционните 

избирателни  комисии  за  произвеждане  на  частичните  избори  във 

Варна. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  предложения  проект  за  решение, 

моля да гласува.

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

Решението  се  приема  с  №  2702-МИ.Колеги,  имате  ли  други 

проекти?  

Давам думата на госпожа Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  ще  ви  докладвам 

проект за решение, който е с № 1170, за изменение и допълнение на 

наше решение № 2664-МИ от 20 май 2013 г., с който сме определили 

възнаграждението  на  ОИК  –  Варна  и  на  секционните   избирателни 

комисии. 

Преди да пристъпим към разглеждане на проекта ви предлагам 

да вземем едно принципно решение за всички частични избори, които 

ще се проведат от този момент нататък до изтичане на пълномощията и 

мандата на общинските избирателни комисии. 

Във  връзка  с  последните  промени  в  Изборния  кодекс  и  с 

допълнителните  ангажименти,  с  които  са  натоварени  общинските 

избирателни комисии и най-вече секционните избирателни комисии – 

общинските  по  водене  на  регистри,  регистрация  на  застъпници, 

секционните  избирателни  комисии,  които,  както  знаете,  също  имат 

задължение  да  водят  няколко  вида  списъци,  да  ксерокопират 

протоколите,  ви  предлагам  да  вземем  принципно  решение 

възнаграждението на общинските избирателни комисии да се счита за 

помесечно,  както ние  ще го  определим като  размер,  като  винаги  се 
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съобразяваме от броя на избирателните секции в дадената община или 

кметство. 

Възнаграждението на членовете на СИК: председател – 40 лв., 

заместник-председател – 35 лв., секретар – 35 лв., член – 32 лв.

В т. 3 има поправка – комисията по чл. 231, ал. 1 е останало 

погрешно, както и в т. 1 не е на Районна избирателна комисия, а на 

Общинска избирателна комисия. Просто е останало по грешка. 

В т. 3 сме определили възнаграждението, което гласувахме на 

парламентарните избори на тази комисия, която продава протокола на 

общинската избирателна комисия – по 10 лв. за всеки тур.

И съответно в т. 3 на диспозитива съм описала подробно начина 

на удостоверяване на членовете на комисията по чл. 231, като съм се 

базирала на решението, което приехме за парламентарните избори. 

Първо ви предлагам да гласуваме принципното решение, че за 

всички  частични  избори  ще  определяме  възнаграждението  да  се 

изплаща  помесечно  на  общинските  избирателни  комисии,  както  и 

размерът на възнаграждението, както ви го изброих – на секционните 

избирателни комисии да бъде 40 – 35 – 35 и 32 за член. След което да 

пристъпим към гласуване на решението за изменение и допълнение на 

наше решение № 2664.   

Моля председателстващия да го подложи на гласуване.

АННА МАНАХОВА: Аз имам предложение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Давам думата на Анна Манахова.

АННА МАНАХОВА: Благодаря Ви.

Аз имам две предложения. 

Според мен в т.  1  използваният термин следва да е  месечно. 

Може  би  е  удачно  да  добавим  едно  изречение,  че  се  отчитат 

календарни дни, а не работни дни, защото имаше много такива случаи. 

Много комисии ни сигнализираха, налага се да правят след това жалби. 

Когато не е пълен месецът им се изплащат на база работни дни.
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Имам и още едно предложение – в т. 3 за членовете на СИК, 

които  на  основание  на  чл.  231,  ал.  1  от  ИК  предават  книжата,  да 

добавим изречение как става легитимацията на тези лица. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:   Прочети в диспозитива т. 3. 

АННА МАНАХОВА:  Аз  не  видях  диспозитива.  Гледам  само 

мотивите. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:   Аз докладвах, че съм взела от нашето 

решение начина на удостоверяване. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има ли други предложения, колеги?

Нямам  против  да  гласуваме  първо  принципното  решение,  да 

приемем принципа, на който ще определяме възнагражденията, но към 

мотивите  за  размера  на  възнагражденията  да  добавим  и  това  дали 

изборите се извършват с преброителна комисия. Защото тогава няма да 

е толкова голямо възнаграждението.

Колеги,  съгласни ли сте  да  приемем протоколно решение,  че 

отсега  нататък  при  определяне  възнагражденията  на  общинските 

избирателни комисии при произвеждане на частични или нови избори, 

възнаграждението ще се изплаща на комисиите, а не еднократно, както 

досега беше принципът на определяне на възнагражденията? 

Има ли други предложения?

Който е съгласен с предложеното решение, моля да гласува. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11, против – 1.

Принципното решение се приема. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:   И проекта за решение:

„Постъпило е искане от ОИК – Варна, с вх. № 446/28.05.2013 г. 

за промяна в Решение № 2664-МИ от 20 май 2013 г. на ЦИК, с което са 

определени  възнагражденията  на  членовете  на  комисиите  при 

произвеждане на  частичните избори за  кмет на гр.  Варна на  30 юни 

2013 г. Искането се обосновава с наличието на средства по бюджета на 

общината за изплащане възнагражденията на комисиите.
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Като  отчете  тези  факти,  броя  на  секциите  на  територията  на 

община Варна, които по заповед № 1709 от 20.05.2013 г. на вр.и.д. кмет 

на община Варна са 408, обстоятелството, че се касае за частичен избор 

на кмет на един от най-големите градове в Република България с ….. 

избиратели,  Централната  избирателна  комисия  счита,  че  са  налице 

условия за изменение на Решение № 2664-МИ от 20 май 2013 г. на ЦИК, 

като:

1. Определеното  с  решението  възнаграждение  за  ОИК  да  се 

счита месечно.

2. Възнагражденията на членовете на СИК за всеки един тур да 

бъдат в размер:

Председател 40 лв.

Зам.-председател 35 лв.

Секретар 35 лв.

Член 32 лв.

3. На  членовете  на  СИК  по  чл.  231,  ал.  1  от  ИК,  които  ще 

предават  книжата,  да  се  определи допълнително възнаграждение  към 

това по т. 2 по 10 лв. за всеки тур.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка 

с  чл.  18,  ал.  2  и  3  и  чл.  280,  т.  1  от  Изборния  кодекс  Централната 

избирателна комисия

Р Е Ш И:

Изменя Решение № 2664-МИ от 20 май 2013 г. на ЦИК, както 

следва:

1. Определеното  в  т.  1  възнаграждение  на  РИК  се  изплаща 

помесечно.

2. Изменя възнагражденията на членовете на СИК, определени в 

т. 2 от решението, както следва:

Председател 40 лв.

Зам.-председател 35 лв.

Секретар 35 лв.
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Член 32 лв.

3. Допълва Решение № 2664-МИ от 20 май 2013 г. на ЦИК, като 

определя по 10 лв. допълнително възнаграждение извън посоченото по 

т. 2 на членовете на СИК по чл. 231, ал. 1 от ИК, които ще предават 

протоколите и книжата. За удостоверяване обстоятелството кои членове 

на  секционната  избирателна  комисия са  осъществили предаването  на 

книжата и материалите тези членове на СИК предават на приемащия 

член  на  ОИК  удостоверението  си  за  член  на  СИК.  На  гърба  на 

удостоверението  се  изписва  текстът  „предал  изборните  книжа”.  Под 

текста се подписва представител на ОИК, който полага печат на ОИК и 

връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му 

пред  съответната  общинска  администрация,  която  следва  да  изплати 

възнаграждението. 

4. Възнагражденията по т. 2 и 3 се изплащат и при евентуален 

втори тур.”

РУМЯНА СИДЕРОВА: Който е съгласен с предложения проект 

за решение на госпожа Грозева, моля да гласува.

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

Решението е с № 2703-МИ.

Други проекти за решения, колеги? 

Давам думата на Елена Маркова. 

ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с това, което 

обсъждахме  вчера,  на  вашето  внимание  са  предложени  проекти  за 

решения, които вървят в пакет.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нека да ги гледаме едно по едно.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Проект  за  решение  №  1171-МИ,  който 

касае  представители  на  политически  партии,  коалиции  от  партии  и 

инициативни комитети.  Проектът е предложен на вашето внимание. 

Общите  части  сме  съобразявали  с  господин  Христов  и  с  госпожа 

Манахова, които са подготвили същите решения. 
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Като  гледам  форматирането  на  останалите  решения  ви 

предлагам да помислим върху текста „представители на политически 

партии, коалиции от партии и инициативни комитети” дали да остане 

или да го махнем, защото господин Христов го е махнал в неговото 

решение, чакам становището на госпожа Манахова.

Проектът  за  решение  е  съобразен  с  промените  в  Изборния 

кодекс в т. 5, буква „г” ще ви направи впечатление, че не е посочено 

приложение  № 1.  Възприето  е  предложението  на  госпожа Сидерова 

във  всичките  проекти  на  решения,  в  това  число  и  в  този,  който  е 

представен  на  вашето  внимание,  че  не  са  посочени  никъде  дати,  а 

дните  са  разказани  като  „денят  преди  изборите”,  за  да  може  да  се 

ползва и решението да е универсално. 

В  решението  в  т.  7,  след  това  ще  ви  предложа и  проекта  за 

образци от табла, съобразени с изискванията с промените в Изборния 

кодекс и с надписи на баджове. Ако не приемем това решение, този 

текст ще отпадне от т. 7 и ще предвидим в края на решението вида на 

баджа. 

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 – 3, т. 26 във връзка с чл. 33, ал. 

1, т. 22, чл. 36, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 9, чл. 101а, чл. 192, ал. 2, чл.  

193,  ал.  2,  чл.  204,  ал. 7,  чл.  210,  чл. 212,  ал.  7  и  чл.  239,  ал.  2  от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Представители на политически партии, коалиции от партии 

и инициативни комитети

1. В избирателна секция в изборния ден може да присъства само 

един  представител  на  партия,  коалиция  от  партии  и  инициативен 

комитет, като общият брой на представителите на партия, коалиция от 

партии  и  инициативен  комитет  не  може  да  надвишава  броя  на 

избирателните секции в съответния изборен район.

2. Всяка партия, коалиция от партии или инициативен комитет, 

регистрирани  за  участие  в  нови  и  частични  избори  за  общински 
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съветници  и  кметове,  изготвя  списък  с  трите  имена,  единния 

граждански номер, номера и датата на пълномощното на лицата, които 

са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

3. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до деня 

преди  изборите  на  общинските  избирателни  комисии  от 

представляващия партията или представляващите коалицията от партии 

лица или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от 

инициативен  комитет,  той  се  подписва  от  представляващото 

инициативния  комитет  лице.  В  случаите,  когато  предложението  се 

подписва  и/или  подава  от  упълномощени  лица,  се  представя  и 

съответното  пълномощно.  Списъкът  се  представя  и  на  електронен 

носител.

4. Общинските  избирателни комисии публикуват списъка по т. 2 

на  интернет  страницата  си  при  спазване  изискванията  на  Закона  за 

защита на личните данни.

5. Представителите  на  партиите,  коалициите  от  партии  и 

инициативните комитети, имат право:

а) да присъстват при откриването на изборния ден;

б)  да  присъстват  в  изборното  помещение  по  време  на 

гласуването, но без да пречат на гласуването;

в) да  присъстват  при  отваряне  на  избирателната  урна  и  при 

определяне на резултатите от гласуването, като им се осигурява пряка 

видимост при преброяването на гласовете;

г) да  получат  срещу  подпис  ксерокопие  от  подписания  от 

членовете  на  СИК  протокол  с  резултатите  от  гласуването  в 

избирателната  секция,  подпечатано  на  всяка  страница  с  печата  на 

комисията  и  подписано  от  председателя,  заместник-председателя  и 

секретаря  преди  предаването  му  в  ОИК.  Подписаният  протокол  се 

ксерокопира в избирателната секция. Имената и единният граждански 

номер  на  представителя,  получил  ксерокопието,  се  вписват  от 

секционната  избирателна  комисия  в  списъка  на  лицата,  получили 
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ксерокопие  от  подписания  протокол  на  СИК  (Приложение  № ….  от 

изборните книжа), след което представителят се подписва. Списъкът се 

подписва и от председателя и секретаря на СИК;

д) да  получат  срещу  подпис  ксерокопие  от  подписания  от 

членовете на ОИК протокол с резултатите от гласуването, подпечатано 

на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, 

заместник-председателя  и  секретаря,  преди  предаването  му  в  ЦИК. 

Подписаният  протокол  се  ксерокопира  в  общинската  избирателна 

комисия.  Имената  и  единният  граждански  номер  на  представителя, 

получил ксерокопието, се вписват от общинската избирателна комисия 

в  списък  на  лицата,  получили  ксерокопие  от  подписания  протокол 

(Приложение № …. от изборните книжа), след което представителят се 

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

6. Представителят на партия, коалиция от партии и инициативен 

комитет  се  легитимира  с  издаденото  му  пълномощно.  Имената, 

единният  граждански  номер,  номерът  и  датата  на  пълномощното  на 

представителя  на  партията,  коалицията  от  партии  или  инициативен 

комитет се вписват от секционната избирателна комисия в списъка за 

вписване на представителите (Приложение № …. от изборните книжа). 

Този списък се подписва от председателя и секретаря на СИК.

7. Представителите  на  партиите,  коалициите  от  партии  и 

инициативните  комитети  са  длъжни  да  носят  в  изборния  ден  само 

отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № …… от ……….. 

2013 г. на Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни 

букви  се  изписва  качеството  им.  Представителите,  които  носят 

отличителни  знаци  извън  одобрените  от  Централната  избирателна 

комисия,  се  отстраняват  от  избирателната  секция  с  решение  на 

секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред 

общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.

8. Представителите  на  политическите  партии,  коалициите  от 

партии и инициативните комитети не могат да бъдат придружители при 
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гласуване на избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или 

на  зрението,  което  не  му  позволява  да  извърши  сам  необходимите 

действия при гласуването.”

Моля  за  вашето  становище  относно  предложения  проект  за 

решение. 

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Аз съм стигнала до основанията – дали 

да не добавим в основанията и чл. 280 и чл. 284, които казват, че за 

частичните и нови избори се прилагат общите правила за произвеждане 

на изборите. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Давам думата на Ани Манахова.

АННА  МАНАХОВА:  На  мен  ми  се  струва  по-удачно  по 

отношение на знаците да приемем подхода,  че всеки знак си върви с 

решението,  което  регламентира  дадената  форма на  участие,  за  да  не 

става разкъсване и да не трябва да се търсят отделни решения. Такъв 

беше подходът при социологическите агенции, мисля, че и тук би могъл 

да бъде такъв. В този смисъл, тъй като има отделни решения, може да 

вървят  като  приложения  към  тях  –  застъпници,  наблюдатели, 

представители и анкетьори. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Аз  съм  съгласна  с  направеното 

предложение. В т. 7, в частта, в която е посочено „представителите на 

партии,  коалиции  от  партии  и  инициативни  комитети  са  длъжни  да 

носят в изборния ден само отличителни знаци по образец”, този текст 

„утвърден  с  решение  №  …  от  2013  г.  на  Централната  избирателна 

комисия” пада и на негово място се записва „утвърден от Централната 

избирателна комисия” и отдолу се слага приложение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Съгласно приложение № 1. 

Други предложения има ли?                                                

АННА МАНАХОВА: Честно казано, както е формулирана т. 1, 

за мен лично е малко объркване като две отделни правила са вкарани в 

една  точка.  Предполагам,  че  така  е  било  още от  миналото  решение, 
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обаче  според  мен  първото  изречение  трябва  да  свършва  до 

„инициативен  комитет”  и  след  това  отделно  общият  брой  на 

представителите.  Защото  общият  брой  на  представителите  е  един 

процес, който се регистрира още от деня,  предхождащ изборния ден, 

когато  те  подават  заявление  в  ОИК  и  т.н.  На  предходен  момент  се 

извършва  проверката.  А  в  избирателната  секция  наистина  може  да 

присъства само по един. 

И кодексът неслучайно ги е отделил в две алинеи, според мен. 

Смислово те трябва да бъдат в две отделни точки. Ако това направим т. 

2, просто от т. 2 до последната да се преномерират. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Колеги,  аз  съм  съгласна  с  направеното 

предложение,  защото  наистина  внася  яснота,  аз  съм  направила  по-

надолу още две-три чисто стилистични редакции. Това наистина внася 

яснота, така че приемам направеното предложение да се раздели в две 

отделни  точки  за  яснота  т.  1,  като  тя  стане  така:  „В  избирателната 

секция в изборния ден може да присъства само един представител на 

партия, коалиция от партии и инициативен комитет”.

Т.  2  става:  „Общият  брой  на  представителите  на  партии  и 

коалиции от партии и инициативни комитети, не може да надвишава 

броя на избирателните секции в съответния изборен район.”

Оттам нататък се преномерира цялото решение. 

АННА МАНАХОВА: В настоящата т. 6 в този списък във вида, 

в който го приехме вчера, имаме и още една графа – час на влизане и 

на излизане на представителя, тъй като знаем, че при тях е допустима 

ротация. В този смисъл в т. 6 трябва да се добави едно изречение. Само 

застъпниците са закрепостени към секциите. 

ЕЛЕНА МАРКОВА: Тоест, „Всяка партия, коалиция от партии, 

инициативен  комитет,  регистриран  за  участие  в  частични  и  нови 

избори  за  общински  съветници  и  кметове  изготвя  списък  с  трите 

имена, единния граждански номер, номера и датата на пълномощното 
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на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.  

Общият  брой  на  представителите  на  партия,  коалиция  от  партии  и 

инициативни комитети не може да надвишава броя на избирателите на 

секцията в съответния изборен район”. Това – последно. 

Тоест, колеги, направените корекции са:

В основанията – допълнение чл. 280 и 284. 

От  първата  точка  отпада  второто  изречение,  което  става 

последно изречение на т. 2.

В т. 7 отпада „утвърден с решение №.. от … 2013 г.” и се заменя 

с вметнатия израз „съгласно Приложение № 1”. 

И в т. 6 „и датата и часа на влизане и излизане се записват от 

секционната  избирателна  комисия  в  списъка  на  представилите 

съответното приложение от изборните книжа”.

Това са маркираните корекции. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има ли, колеги, други предложения? 

Ако няма други предложения, който е съгласен с предложения 

проект с корекциите, както се изчетоха, моля да гласува. 

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

Решението е с № 2704-МИ. 

ЕЛЕНА МАРКОВА: Колеги, следващият проект за решение е с 

№ 1172, който е оттеглен. 

Следващият  проект  за  решение  е  с  №  1174,  който  касае 

условията и реда за участие на наблюдатели в нови частични избори за 

общински съветници и кметове:

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 – 3 и т. 26 във връзка с чл. 20а, 

чл. 26, ал. 1, т. 21б, чл. 29, ал. 1, т. 17, чл. 36, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 9, 

чл. 49, ал. 2, чл. 101б, чл. 137б, ал. 4 и 5, чл. 192, ал. 2, чл. 193, ал. 2, 

чл. 204, ал. 7, чл. 210, чл. 212, ал. 7, чл. 239, ал. 2, § 1, т. 13 и 18 от ДР на 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
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1.  Наблюдатели по  смисъла  на  §  1,  т.  18  от  ДР  на  Изборния 

кодекс са:

а) поканени  чрез  Министерството  на  външните  работи 

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 партии и движения, както и 

лица, посочени от партии и коалиции от партии, участващи в нови и 

частични избори за общински съветници и кметове;

б) упълномощени  членове  или  изрично  упълномощени 

представители на български неправителствени организации.

2. Българските неправителствени организации, които желаят да 

участват  с  упълномощени  членове  или  изрично  упълномощени 

представители като наблюдатели в нови и частични избори за общински 

съветници  и  кметове  представят  в  ЦИК  не  по-късно  от  деня  преди 

избора  заявление  за  регистрация  (Приложение  №  …  от  изборните 

книжа),  което  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/те  българската 

неправителствена организация.

3. Към заявлението по предходната точка се представят:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-

рано от датата на насрочване на частичния избор;

б) изрично  пълномощно  от  представляващото/щите  лице/а,  в 

случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а;

в) списък,  подписан  от  представляващия  съответната 

неправителствена  организация  или  изрично  упълномощено  от  него 

лице,съдържащ имената и единния граждански номер на упълномощени 
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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;

г)  пълномощни на членове на неправителствената  организация 

или изрично упълномощени представители на организацията, които да 

бъдат  регистрирани  като  наблюдатели.  Членове  и  представители  на 

неправителствена организация  могат  да  бъдат упълномощени с  общо 

пълномощно.

4. Документите  се  подават  не  по-късно  от  ...  юни  2013  г.  в 

канцеларията  на  ЦИК  в  сградата  на  Народното  събрание,  София, 

пл. „Княз Александър I“ № 1, вход откъм Ларгото, зала „Света София“, 

всеки  работен  ден  от  9,30  до  17,00 ч.  Заявените  по  реда  на  т.  2 

наблюдатели  се  вписват  във  Входящия  регистър  на  заявени 

наблюдателите по § 1, т.  18, буква „б” от Изборния кодекс в нови и 

частични избори за общински съветници и кметове (Приложение № … 

от изборните книжа) съгласно страница първа от същия, а заявените по 

реда на т. 6 наблюдатели съгласно страница втора от регистъра.

5. Централната  избирателна  комисия  регистрира  с  решение 

българските  неправителствени  организации  за  участие  в  нови  и 

частични  избори  за  общински  съветници  и  кметове  с  наблюдатели, 

както  и  наблюдателите  –  упълномощени  членове  или  изрично 

упълномощени представители съгласно приложените към заявленията 

списъци. 

6. Българските  неправителствени  организации,  които  не  са 

приложили към заявлението си за регистрация документите по буква 

„в“  и  буква  „г“  на  т.  3  в  цялост  могат  да  заявят  за  регистрация 

наблюдатели  с  допълнително  заявление  (Приложение  №  …  от 

изборните книжа)  по реда на т.  4.  Централната  избирателна комисия 

регистрира с решение допълнително заявените наблюдатели.
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7. Общият  брой  на  наблюдателите,  регистрирани  от  една 

българска неправителствена организация не може да надвишава броя на 

избирателните секции в страната.

8. Централната  избирателна  комисия  издава  удостоверение 

(Приложение  №  …  от  изборните  книжа)  на  регистрираните 

наблюдатели по т. 1, буква „б“.

9. Централната  избирателна  комисия  регистрира  с  решение 

наблюдателите  по  т. 1,  буква  „а“  въз  основа  на  искане  от 

Министерството на външните работи,  към което се прилага  списък с 

имената,  изпращащата  организация  и  държавата  по  произхода  на 

предложените за регистрация наблюдатели.

10. Централната  избирателна комисия издава  удостоверения на 

регистрираните наблюдатели по т. 1, буква „а“ (Приложение № … от 

изборните книжа).

11. Централната  избирателна  комисия  публикува  на  интернет 

страницата  си  регистър  на  наблюдателите,  които  са  регистрирани  за 

участие в нови и частични избори за общински съветници и кметове 

(Приложение № … от изборните книжа).

12. Наблюдателите има право:

а) да  присъстват  на  заседания  на  избирателните  комисии.  От 

регистрираните  наблюдатели  –  упълномощени  членове  или  изрично 

упълномощени  представители  на  български  неправителствени 

организации може да присъства не повече от по един наблюдател;

б) да  присъстват  при  получаването  на  изборните  книжа  и 

материали по чл. 187, при предаване на бюлетините, останалите книжа 

и материали на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК, включително и при 

въвеждането на  данните от протоколите на секционните избирателни 

комисии  по чл.  233,  ал.  4 от  ИК.  В  тези  случаи  от  регистрираните 

наблюдатели  –  упълномощени  членове  или  изрично  упълномощени 

представители  на  български  неправителствени  организации  може  да 

присъства не повече от по един наблюдател;
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в) да присъстват при откриване и закриване на изборния ден. В 

изборното  помещение  може  да  присъства  само  по  един  регистриран 

наблюдател на една и съща организация;

г)  да  присъстват  в  изборните  помещения  по  време  на 

гласуването,  без  да  пречат  на  гласуването.  В  изборното  помещение 

може да  присъства  само по един регистриран  наблюдател  на  една  и 

съща организация;

д) да присъстват при отварянето на избирателните урни и при 

установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява 

пряка видимост. В изборното помещение може да присъства само по 

един регистриран наблюдател на една и съща организация;

е) да  получават  срещу  подпис  ксерокопие  от  подписания  от 

членовете на СИК протокол за съответния вид избор с резултатите от 

гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с 

печата  на  комисията  и  подписано  от  председателя,  заместник-

председателя и секретаря преди предаването му в РИК. Подписаният 

протокол се ксерокопира в избирателната секция. Имената и единният 

граждански номер на наблюдателя, получил ксерокопието, се вписват от 

секционната  избирателна  комисия  в  списъка  на  лицата,  получили 

ксерокопие  от  подписания  протокол  на  СИК  (Приложение  №  …  от 

изборните книжа), след което наблюдателят се подписва. Списъкът се 

подписва и от председателя и секретаря на СИК;

ж) да  получават  срещу  подпис  ксерокопие  от  подписания  от 

членовете на ОИК протокол с резултатите от гласуването, подпечатано 

на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, 

заместник-председателя  и  секретаря,  преди  предаването  му  в  ЦИК. 

Подписаният  протокол  се  ксерокопира  в  районната  избирателна 

комисия.  Имената  и  единният  граждански  номер  на  наблюдателя, 

получил ксерокопието, се вписват от общинската избирателна комисия 

в  списък  на  лицата,  получили  ксерокопие  от  подписания  протокол 
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(Приложение № … от изборните книжа), след което наблюдателят се 

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

з) да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място – за 

наблюдателите по т. 1, буква „б“;

и) наблюдателите по т. 1, буква „а“ могат да бъдат придружавани 

от преводач.

13. Наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. 

В  изборния  ден  наблюдателят  представя  удостоверението  си  на 

секционната избирателна комисия, която проверява данните в него и ги 

вписва в списъка за вписване на наблюдателите (Приложение № … от 

изборните книжа). Този списък се подписва от председателя и секретаря 

на СИК.

14. Наблюдателят не може да бъде придружител при гласуване 

на  избирател  с  увреждане  на  опорно-двигателния  апарат  или  на 

зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия 

при гласуването. 

15. Наблюдателите  са  длъжни  да  носят  в  изборния  ден  само 

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

черни букви се изписва качеството им. Обозначителният знак (бадж) за 

наблюдатели е с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В 

баджа  се  поставя  информационна  табела  (приложение  №  1  към 

настоящото решение) от бял картон, на която с главни букви с черен 

цвят е изписано НАБЛЮДАТЕЛ. Обозначителният знак се изготвя: от 

Министерството на външните работи за наблюдателите по т. 1, буква 

„а“, а за наблюдателите по т. 1, буква „б“ – от съответната организация, 

която  е  регистрирана  в  ЦИК с  наблюдатели  за  участие  в  частичния 

избор.

16. Наблюдателите,  които  носят  отличителни  знаци  извън 

одобрените от ЦИК, се отстраняват от избирателната секция с решение 

на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва 

пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.
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17. Едно  лице  не  може  да  бъде  едновременно  наблюдател  и 

анкетьор  към  регистрирана  в  ЦИК  агенция,  която  ще  извършва 

социологически проучвания в изборния ден.

18. За  дейността  си  наблюдателите  не  могат  да  получават 

възнаграждение от партии, коалиции от партии, инициативни комитети 

и техните кандидати.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 3 

дни от съобщаването му.”

АННА  МАНАХОВА:  Съгласно  образеца  на  книга  ние 

изискваме и копие от пълномощното, когато заявлението е подписано 

от пълномощник. И затова в т. 2 накрая да добавим „в който случай се 

представя и заверено копие от пълномощното”.

Изрично  пълномощно  от  представляващото/представляващите 

лице/лица в случаите, когато документите се подписват и/или подават 

от упълномощено/упълномощени лице/лица.

В  т.  4  трябва  да  бъде  „не  по-късно  от  деня,  предхождащ 

изборния ден”.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В т. 7 да им намалим броя. „Избирателните 

секции в страната” мисля, че е прекалено много. 

АННА МАНАХОВА: Буква „з” според мен няма място тук.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Това го махнахме.

АННА МАНАХОВА: След т. 17 с оглед на практиката, която се 

създаде при изборите за Народно събрание, когато едно лице е заявено  

за наблюдател от различни организации, второто заявяване да не бъде 

зачетено  или  да  бъде  заличено,  ако  е  направено  такова,  смятам,  че  

трябва да добавим още едно изречение, че едно лице не може да бъде 

едновременно… Или нова точка.

ЕЛЕНА МАРКОВА: В т. 17 ново изречение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: И текстът на това ново изречение е?
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АННА  МАНАХОВА:  Че  едно  лице  не  може  да  бъде 

регистрирано за наблюдател…

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  …  от  две  различни  неправителствени 

организации.                                                

В проекта за решение бяха направени следните предложения за 

корекции, които са възприети.

В основанията се добавят чл. 280 и чл. 284. 

В  т.  3,  буква  „б”  се  добавя  изрично  пълномощно  от 

представляващото/представляващите  лице/лица в  случаите,  когато се 

подписват и/или подават от упълномощено/упълномощени лице/лица.

В т. 4 се подават не по-късно от деня,  предхождащ изборния 

ден. 

В т. 7 „в страната” се заменя със „в съответния изборен район”.

В т. 12, буква „е” се заменя „ОИК” с „РИК” и буква „з” отпада.

В т. 13 се отбелязва часът на влизане и излизане.

Създава се нова т. 18 със съдържание: „Едно лице не може да 

бъде  наблюдател  едновременно  от  две  неправителствени 

организации”.

И т. 18 става т. 19. 

ГЕРГАНА МАРИНОВА:  Предлагам т. 14 да мине след т. 16, за 

да съберем на едно място какво не може да прави.

АННА МАНАХОВА: Точка 14 става т. 16, а т. 14 и 15 да станат 

т. 14 и 15. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен с прочетения 

проект  за  решение,  с  промените  и  допълненията,  които  бяха 

извършени в него, моля да гласува. 

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

Решението е с № 2705-МИ. 

АННА  МАНАХОВА:  Колеги,  само  една  добавка  трябва  да 

направим.  Тъй като  казахме,  че  знакът  е  по образец,  обаче  в  самия 
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образец,  който  приемаме,  нямаме  размерите  на  знака,  по-добре  го 

сложи  в  текста  на  решението.  Вземи  това  изречение,  че 

обозначителният  знак  е  с  размери  широчина  90  мм  и  50  мм.  И  се 

поставя информационна табела. Както е в т. 15 на настоящия проект,  

по същия начин да бъде текста и в предходното решение. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Госпожо  Сидерова,  удобно  ли  е  да 

прегласуваме т. 7 с направеното предложение от госпожа Манахова – 

размерите на баджа да бъдат поставени не в приложението, а в т. 7 от 

предложения  проект  за  решение,  което  е  с  №  2704,  гласувано  от 

Централната избирателна комисия. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  който  е  съгласен  с 

предложената  редакция  на  т.  7  от  решение  №  2704,  което  току-що 

приехме, моля да гласува.  

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

Приема се. 

ЕЛЕНА МАРКОВА: Колеги, проекта за решение № 1175. 

Проектът  е  на  господин  Христов,  той  ме  помоли  да  го 

докладвам:  

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 20, ал. 7, чл. 

33, ал. 1, т. 19, т. 19а и т. 22, чл. 36, ал. 1, т. 8, чл. 101, чл. 102, чл. 133, 

ал. 1, чл. 192, ал. 2, чл. 193, чл. 204, ал. 7, чл. 210, чл. 212, ал. 7, чл. 248, 

ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

1.  Кандидатските  листи  на  партиите,  коалициите  от  партии  и 

инициативните  комитети  могат  да  имат  застъпници,  които  ги 

подпомагат  и  представляват  интересите  им  пред  държавните  органи, 

обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може 

да  бъде  лице,   което  е  навършило  18  години,  не  е  поставено  под 

запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. 

2. Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един 

застъпник в една избирателна секция в изборния ден, като общият брой 
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на  застъпниците  на  всяка  кандидатска  листа  на  партия,  коалиция  от 

партии  и  инициативен  комитет  не  може  да  надвишава  броя  на 

избирателните секции в съответния изборен район. При произвеждане 

на избори за  общински съветници и  кметове 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.

3. Застъпниците  се  регистрират  в  съответната  ОИК  до  деня 

преди  избора  по  предложение  по  образец  (Приложение  №  124  от 

изборните  книжа),  подписано  от  представляващия  партията  или 

представляващите  коалицията  от  партии  лица  или  от  изрично 

упълномощени  от  тях  лица.  В  случаите,  когато  предложението  и 

списъкът се подписват от упълномощени лица, се представя и заверено 

копие  на  съответното  пълномощно.  Предложението  на  инициативния 

комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. 

Към  предложението  задължително  се  представя  списък  по  образец 

(Приложение  № 124  от  изборните  книжа)  на  хартиен  носител  в  два 

екземпляра и на електронен носител. В случаите, когато предложението 

и списъкът се подават от упълномощени лица, се представя и заверено 

копие  на съответното пълномощно. 

4. Предложението  се  завежда  във  Входящия  регистър  на 

предложенията за регистрация застъпници и на заместващи застъпници 

в нови и частични избори за общински съветници и кметове съгласно 

образеца на страница първа от същия (Приложение № 127 от изборните 

книжа).

5. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, 

регистрирали кандидатска листа в съответния район могат да подават 

допълнително второ или следващо предложение за регистрация на нови 

застъпници до посочване на застъпници за всички избирателни секции в 

съответния  изборен  район.  Предложението  следва  да  отговаря  на 

изискванията по т. 3 от настоящото решение. Същото се завежда във 
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Входящия регистър на предложенията за регистрация застъпници и на 

заместващи  застъпници  в  нови  и  частични  избори  за  общински 

съветници и  кметове  съгласно  образеца  на  страница  втора  от  същия 

(Приложение № 127 от изборните книжа).

6. Общинската  избирателна  комисия  издава  удостоверения  на 

регистрираните  застъпници  по  образец  (Приложение  №  126  от 

изборните книжа).

7.  Всяка  партия,  коалиция  от  партии  и  инициативен  комитет 

може  да  регистрира  застъпници,  които  да  заместват  застъпници, 

регистрирани  по  реда  на  т.  3  и  5.  Общият  брой  на  заместващите 

застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция от партии и 

инициативен  комитет  може  да  бъде  до  една  трета  от  броя  на 

избирателните секции в съответния изборен район. Регистрираният по 

този ред застъпник замества 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. 

8. Заместващите застъпниците се регистрират в съответната ОИК 

както  преди,  така  и  в  изборния  ден  по  предложение  по  образец 

(Приложение  №  125  от  изборните  книжа),  подписано  от 

представляващия партията или представляващите коалицията от партии 

лица или от изрично упълномощени от тях лица.  В случаите,  когато 

предложението  и  списъкът  се  подписват  от  упълномощени  лица,  се 

представя  и  заверено  копие  на  съответното  пълномощно. 

Предложението  на  инициативния  комитет  се  подписва  от 

представляващото  инициативния  комитет  лице.  Към  предложението 

задължително се представя списък по образец (Приложение № 125 от 

изборните книжа) на хартиен носител в два екземпляра и на електронен 

носител. В случаите, когато предложението и списъкът се подават от 

упълномощени  лица,  се  представя  и  заверено  копие  на  съответното 

пълномощно. 
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9. Предложението  по  т.  8,  както  и  второ  или  последващо 

предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда във 

Входящия регистър на предложенията за регистрация на застъпници и 

на  заместващи  застъпници  в  нови  и  частични  избори  за  общински 

съветници  и  кметове  съгласно  образеца  на  страница  трета  от  същия 

(Приложение № 127 от изборните книжа).

10. С  решението  на  ОИК  за  регистрация  на  заместващия 

застъпник се заличава регистрацията на заместения застъпник.

11. Общинската  избирателна  комисия  издава  удостоверение  на 

заместващия  застъпник  (Приложение  № 129  от  изборните  книжа),  в 

което вписва имената на заместения и отбелязва, че удостоверението на 

заместения застъпник е обезсилено.

12. Избирателната  секция,  посочена  в  удостоверението  на 

застъпника (Приложение № 126 или Приложение № 129 от изборните 

книжа) не може да се променя.

13. В изборния ден застъпникът предава удостоверението си на 

секционната избирателна комисия, която проверява данните в него и го 

прилага към списъка за вписване на застъпниците (Приложение № 110 

от изборните книжа). Удостоверението е неразделна част от списъка.

14. Всяка партия, коалиция от партии или инициативен комитет, 

издигнала  кандидатска  листа  в  съответния  район  извън  общия  брой 

застъпници по т. 2 може да подаде предложение за регистрация на един 

застъпник по реда на т. 3, който да представлява кандидатската листа 

само пред ОИК, като може да присъства на заседанията на ОИК и да 

получи ксерокопие на протокола на ОИК по чл. 248, ал. 2 от ИК. Този 

застъпник може да бъде заместен само веднъж по реда на т. 8.

15. На застъпника, регистриран по реда на предходната точка, се 

издава удостоверение (Приложение № 126 от изборните книжа), в което 

вместо номера на секцията се вписва наименованието на общинската 

избирателна  комисия,  пред  която  застъпникът  осъществява 

правомощията си.
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16. Общинската  избирателна  комисия  води  регистър  на 

застъпниците  по  кандидатски  листи  (Приложение  №  127  или 

Приложение № 128 от изборните книжа), който публикува на интернет 

страницата си.

17. Застъпникът в ОИК има право:

а) да  подпомага  кандидатите  от  кандидатската  листа, 

регистрирана от партия, коалиция от партии или инициативен комитет в 

съответния район и да представлява техните интереси пред съответната 

общшинска избирателна комисия, държавните органи и обществените 

организации;

б) да  присъства  на  заседанията  на  съответната  общинска 

избирателна  комисия,  като  изказаните  от  него  становища,  мнения  и 

възражения  се  записват  в  протокола.  На  заседание  на  общинската 

избирателна  комисия  може  да  присъства  само  по  един  застъпник  на 

кандидатска  листа  от  всяка  партия,  коалиция  от  партии  или 

инициативен комитет, регистриран по реда на т. 14;

в) да  получи  срещу  подпис  ксерокопие  от  подписания  от 

членовете на ОИК протокол с резултатите от гласуването в съответния 

изборен район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и 

подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди 

предаването  му  в  ЦИК.  Подписаният  протокол  се  ксерокопира  в 

общинската  избирателна  комисия.  Имената  и  единният  граждански 

номер на застъпника, получил ксерокопието, се вписват от общинската 

избирателна  комисия  в  списък  на  лицата,  получили  ксерокопие  от 

подписания протокол (Приложение № 106 от изборните книжа),  след 

което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва и от председателя 

и секретаря на ОИК.

18. Застъпникът в СИК има право:

а) да  подпомага  кандидатите  от  кандидатската  листа, 

регистрирана от партия, коалиция от партии или инициативен комитет в 

съответния  район  и  да  представлява  техните  интереси  пред 
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избирателните  комисии,  държавните  органи  и  обществените 

организации извън случаите по т. 17, букви „б“ и „в“;

б) да присъства в изборното помещение на съответната секция 

при откриване на изборния ден;

в) да присъства в изборното помещение на съответната секция по 

време на гласуването, без да пречи на гласуването;

г) да  присъства  в изборното помещение на съответната  секция 

при отваряне на избирателната урна и при определяне на резултатите от 

гласуването, като му се осигурява пряка видимост при преброяването на 

гласовете;

д) да  получи  срещу  подпис  ксерокопие  от  подписания  от 

членовете  на  СИК  протокол  с  резултатите  от  гласуването  в 

избирателната  секция,  подпечатано  на  всяка  страница  с  печата  на 

комисията  и  подписано  от  председателя,  заместник-председателя  и 

секретаря  преди  предаването  му  в  ОИК.  Подписаният  протокол  се 

ксерокопира в избирателната секция. Имената и единният граждански 

номер на застъпника, получил ксерокопието, се вписват от секционната 

избирателна  комисия  в  списъка  на  лицата,  получили  ксерокопие  от 

подписания протокол на СИК (Приложение № 107 от изборните книжа), 

след  което  застъпникът  се  подписва.  Списъкът  се  подписва  и  от 

председателя и секретаря на СИК. 

19. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на 

резултатите  от  изборите  застъпниците  имат  качество  на  длъжностни 

лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б” от Наказателния кодекс.

Когато  регистрацията  на  независим  кандидат  е  заличена, 

прекратяването е в сила и за неговите застъпници.

20. Застъпниците имат свобода на изразяване и агитация в устна 

и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците 

на медийни услуги.

Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден 

и в изборния ден.
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21.  Застъпниците  са  длъжни  да  носят  в  изборния  ден  само 

отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № -МИ от ………. 

2013 г. на Централната избирателна комисия.

Застъпниците, които носят отличителни знаци извън одобрените 

от  Централната  избирателна  комисия,  се  отстраняват  от  участие  в 

изборния  ден  с  решение  на  секционната  избирателна  комисия. 

Решението може да се обжалва пред общинската избирателна комисия, 

която се произнася незабавно.

22. Застъпниците не могат да бъдат придружители при гласуване 

на  избирател  с  увреждане  на  опорно-двигателния  апарат  или  на 

зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия 

при гласуването. 

23. Отказът на ОИК за регистриране на застъпник или издаване 

на удостоверение може да се обжалва в срок до три дни от обявяването 

му пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок 

до  три  дни с  решение,  което се  обявява  незабавно  и  не  подлежи на 

обжалване.”

И тук в основанията ще допълним чл. 280 и 284. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имате думата, колеги. 

АННА МАНАХОВА: В т. 3, тя е чисто редакционна, но на мен 

лично  изразът  „до  деня  преди  избора”  не  ми  допада.  Обикновено 

използваме термина „до деня, предхождащ изборния ден”. Навсякъде, 

и в книгите обикновено така го пишем. 

Тъй като приемането на тази поредица решения налага отмяна 

на решения и това са решения, които регламентират общо застъпници, 

наблюдатели, ще имаме номерация на това решение за отмяната, след 

като  приемем  тези  ли?  Така  ли  смятате  за  удачно?  Защото  аз  за 

социологическите агенции съм вписала отмяната в самото ми решение, 

но  там  нямам  проблем,  защото  решенията,  които  отменям, 

регламентират само социологически  агенции.  А тук имаме решения, 
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които  регламентират  всичките  тези  и  може  би  подходът  да  бъде 

незабавно след тези решения като номер да имаме решение, което да 

отменя.                                                

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Госпожо  Сидерова,  госпожа  Манахова 

постави въпроса кога чисто организационно да предложим проект за 

решение, с който да се отменят всички решения, касаещи застъпници, 

наблюдатели  и  представители  на  политически  партии,  коалиции  от 

партии  и  инициативни  комитети,  касаещи  частични  и  нови  избори, 

защото те са доста на брой, има доста дълъг списък.

РУМЯНА СИДЕРОВА: След като се уточнят всички решения.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  След  като  приемем  тези  три  решения, 

касаещи тези въпроси, да отменим с едно решение всички останали, 

или предварително да ги отменим и след това да приемем тези. Това 

касае само номерацията на решенията. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  лично  ви  предлагам  сега  да 

довършим решението за застъпници, а след това нямам нищо против, 

ако приемем, че то трябва да е с  предхождащ номер,  имам предвид 

решението, с което отменяме старите решения, ще ги преномерираме. 

Дайте  да  довършим това,  което  работим  в  момента  и  след  това  ще 

решим въпроса за преномерирането. 

Имате ли, колеги, други предложения?

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Както  винаги  обаче  в  практиката  имахме 

голям проблем с проверките на тези застъпници евентуално, ако ще се  

правят.  Получава  се  едно задръстване  в  системата  по отношение  на 

проверките,  което  създава  излишно  напрежение  в  участниците  в 

изборния процес. Може би е добре тази проверка дали да се извършва 

от  „ГРАО” или да мине директно с декларация.

АННА  МАНАХОВА:  Не  се  е  правила  проверка  от  „ГРАО”. 

Забавата  дойде от невъзможността  „Информационно обслужване” да 

направят  проверката.  Те  правеха  проверка  не  друга,  не  за  някакви 
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качества на лицата, а само дали са спазени изискванията на Изборния 

кодекс. Никъде не е разписана, не сме разписвали, не е имало такова 

изискване  и  не  е  прилагано  на  практика  да  се  прави  проверка  от 

„ГРАО”.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:    „Информационно  обслужване”  прави 

също проверка и оттам идва забавата.

АННА  МАНАХОВА:  Няма  как.  Това  означава  да  направим 

предложение да се смени Изборния кодекс. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Госпожо  Сидерова,  ако  няма  други 

предложения, искам да маркирам корекциите.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има ли, колеги, други предложения? 

Ако няма други предложения, давам думата на Елена Маркова 

да маркира корекциите. 

ЕЛЕНА МАРКОВА: Колеги, в основанията се добавят чл. 280 и 

чл. 284. 

В т. 3 се прави корекция, както в останалите две решения – до 

деня предхождащ изборния ден.

В т.  21  се  пренася текстът,  касаещ формата на  отличителния 

знак, както е в другите две решения. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако няма други предложения, който е 

съгласен, моля да гласува.

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

Решението е с № 2706-МИ.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Колеги,  правя  предложение  да 

преномерираме трите  решения № 27-4, № 2705 и № 2706 да станат 

съответно № 2705, № 2706 и № 2707 и да приемем решение с № 2704, с 

което да отменим решения. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, решение № 2704 става решение 

№ 2705;  решение  № 2705  става  решение  № 2706;  решение  № 2706 

става  решение  №  2707  и  чакаме  проект  за  решение  за  отмяна  на 
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предишни решения, свързани с тези три групи участници в изборния 

процес, които приехме.                                                

Има ли други проекти?

ЕЛЕНА МАРКОВА: Колеги, понеже има два, според мен доста 

забавени отговора, само на тях искам да ви обърна внимание, но може 

би ще ви помоля за търпение, те са изготвени, поставени са в системата 

–  едното  е  Отговор  до  окръжен  следствен  отдел  –  Кюстендил,  а 

другото  до  началника  на  ОПИП  СДВР  комисар  Билалов,  заедно  с 

приложение  списък  от  нашите  книжа.  Много  ви  моля  след  това  за 

търпение,  защото смятам,  че  систематично е  по-добре в  момента да 

продължим с  проекта  за  решение  на  госпожа  Манахова,  който  е  за 

социологическите агенции. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Давам думата на Анна Манахова. 

Имаме търпение, но ще моля да внесеш онзи проект, на който 

оставихме номер. 

АННА  МАНАХОВА:  Колеги,  докладвам  проект  относно 

условия  и  ред  за  извършване  на  социологически  проучвания  в 

изборния ден. Проектът е с № 1176:

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 21 и 21а, чл. 136, чл. 137, 137а и 

137б от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. Агенциите, които ще извършват социологически проучвания в 

изборния  ден,  не  по-късно  от  7  дни  преди  него  представят  в  ЦИК 

следните документи:

а) заявление по образец (Приложение № 120 от изборните книжа, 

приети с Решение № 2699-МИ на ЦИК от 6 юни 2013 г.), подписано от 

представляващия/те агенцията лице/а или от изрично упълномощено от 

него  лице.  Ако  заявлението  е  подписано  от  упълномощено  лице  се 

представя и заверено копие от неговото пълномощно;

б) удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-

рано от датата на насрочване на изборите за народни представители – 
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датата на обнародване на указа на президента на република България за 

насрочване на изборите;

в) списък,  съдържащ  имената,  единния  граждански  номер  на 

анкетьорите и номерата на избирателните секции, извън които ще се 

осъществява  анкетирането.  Списъкът  се  представя  задължително  в  2 

екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител;

г)  изрично  пълномощно  от  представляващото/ите  агенцията 

лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и 

лице/а. Не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено;

д)  инструкция  (методика)  за  извършване  на  социологическите 

проучвания в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);

е)  кратко  описание  на  опита  на  агенцията  за  провеждане  на 

социологически проучвания.

2. Агенциите, които ще извършват социологически проучвания в 

изборния ден, се вписват в специален регистър (Приложение № 121 от 

изборните книжа, приети с Решение № 2699-МИ на ЦИК от 6 юни 2013 

г.).

3.  Централната  избирателна  комисия  с  решение  регистрира 

агенциите  и  анкетьорите,  които  ще  извършват  социологически 

проучвания  в  изборния  ден,  и   публикува  агенциите  на  интернет 

страницата  си  в  регистъра  за  публикуване  на  агенциите,  които  ще 

извършват социологически проучвания в изборния ден (Приложение № 

122 от изборните книжа, приети с Решение № 2699-МИ на ЦИК от 6 

юни 2013 г.).

4.  Агенция,  която е регистрирана да извършва социологически 

проучвания  в  изборния  ден  не  може  да  участва  и  с  наблюдатели  в 

изборите.

5.  Агенциите,  регистрирани  да  извършват  социологически 

проучвания в изборния ден, представят в ОИК до 2 дни преди изборния 

ден  списък,  съдържащ  имената,  единния  граждански  номер  на 

анкетьорите  и  номерата  на  избирателните  секции  на  територията  на 
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съответната  ОИК,  извън  които  ще  се  осъществява  анкетирането. 

Списъкът  трябва  да  е  заверен  и  подпечатан  с  печат  на  ЦИК. 

Информацията е само за служебно ползване на ЦИК и ОИК.

6.  Централната  избирателна  комисия  издава  удостоверения  на 

регистрираните  анкетьори  (Приложение  №  123  от  изборните  книжа, 

приети  с  Решение  №  2699-МИ  на  ЦИК  от  6  юни  2013  г.). 

Удостоверението служи за легитимация на анкетьорите.

7.   Анкетьорите  са  длъжни  да  носят  в  изборния  ден  само 

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

черни букви се изписва качеството им. Обозначителният знак (бадж) за 

анкетьорите е с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В 

баджа  се  поставя  информационна  табела  (приложение  №  1  към 

настоящото решение) от бял картон, на която с главни букви с черен 

цвят е изписано АНКЕТЬОР. 

8.  Анкетьорите  не  могат  да  извършват  социологически 

проучвания  непосредствено  пред избирателните  секции.  Интервюта с 

гласували избиратели се провеждат извън избирателните секции, когато 

това не създава затруднения за изборния процес.

9.  Едно  лице  не  може  да  бъде  едновременно  анкетьор  и 

наблюдател.

10. Резултатите от социологическите проучвания, извършвани в 

изборния ден, се оповестяват след 20,00 ч. на изборния ден.

12. От деня на обнародване  в „Държавен вестник“ на указа на 

президента  за  насрочване  на  съответния  вид  избор  до  изборния  ден 

включително,  всяко  огласяване  на  резултати  от  социологически 

проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или 

по  друг  начин,  при  огласяването  трябва  да  съдържа  информация  за 

възложителя  на  проучването,  агенцията,  извършила  проучването,  и 

източниците на финансирането му.

13.  Информацията  по т.  12 се представя пълно и ясно,  като в 

печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място 
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и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- 

и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в 

представяне  пред  публика  -  веднъж  в  началото  и  веднъж  в  края  на 

материала или представянето.

14. Разпоредбите на т. 12 и 13 се прилагат и в случаите, когато 

агитационни материали на партии,  коалиции от  партии,  инициативни 

комитети  и  кандидати  съдържат  или  се  позовават  на  резултати  от 

социологически проучвания.

15.  Лицата,  които  провеждат  социологически  проучвания  по 

повод на  изборите  и/или  огласяват  резултати  от  тях,  не  могат  да  се 

позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за 

да укриват информацията по т. 12.

16.  Настоящото  решение  отменя  Решение  №  1543-МИ  от  20 

декември 2011 г. на ЦИК и решение № 1687-МИ от 8 март 2012 г. на 

ЦИК.”

Използвах  решението,  което  беше  от  изборите  за  народни 

представители,  но  малко  го  разместих,  защото  смятам,  че  логически 

така е по-издържано. 

Може  би  в  правните  основания  да  добавя  чл.  280  и  чл.  284, 

спазвайки подхода при другите решения. 

Другите  колеги  при  посочване  на  съответните  приложения не 

бяха цитирали решението. Ако искате ще спазвам техния подход, ако 

искате така ще го оставя. Смятам, че така е по-лесно за ориентация на 

участниците точно кои книжа да видят.  В последната точка всъщност 

ми е отмяната на двете предходни решения, които са регламентирали. 

Първото - № 1543 социологическите проучвания в конкретен избор през 

м.  март,  а  това  с  №  1687  е  било  принципното  за  социологически 

проучвания  в  частични и  нов избори,  но то,  с  оглед  измененията  на 

Изборния кодекс, се явява неприложимо.    

Тези текстове са изцяло от Изборния кодекс. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако няма предложения, който е съгласен 

с предложения проект за решение, моля да гласува. 

Решението е с № 2708-МИ. 

АННА  МАНАХОВА:  Ще  ви  докладвам  писмо,  което  е 

отправено  до  ЦИК  от  временно  изпълняващия  длъжността  кмет  на 

община Варна,  който ни пита  дали комисиите по чл.  242,  ал.  7  при 

частичния избор за кмет на общината следва да подпечатват приетите 

изборни книжа, материали и пликове с протоколи, с печат, определен 

по вид и размер с решение № 500-ПВР/МИ от 23.08.2011 г. и решение 

№ 533-ПВР/МИ от 25.08.2011 г. на ЦИК. Пита ни дали следва да се 

прилагат  тези  решения  или  ние  ще  приемем  нови  във  връзка  с 

печатите, както и има ли изрични разпоредби относно разработването 

на печатите само от Монетен двор към Българската народна банка. 

Колеги,  аз  направих  справка  и  решението,  с  което  ние  сме 

регламентирали  опаковането  на  изборните  книжа  и  действията  на 

комисиите по чл. 242 при частични и нови избори е № 1573-МИ от 12 

януари 2012 г., с което са направени изменения в решение № 1098 и 

последващото  решение.  От  тези  решения  регламентацията  не  е 

променена от решение № 1098 и тя е, че след приключване на мандата 

на  комисиите  по  чл.  242  печатите  се  предават  на  ОИК.  Те  се 

съхраняват от тях и при всеки частичен избор се предават отново на 

новоназначената комисия по чл. 242. 

В  този  смисъл  аз  лично  не  намирам  основание,  освен  ако 

случайно  печата  го  няма,  да  бъдат  изготвяни  нови  печати,  защото 

такъв печат следва да има. 

Според решение № 533 печатът не съдържа даже посочване на 

годината, а представлява само ОИК и включен номер на областта и на 

общината с релефни букви.   
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Предлагам да отговорим, че може и следва да бъде използван 

печатът на комисията по чл. 242, който е предаден на ОИК, да бъде 

използван и не е необходимо да бъде изготвян нов печат. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Така е, но ако по принцип някъде са го 

прибрали и не могат да го намерят. 

АННА  МАНАХОВА:  Защото  влязохме  в  диалогичен  режим, 

ако го  няма –  да,  приложими са  решения № 500 и № 533.  Те,  като 

текст,  напълно  отговарят  и  на  решението,  което  сме  приели  за 

Комисията по чл. 233 за изборите за народни представители. Така че 

според мен в този смисъл не се налага изменение на тези решения.

Предлагам да отговорим, че ако печата го няма, печатът следва 

да бъде изготвен по реда на цитираните решения.

На  втория  въпрос  по  отношение  на  това  дали  има  изрични 

разпоредби относно изработването само от Монетния двор към БНБ, 

предлагам да  отговорим, че  такива разпоредби Изборният  кодекс не 

съдържа  и  че  Централната  избирателна  комисия  не  се  занимава  с 

организационно-техническата подготовка на изборите.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има ли предложения или съображения 

по предложения проект за писмо? 

Който  е  съгласен  с  текста,  предложен от  колегата  Манахова, 

моля да гласува. 

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

Приема се. 

АННА  МАНАХОВА:  Само  да  докладвам,  колеги,  че  този 

въпрос ми послужи като повод да прегледам решение №  1573-МИ и да 

се  подсетя,  че  всъщност  се  налага  реално  да  отменим  и  него  и  да 

приемем ново решение за опаковането и предаването на книжата. Това 

се  налага  с  оглед  на  факта,  че  разпоредбите  на  решението  следват 

предходните  регламентации  от  Изборния  кодекс  и  понастоящем  не 

отговарят напълно нито на Методическите ни указания, нито най-вече 
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на разпоредбите на Изборния кодекс. Така че ще гледам в началото на 

другата седмица да ви предложа такъв проект. Имайте го предвид, ако 

има някакви въпроси.                                                

И още нещо искам да предложа. Според мен е добре да качим 

съобщение на нашата страница във връзка с приемането на тези нови 

решения за наблюдатели, застъпници и социологически агенции, за да 

обърнем внимание на участниците в процеса във Варна за това, че има 

срокове, те трябва да се спазват и вече няма време. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Може  ли  към  текста  да  се  включи 

указание, че са отменени еди-кои си решения и не действат.

АННА МАНАХОВА: Да, това имах предвид.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Като  предложите  текста,  ще  го 

гласуваме.

Давам думата на Гергана Маринова. 

ГЕРГАНА МАРИНОВА:  Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

498 от днешна дата,  постъпило в ЦИК по  e-mail от председателя на 

ОИК – Варна. 

Към  това  писмо  ни  е  приложено писмо  до  кмета  на  община 

Варна с копие до председателя на ОИК – Варна, подадено от госпожа 

Антоанета  Хинева,  която  е  началник  на  Регионален  инспекторат  по 

образование в гр. Варна. 

За  да  не  ви  го  преразказвам,  ще  ви  прочета  писмото  от 

началника на Регионалния инспекторат  по образование до кмета на 

община Варна, с копие до ОИК – Варна, което ни е препратено на нас. 

„Уведомявам  ви,  че  съгласно  приложение  № 1  за  график  на 

дейностите  по  приемането  на  ученици  в  държавни  и  в  общински 

училища за  учебната  2013-2014 г.  и  заповед № … на министъра  на 

образованието, записването на приетите ученици след първия етап на 

класиране или подаването на заявление за участие във втория етап на 

класиране, ще се извърши в училищата с утвърден държавен прием в 
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периода  от  27  юни  до  1  юли  2013  г.  Този  период  съвпада  с 

произвеждането на местните избори на 30 юни 2013 г. 

Предвид  гореизложеното  е  необходимо  да  се  създаде 

организация  по  записването  на  учениците  в  училищата  с  утвърден 

план-прием за учебната 2013-2014 г.,  като в училищата, в които има 

избирателни секции следва да се отвори и втори вход,  там където е 

възможно,  за  приемане  на  родители  и  ученици,  които  ще   подават 

заявления за записване на учениците в съответното училище или ще 

подават заявления за кандидатстване на втория етап от класирането. 

Регионален инспекторат „Образование” – Варна ще организира 

изпълнението на дейностите по приема на ученици, без да нарушава 

графика  на  дейностите,  свързани  с  произвеждането  на  местните 

избори.  За  целта  е  необходимо  становище  по  съвместяването  на 

дейностите по приема на ученици и по произвеждането на местните 

избори в гр. Варна.”  

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това за понеделника ли е?

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:   Периодът,  в  който  ще  приемат 

документи, е от 27 юни до 1 юли, включително събота и неделя. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Според мен не може да има училище 

без два входа. Аз считам, че ние трябва да дадем съгласие. Не можем 

да спрем процеса на прием на деца в училищата, като изрично кажем, 

че трябва да се съобрази с правилата в изборния ден.

ГЕРГАНА МАРИНОВА:  Може би пропуснах да  ви докладвам, 

че  заповедта  на  министъра  на  образованието  е  от  31 август  2012 г.  

Тоест, когато човекът е издавал тази заповед, изобщо не е знаел, че на 

30 юни ще има избори. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  искам  да  разбера  изборните 

помещения  затворени  ли  са  за  хората  на  България,  за  родители, 

ученици и деца? Не могат ли те свободно да влизат дотам и да излизат, 

че трябва да се отваря втори вход. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Те го предлагат. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Нали  всеки  има  достъп  до 

училището?  Всеки може да  влезе  в  училището.  Няма да  се  приемат 

документите в училищните стаи, та да има една комисия, в която ще 

гласуваш и една комисия, в която да подаваш документи. В неговото 

писмо  той  казва,  че  трябва  да  се  приемат  документи  в  училището. 

Документите  в  училището  се  приемат  обикновено  при  секретаря  на 

директора. А секретарят на директора е в една определена стая.

Тоест,  какъв  е  проблемът  хората  да  влязат,  да  отидат  при 

директора, да си подадат документите и да излезнат. Това не мога да 

разбера. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Същността на питането не 

е дали да се отвори втори вход или не. Същността на питането е дали 

може да се съвместява процеса на гласуване в сградата на училището с 

процеса по прием на документи. Това е питането. А организационният 

подход е посочен, че това би могло да стане чрез отваряне на втори 

вход, защото не е от нашата компетентност да взимаме становище дали 

ще се отвори втори вход или как точно ще се организира приемът на 

документи. 

Аз определено намирам, че няма законова пречка, не мога да я 

намеря,  но  ми  се  струва  не  особено  удачно  това.  С  оглед  кратките 

срокове,  които  са  предвидени  за  прием  на  документи  и  големия 

обществен интерес за всички родители – записването на децата им в 

училищата, не би следвало да се препятстват.

Аз определено считам, че по-удачно би било с един ден да се  

удължи този срок и да се компенсира датата 30 юни, като би могло на 

2  юли  или  следващ  ден…  Ако  това  е  почивен  ден  и  това  е 

съображението, че родителите не са на работа това е друг въпрос.

Определено не мисля, че това обаче е от нашата компетентност 

ние  да  го  решаваме.  Това,  което  ние  следва  да  отговорим,  е  дали 
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считаме, че има пречка за съвместяване на тези две дейности – процеса 

по гласуване и процеса по прием на документи. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да отговорим, че нямаме против, ако се 

отделят  двата  процеса  и  станат  самостоятелни.  Има  такава 

възможност.  Ако  се  отвори  вход  няма  да  има  достъп  до  изборно 

помещение и няма да се пречи в процеса на изборите.  Само в такъв 

случай можем да се съгласни, но не можем да възпрепятстваме.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Личното ми становище е, 

че  това  определено  не  е  удачно.  По  принцип,  когато  се  извършва 

гласуване, учениците изобщо не се допускат в сградите на училищата – 

и  предишния  ден,  и  следващия  ден.  Впоследствие  има  копирна 

техника,  която  трябва  да  се  остави.  Аз  изобщо  не  мога  да  намеря 

логика в  това,  още повече да  се  съвместяват  двата  процеса.  Ние не 

знаем какви са сградите на тези училища, какво е разположението там. 

Дали ще влизат от две различни места няма никакво значение, защото 

отиват  на  едно  и  също  място.  Ще  се  получи  струпване  на  хора. 

Организацията при всички случаи ще пострада. 

Аз тук в столичните училища, които са сравнително големи, вие 

всички сте присъствали и знаете по коридорите,  особено в активния 

момент,  когато  гласуват  много  хора,  а  логично  е  по  същото  време 

родителите  да  отиват  да  записват  децата  си,  какво  струпване  се 

получава.                                                

Определено  го  намирам  за  неудачно  и  направо  ви  правя 

предложение да кажем, че това не е удачно. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това е едната страна на нещата – изборният 

процес. Само че има и един втори процес – графици първо класиране,  

второ класиране, трето класиране. В един момент едни деца ще имат 

по-голяма възможност да си подават документи и ще се създадат още 

едни социални процеси защо едните могат,  а  другите  да  не могат  в 

цялата страна. Защото това не е само за Варна, това е централизирано.
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Предлагам да не изпадаме чак в такива крайности, нещата не са 

еднозначни. Защото ще създадем проблем в образователната система. 

Това нещо е централизирано за цялата държава. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Както вече казах, не е от 

нашата компетентност да определяме нито сроковете  за  подаване на 

документи,  нито  сроковете  за  класиранията.  Става  въпрос  относно 

организацията  на  изборния  процес  да  предвидят  други  помещения, 

където да се извърши приема на документи, или да предвидят други 

помещения къде да се извърши гласуването. 

При всички случаи това е един потенциален проблем. Аз пак 

казвам – законова пречка не виждам, не виждам разпоредба, на която 

да се позовем.  

МАЯ АНДРЕЕВА:  Чисто организационен е обаче проблемът.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ние нямаме информация 

за  сградите,  нямаме  информация  за  разположението,  нямаме 

информация къде ще се приемат тези документи. 

ГЕРГАНА МАРИНОВА:  Имаме справка на училищата.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колко са? 

ГЕРГАНА МАРИНОВА:  24. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не са посочили дали във 

всички има секции. Това са училищата, в които има прием. Може да 

няма на всички места секции. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Според мен щом са записани, там има 

секции.  

МАЯ  АНДРЕЕВА:   Няма  училища,  в  които  да  няма  секции. 

Това просто не си ги представям.                                                

ГЕРГАНА МАРИНОВА:  Ако много държим да не се смесват 

двата процеса,  да укажем приема на документите да се извършва на 

друго място.                                                
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В писмото на Общинската 

комисия е посочено, че в 22 от 24-те има разкрити секции. Само в две 

училища има секции, във всички останали са разкрити. 

Ако  се  спази  това,  което  са  ни  написали  от  Общинската 

избирателна  комисия,  съвместяването  на  дейностите  по  прием  на 

ученици и  провеждане на  избори да  стане  в  една сграда,  обаче  при 

осигуряване на различен пропускателен режим, през отделни входове. 

И съответно  при организация,  при която не  се  допуска смесване  на 

хората, които отиват да гласуват и на хората, които отиват да подават 

документи.                                                

И  както  каза  госпожа  Манахова  –  достъпът  на  подаващите 

документи да бъде ограничен и те да нямат достъп до помещенията за 

гласуване.                                                

Ако искате да се обединим около това решение. Защото никой 

от нас не иска да препятства подаването на документи. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Но и да се създадат условия да не 

се пречи на изборния процес.                                                

ГЕРГАНА МАРИНОВА:  Добре, ще отговорим, че няма пречка 

двата процеса да се извършват в една и съща сграда при осигуряване 

на  различен  пропускателен  режим,  през  отделни  входове,  ако  има 

такива, и без да се пречи на изборния процес. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: През отделни входове и в отделни части 

на сградата, ако има възможност. 

Който е съгласен с предложения текст, моля да гласува. 

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

Приема се.                                                 

Госпожо председател, ще си поемете ли председателството?

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Да. 

Имате думата.                                                
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ГЕРГАНА МАРИНОВА:  Докладвам ви писмо с вх. № 2072 от 

днешна дата.  Това е  постановление за  отказ за  отказ да  се образува 

наказателно  производство  на  СРП,  които  са  били  сигнализирани  с 

твърдения за извършена политическа агитация от журналисти от ТВ 7 

в деня преди изборите.  Прокуратурата е намерила, че няма данни за 

извършено  престъпление,  поради  което  е  отказала  да  образува 

досъдебно  производство.  Изпратила  ни  е  преписката  за  вземане  на 

отношение.  Това  отношение  ние  вече  сме  го  взели,  като  сме  се 

произнесли с решение.

Това ви докладвам за сведение.

Отново за сведение ви докладвам и вх. № 2071 от днешна дата. 

Това  също  е  постановление  за  отказ  да  се  образува  наказателно 

производство  отново  на  Софийска  районна  прокуратура.  Отново 

казусът  е  същият  и  отново  ни  е  изпратено  постановлението  по 

компетентност.  Ние  сме  изразили  становище  по  казуса  за  ТВ  7  с 

решение. 

Затова ви го докладвам за сведение. 

И едно писмо, дошло по e-mail с вх. № 2058-НС от 3 юни 2013 

г. от Миглена Абрашева от Фондация „Фридрих Еберт”, която ни пише 

следното: 

„Бихте  ли  могли  да  ми  дадете  повече  информация  по 

отношение на правата на чужди граждани, но граждани на страни – 

членки на Европейския съюз, за правото на избор (за общински избори  

и  избори  за  национален  парламент),  което  те  могат  да  упражнят  в 

България? Какви са изискванията според закона?

Надявам се да получа бърз отговор на моето запитване.”

И предварително ни благодари.

Предлагам  ви  да  й  отговоря,  че  за  национален  парламент 

граждани  на  страни  –  членки  на  Европейския  съюз,  не  могат  да 

гласуват,  а  относно  изборите  за  общински  съветници  активното 
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избирателно  право  на  тези  граждани  е  уредено  в  чл.  3,  ал.  5  от 

Изборния кодекс, пасивното – в чл. 4, ал. 6 от Изборния кодекс и да си 

упражнят гражданите на ЕС активното избирателно право трябва да 

подадат декларация в съответствие с изискванията на чл. 63, ал. 1 от 

Изборния кодекс.                                                

Питането  е  за  общински  избори  и  за  избори  за  национален 

парламент. Не ни пита за Европейския парламент, така че няма да й 

отговоря, защото няма запитване в тази посока. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Има ли други доклади?

Заповядайте.                                                

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

искане от Общинска избирателна комисия – Търговище, за заплащане 

на възнаграждения за проведени заседания и дежурства. Исканията са 

съответно  за  заседания,  проведени  на  2.10.2012  г.,  10.012013  г.,  

16.01.2013 г., 21.01.2013 г., 20.05.2013 г. и 27.05.2013 г. 

Заседанието  на  2.10.2012  г.  следва  да  бъде  заплатено  на 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  13  члена,  съгласно 

наше решение № 1486-МИ от 10.11.2011 г. от общинския бюджет. То е 

във  връзка  с  подготовка  на  избори  за  кмет  на  с.  Лиляк,  които  са 

насрочени с наше решение…

РУМЯНА СИДЕРОВА: Те имат за това време възнаграждение.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Нямат  възнаграждение,  колеги, 

тъй като нашето решение е № 2061 от 15.10.2012 г., а те е следвало да 

извършат действия по подготовка, а именно уведомление за насрочени 

частични избори за Лиляк, залепване за обявление да бъде разгласено в  

средствата за масова информация сроковете за регистрация на партии, 

да бъде изготвен график за работа на комисията за времето от 9.10 до 

19.12 за приемане на документи и т.н. 
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Това се е случило преди наше решение, прието на 15.10.2012 г., 

заради което аз ви предлагам да им заплатим това заседание, което са 

провели на 2.10.2012 г.

След което на 10.01.2013 г. те са ни изпратили свой протокол, с 

който са взели решение да бъде изпратено уведомление на общински 

съветник  на  основание  чл.  30,  ал.  6,  който  в  тридневен  срок  да 

предостави свое становище относно уведомление за освобождаването 

му като общински съветник от листата на БСП на основание чл. 30, ал. 

4, т. 4 от ЗМСМА. 

Предлагам, съгласно наше решение № 1686-МИ и на основание 

чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА от общинския бюджет да им заплатим едно 

заседание.

След  което  на  16.10.2012  г.  те  са  взели  решение  за 

освобождаването  на  този  общински  съветник  и  за  назначаване  на 

следващия  в  листата.  Съгласно  чл.  277  от  Изборния  кодекс  на 

председател,  заместник-председател,  секретар и 14 члена,  както и на 

заседанието  на  10.01.2013  г.  са  присъствали  същите  на  Общинска 

избирателна  комисия  –  Търговище,  да  им  бъде  заплатено  това 

заседание от държавния бюджет.                                                

На  21.01.2013  г.  са  били  сезирани  също  с  искане  за 

прекратяване пълномощията на общински съветник и са взели решение 

за следващия в листата. 

Това заседание ви предлагам да бъде изплатено на основание 

чл. 277 от Изборния кодекс от държавния бюджет. 

Като  на  20.05.2013  г.  са  провели  заседание,  на  което  са 

присъствали  пак  председател,  заместник-председател,  секретар  и  14 

члена.  На  20.05  те  са  обсъдили  предложение  за  освобождаване  на 

общински съветник,  поради избирането му за  народен представител, 

съгласно  решение  № 2643-НС от  15.05  на  Централната  избирателна 

комисия и е било изпратено уведомление по смисъла на чл. 30, ал. 6 до 
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общинския  съветник  в  тридневен  срок  да  вземе  становище  по 

уведомлението. 

Предлагам ви това заседание да бъде изплатено от общинския 

бюджет.                                                

И на 27.05 те са прекратили пълномощията на този общински 

съветник от квотата на Политическа партия ГЕРБ в общинския съвет и 

са обявили за избран общински съветник от същата квота.

На  основание  чл.  277  от  Изборния  кодекс  ви  предлагам  от 

държавния  бюджет  да  заплатим  заседанието  на  председател, 

заместник-председател, секретар и 13 члена на 27.05.2013 г.

Това  е  предложението  ми,  колеги.  Моля  да  одобрите  така 

направената от мен справка и да я изпратим за изплащане. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги,  ще подложа на 

гласуване тези проекти за решения за възнаграждения, които господин 

Караджов докладва. 

Колко члена са били на заседанието на комисията?

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ:  Различно е,  колеги.  На някои от 

заседанията са присъствали, аз съм докладвал, председател, заместник-

председател, секретар и 13 члена, това е на две от заседанията – на 2.10 

и на 17.05, а на другите заседания е присъствала комисията в пълния 

си състав, а именно председател, заместник-председател, секретар и 14 

члена.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен да бъдат 

изплатени възнагражденията, съобразно доклада, моля да гласува. 

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

Имаме решение.                                                

Сега предложения от госпожа Маринова отговор на питането на 

неправителствената организация.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Госпожо Маркова, заповядайте.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, проектът за решение е 

№ 1177. В него корекцията е, че се отменят само две решения - № 1529 

от 13 декември 2011 г., и № 1680 от 5 март 2012 г. Решението № 1018-

ПВР/МИ е от общите избори и не се отменя. 

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 280 и 284 от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ  Решение  №  1018-ПВР/МИ  от  1  октомври  2011  г., 

Решение № 1529-МИ от 13 декември 2011 г. и Решение № 1680 от 5 

март 2012 г. на ЦИК.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  сте  се 

запознали с решението, който е съгласен, моля да гласува.

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

Номерът на решението е 2704-МИ.

Аз ви предлагам всички тези решения да ги поставим на сайта в 

частичен избор Варна. Както и методическите указания, които приехме.

По отношение на Методическите указания исках да ви предложа 

да ги изпратим на Общинската избирателна комисия по електронната 

поща. 

Който е съгласен, колеги с последните ми предложения, моля да 

гласува. 

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

Приема се.

Заповядайте,  госпожо Маркова.  Упълномощавам Ви да  водите 

заседанието. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  в  днешното  заседание 

има отговор до началника на ОПИП СДВР комисар Билалов с № 2010:
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„Във връзка с получено писмо вх. № НР-836 от 28.05.2013 г. и 

Ваша преписка ваш вх. № 22602 от 2013 г. по описа на СДВР (пр.пр. 

14966/2013 по описа на СРП) Ви информираме, че лицата, посочени в 

приложенията, са гласували, както следва: …

По  отношение  на  исканата  информация  за  председателите  на 

секционните  избирателни  комисии  Ви  информираме,  че  същите  се 

назначават  от  районните  избирателни  комисии  по  предложение  на 

парламентарно  представените  партии  и  коалиции  от  партии  в  41-то 

Народно  събрание  и  решенията  на  съответните  РИК  за  тяхното 

назначаване  се  съхраняват  в  областните  администрации  заедно  с 

изборните книжа и материали.

Приложено  Ви  изпращаме  заверени  копия  от  избирателните 

списъци,  които  са  налични,  предоставени  от  ГД  „ГРАО”  след 

извършената  проверка  за  двойно  гласуване  и  се  съхраняват  в 

Централната избирателна комисия – 10 листа.”

Направили сме тази справка от оригинала на документите, които 

се съдържат при нас. Само искам да направя корекция. В първата част 

от  изречението  „по  отношение  на  исканата  информация  за 

председателите на секционните избирателни комисии ви информираме, 

че  същите  се  назначават  от  районните  избирателни  комисии  по 

предложение  на  парламентарно представените  партии  и  коалиции от 

партии  в  41  Народно  събрание”.  Ще  уточним,  че  става  въпрос  за 

секционни  избирателни  комисии  за  произвеждане  на  Национален 

референдум на 27 януари 2013 г. 

Имате ли коментари или забележки?

Моля,  който  е  съгласен  с  предложения  текст  за  отговор,  да 

гласува.

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

Текстът на писмото е приет. 

Следващият отговор, колеги, е под № 2011. Това е едно писмо от 

Следствен отдел Кюстендил, което предварително съм  ви докладвала, в 
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което от нас се иска основно разяснителна информация за това къде да 

се  намери  съответната  информация.  В  писмото  е  посочено  какъв  е 

процентът  на  бюлетините  на  гласуване,  редът  и  начинът  за  тяхното 

съхранение  и  е  посочен сайтът  на  Централната  избирателна комисия 

като  указване  на  цялата  останала  необходима  информация,  която 

колегите изискват от нас:

„Във връзка с писмо вх. № 2016-НС от 28.05.2013 г.  по Ваше ДП 

№ 36/2013 г. и въпросите, които сте ни задали, Ви уведомяваме:

- бюлетините за гласуване в изборите за народни представители 

на 12 май 2013 г. се получават от районната избирателна комисия от 

Министерския съвет чрез областните управители или упълномощени от 

тях лица;

- редът и начинът за съхранение на бюлетините за гласуване до 

разпределението  им  и  предаването  им  в  секционните  избирателни 

комисии в деня преди изборите би следвало да се определя с нарочна 

заповед от областните управители и решение на съответната районна 

избирателна комисия;

- изборният  кодекс  е  предвидил  процента  на  отпечатани 

допълнителни („резервни”) бюлетини да бъде 10 % повече от броя на 

гласоподавателите съгласно избирателния списък.

Всички въпроси, свързани с бюлетините за гласуване в изборите 

за  народни представители  на  12 май 2013 г.,  са  уредени в  Изборния 

кодекс, Глава девета, раздел І и раздел ІІ, решенията на ЦИК и приетите 

с решение на ЦИК изборни книжа и материали, които са обнародвани в 

„Държавен вестник”, бр. 27 от 15 март 2013 г. Цялата информация се 

съдържа и на сайта на Централната избирателна комисия www.cik.bg.”

Имате ли предложение за корекции на кореспонденцията? 

Моля, който е съгласен с този текст, моля да гласува.

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

Приема се.

Колеги, други доклади имате ли?
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Господин Бояджийски.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Изтича  крайният  срок,  в  който 

трябва да вземем решение за срещата в Брюксел на 18-и на експертите,  

които обменят информация за изборите за Европарламент. 

ЕЛЕНА МАРКОВА: Имате ли предложения, колеги?

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Колеги, аз ви предлагам да определим 

господин  Бояджийски  като  член  на  ЦИК,  който  да  участва  на  тази 

среща  или  заседание  в  Брюксел.  Той  е  лицето  за  контакт  по  тези 

въпроси,  движи  ги  успешно,  поне  засега,  участвайки  успешно  в 

тестовете. Мисля, че е резонно да продължи това си участие по линия 

на тази дейност. 

Затова правя предложение да го командироваме в Брюксел за 

участие в заседание на Експертната работна група, както се нарича.

Хвърлих  един  поглед  на  кореспонденцията  по  този  въпрос. 

Само  да  ви  кажа,  ако  възникнат  въпроси,  че  разходите  по 

командировката не са за сметка на бюджета на ЦИК. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  имате  ли  други 

предложения.

Колеги, който е съгласен господин Паскал Бояджийски да бъде 

командирован  по  съответния  ред  в  Брюксел,  за  да  представлява 

Централната избирателна комисия моля да гласува. 

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

Приема се. 

Пътните  разходи  са  за  сметка  на  Европейската  комисия,  а 

останалите разходи са в  рамките на Наредбата за командировъчните в 

чужбина.

Колеги, други доклади имате ли?                                                

Господин Бояджийски.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Имам  за  доклад  едно  писмо  до 

госпожа  Капка Панайотова – председател на Управителния съвет на 
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Сдружение „Център за независим живот”. Спомняте си, докладвах ви 

това предложение, докладвах ви и предложението си как да отговорим 

на него.                                                

Във връзка с това вече съм оформил писмото, искам все пак да 

ви го прочета. Малко се различава от това, което гласувахме на 5 юни, 

за  да  не  възникнат  някакви  въпроси,  по-добре  да  ви  запозная  с 

неговото съдържание и да вървим напред с изпращането му.

С вх. № 2064 от 5 юни 2013  г.  госпожа Капка Панайотова е 

поискала на основание Закона за достъп до обществена информация да 

й  бъде  предоставена  наличната  информация  относно  броя  на 

подвижните секционни избирателни комисии при гласуване в изборите 

на 12 май, в кои избирателни райони и кои населени места са били тези 

комисии и какъв е броят на лицата, гласували с подвижни избирателни 

урни на 12 май 2013 г. 

Както си спомняте, аз споделих, че тази информация е налична 

на  сайта  на  Централната  избирателна  комисия  и  районните 

избирателни комисии, но частично. Налична е информация за това в 

кои районни комисии и в кои общини е имало подвижни секционни 

комисии, но информация за това колко хора са гласували с тях и какъв 

е номерът на тази секционна комисия няма ясно означен на сайтовете 

на комисиите. 

По тази причина и като взех предвид следното,  а именно, че 

ЦИК не разполага с правомощия да образува подвижни секции или да 

назначава  подвижни  секционни  комисии,  освен  в  хипотезата  на 

несъгласие, че кодексът не прави разлика между видовете секционни 

избирателни  комисии,  чиито  протоколи  подлежат  на  повторно 

въвеждане в ЦИК, че нямаме различен вид книга образец за протокол 

за СИК и за ПСИК, то няма и възможност Централната избирателна 

комисия  да  разполага  с  такава  информация  за  това  колко  са 

гражданите,  които  са  гласували  в  подвижните  секционни  комисии, 
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какъв е точният брой във всички райони на тези комисии и то имайте 

предвид тази информация да е създадена от нас. 

Съгласно  чл.  3,  ал.  1  от  ЗДОИ  субекти  на  предоставяне  на 

информацията са органите, които създават или съхраняват обществена 

информация.  Когато  тези  органи  установят,  че  те  не  разполагат  с 

исканата информация, тяхно задължение е, съгласно чл. 32 от същия 

закон,  да  препратят  искането  към  органа,  който  разполага  с  тази 

информация.

Установих,  че  органът,  който  разполага  с  тази  информация, 

поне частично,  са районните избирателни комисии.  Доколкото те не 

съществуват  обаче,  единственият  начин  да  се  предостави  тази 

информация е да се насочи заявителят към страниците на районните 

избирателни комисии, които могат да бъдат достигнати чрез интернет 

страницата на ЦИК.                                                

Описал съм тези мотиви, които изложих пред вас, в писмото до 

госпожа Панайотова и предлагам да добавим информацията,  с която 

все пак разполагаме, и която е изготвена въз основа на информацията  

от  интернет  страницата  на  РИК.  А  тя  е  събрана  в  табличен  вид  и 

съгласно  нея  има  81  подвижни  секционни  избирателни  комисии  на 

територията на страната, като например за 31 РИК Ямбол – 4 комисии: 

в Болярово, Елхово, Стралджа и Тунджа. Няма номер, за да можеш да 

провериш и да се ориентираш коя точно от Елхово е била подвижна. 

Предлагам ви така да отговорим на госпожа Панайотова и да й 

изпратим информацията, която имаме при нас.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението. 

Имате ли коментари?

Да  укажем,  че  може  да  отправи  запитването  до  тях,  ако 

прецени. Ако считаме, че има основание. 
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако може само да допълня, подсеща 

ме  колегата  Солакова,  че  тъй  като  и  кметът  е  компетентен  орган, 

предлагам да допълним в писмото, че също може да поиска подобна 

информация  от  компетентните,  съгласно  Изборния  кодекс  органи, 

които образуват секционни избирателни комисии, а именно кметовете 

на общини.

Съзнавам, че това са 264 общини, но такъв е смисълът на закона 

и  това  е  единственото,  което  можем  да  направим,  при  настоящата 

законова рамка. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Който е съгласен с текста 

на отговора с добавката, моля да гласува.

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

Имаме решение.

Имате ли други доклади?

Госпожо Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  да  докладвам  докладната 

записка и да приемем решение по предложението на главния секретар 

на администрацията, за което ще моля да изключим видеоизлъчването,  

госпожо председател.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ще  изключим  видеото. 

Само преди това да направим едно уточнение.

От госпожа Янева току-що постъпи една докладна в качеството 

й на главен секретар на администрацията на ЦИК, относно дейността 

на администрацията на ЦИК в периода 4 април – 7 юни 2013 г. Аз ви 

предлагам  да  я  кача  във  вътрешната  мрежа  и  да  я  разгледаме  в 

понеделник.

Това и в контекста на тази докладна, с която тя беше поискала 

да  прекратим  служебното  й  правоотношение  по  взаимно  съгласие, 

считано от 10 юни. Днес, при проведените разговори, коментирахме, 

че  постигаме  съгласие  това  прекратяване  да  бъде  считано  от  11-и, 
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поради което ви предлагам в понеделник да разгледаме тази докладна 

записка и тогава  да вземем решение за прекратяване на служебното 

правоотношение. Но ви докладвам, че такава има и ще я предоставя 

във  вътрешната  мрежа,  за  да  се  запознаете  с  нея,  тъй  като  тук  има 

данни за бюджета по план-сметката в актуалното му състояние.

Преди  да  изключим,  имате  ли  други  предложения  по  този 

въпрос?

Включвам  в  дневния  ред  за  понеделник  тези  въпроси  и  ще 

помоля  да  изключим  видеото,  докато  коментираме  размери  на 

възнаграждения. 

Давам думата на госпожа Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  предлагам  да  одобрим 

направеното предложение от главния секретар на администрацията на 

ЦИК  с  вх.  №  2012-НС  от  27  май  2013  г.  относно  сключване  на 

граждански  договори  със  служители  от  Народното  събрание,  които 

подпомагаха  дейността  на  Централната  избирателна  комисия  във 

връзка  с  организирането  и  произвеждането  на  изборите  за  народни 

представители,  както  и  за  сключване  на  граждански  договор  със 

сътрудника госпожа Пенка Добрева  за  периода 30 април до 26 юни 

2013  г.,  съобразно  поименния  списък  на  служителите  от  Народното 

събрание  и   посочените  конкретни  размери  на  възнаграждения  по 

гражданските договори.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Колеги,  чухте 

предложението.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение, съобразно доклада.

Заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, както ви докладвах и вх. № 487 

от 7.06.2013 г.,  писмо от главния секретар на Народното събрание с 
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приложени  счетоводни документи в изпълнение на споразумение за 

материално-техническото осигуряване и за финансиране на разходите 

по издръжката на Централната избирателна комисия за м. март.

Предлагам да одобрим тези разходи и да възложим на главния 

секретар изпълнението. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги, чухте доклада на 

госпожа Солакова. Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение.

Има ли други доклади?                                                

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Само две писма от Варна във връзка 

със  Станко  Станков,  който,  доколкото  разбирам,  е  директор  на 

дирекция „Управление на собствеността” и отговаря за отпечатване на 

бюлетините.  Имаме  сигнал,  че  сигурно  ще  се  наложи  да  се  вземе 

решение за намаляване размера на квадратчето в самата бюлетина, за 

да  може да  стигне  необходимия размер  за  отпечатване,  тъй  като  са 

поръчвали някакви други неща.                                                

Просто ви уведомявам за сведение, че това се случва. 

Получено е такова писмо от него с вх. № 491 от 7 юни 2013 г., в 

което  той  е  обяснил  какъв  е  случаят.  Обадих  му  се  по  телефона,  

разбрах,  че  трябва  бюлетината  да  има  определена  дължина.  До 

понеделник  ще  ни  уведомят  какво  да  стане  и  какви  действия  да 

предприемем. 

Засега – за сведение.

Това е, което имах да ви кажа. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Други доклади? 

Колеги, следващото ни заседание ще е в понеделник в 13,30 ч., 

в  което  заседание  ще ви  моля  да  разгледаме  всички правила,  което 

днес  по  обективни  причини  не  можахме  да  гледаме  –  Вътрешни 
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правила, длъжностни характеристики и останалите въпроси, свързани 

със структурата и дейността на администрацията ни. 

В  тази  връзка  исках  да  ви  питам  дали  е  необходимо 

допълнително заседание на работната група, която днес се занимаваше 

с тези въпроси?  Аз ви предлагам в понеделник в 11,00 ч., ако нямате  

ангажименти, да се събере тази работна група за администрацията.

А сега давам думата на Анна Манахова да ни прочете текста на 

съобщението.

АННА  МАНАХОВА:  Колеги,  това  е  съобщението  относно 

приемане на нови решения за представители на партии, коалиции от 

партии  и  инициативни  комитети,  наблюдатели,  застъпници  и 

социологически агенции за частични и нови избори:

„С Решение № 2704-МИ и Решение № 2708-МИ от 7 юни 2013 г. 

Централната избирателна комисия отмени Решение № 1529-МИ от 13 

декември 2011 г., Решение № 1680 от 5 март 2012 г., Решение № 1543-

МИ от 20 декември 2011 г. на ЦИК и Решение № 1687-МИ от 8 март 

2012 г.

С решения № 2705-МИ, № 2706-МИ, № 2707-МИ и № 2708-МИ 

от  7  юни  2013  г.  ЦИК  прие  нова  регламентация  по  отношение 

представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, 

наблюдатели, застъпници и социологически агенции при произвеждане 

на  частични  и  нови  избори,  съобразена  с  последните  изменения  в 

Изборния кодекс, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 21.02.2013 г.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Благодаря.

Закривам заседанието.

(Закрито в 18,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова
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СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Нина Иванова
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