
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 338

На  18  юни  2013  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. От МВР – относно осигуряване на средства за охрана на 

изборите за кмет на община Варна на 30.06.2013 г.

Докладва: Мая Андреева

2. От Министерството на финансите, П. Бочанов – месечно 

разпределение на бюджета за 2013 г..

Докладва: Елена Маркова

3. Бюлетин - предпечат.

Докладва: Елена Маркова

4.  От  СДВР  –  искане  на  информация  за  сигнал  от  ГД 

„Освобождение”.

Докладва: Елена Маркова

5. От СДВР – справка за избран народен представител Иван 

Й. Божилов.

Докладва: Ерхан Чаушев
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6. От Ст. Станков, община Варна – относно съхранение на 

печатите на СИК при евентуален втори тур на изборите за кмет на 

община Варна.

Докладва: Елена Маркова

7.  От  граждани,  организирани  в  социалната  мрежа  – 

отворено писмо-покана за кръгла маса

Докладва: Ерхан Чаушев

8. Сигнал от ПП „Движение България на гражданите” срещу 

кмета на община Плевен проф. Димитър Стойков.

Докладва: Ерхан Чаушев

9.  От  община  Павликени  –  относно  заплащане  на 

възнагражденията  на  ОИК  Павликени  за  провеждане  на  местен 

референдум в с. Върбовка.

Докладва: Ерхан Чаушев

10. От ОИК Велико Търново- относно допусната техническа 

грешка в справка на заседание на 20.05.2013 г.

Докладва: Ерхан Чаушев

11. От РП – Златоград – отказ за образуване на досъдебно 

производство за Светла Славова.

Докладва: Ерхан Чаушев

12.  От  РП  –  Златоград  –  относно  налагане  на 

административно наказание на Теменужка Мишева за гласуване в 

нарушение на правилата

Докладва: Ерхан Чаушев

13. Справка за член на СИК

Докладва: Румяна Сидерова

14. Информация за налични бюлетини от предходни избори

Докладва: Мая Андреева

15. Решение относно опаковане и предаване на бюлетините, 

екземплярите  от  протоколите,  предназначени  за  общинската 



3

администрация и останалите книжа и материали от СИК/ПСИК на 

комисиите  по  чл.  242,  ал.  7  от  ИК  и  съхранение  на  книжата  и 

материалите  при  произвеждане  на  нови  и  частични  избори  за 

общински съветници и кметове.

Докладва: Анна Манахова

ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Мая  Андреева, 

Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Анна  Манахова,  Бисер 

Троянов,  Венцислав  Караджов, Владимир  Христов,  Гергана 

Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева, 

Мариана Христова и Ралица Негенцова.

ОТСЪСТВАТ: Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Сабрие  Сапунджиева,  Валентин  Бойкинов,  Красимир  Калинов, 

Паскал Бояджийски и Силва Дюкенджиева.

Заседанието  бе  открито  в  15,04  ч.  от  госпожа  Мария 

Мусорлиева  и  председателствано  от  госпожа  Мая  Андреева  – 

заместник-председател на Комисията. 

* * *

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  откривам 

настоящото заседание на 18 юни.

Моля първо да изберем преброител.

Предлагам за преброител господин Владимир Христов.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Аз  мисля,  че  в  залата  има 

достатъчно  заместник-председатели.  Благодаря  Ви,  госпожо 

Мусорлиева, оценявам честта, но предлагам или колегата Андреева, 

или колегата Сидерова, или Вие – някой от вас да бъде преброител.
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Колеги,  тогава  предлагам  да 

брои господин Емануил Христов.

Който е съгласен с предложението, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10, против – 2.

Приема се.

Предлагам  за  водещ на  днешното  заседание  госпожа  Мая 

Андреева.

Ако има други предложения, моля да ги кажете. 

Ако не, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10, против – 2.

Приема се.

Заповядайте, госпожо Анреева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Госпожа Елена Маркова каза, че 

ще закъснее, има някакъв съвет в министерството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Благодаря Ви,  колега 

Мусорлиева

Дежурният член на комисията има думата.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  ще  ви  докладвам 

кореспонденцията, получена от днес. 

С  вх.  №  521  от  днешна  дата  сме  получили  по  факс  от 

Общинския  съвет  Павликени  с  искане  да  уточним  размера  на 

възнагражденията  на  съответната  Общинска  избирателна  комисия 

по отношение на провеждащия се местен референдум. Ние сме взели 

такова решение, то вече е изпратено. 

Това е за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАЯ  АНДРЕЕВА:   Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Като  допълнение  към  това,  което 

докладва дежурният, само да ви кажа, че с мен се свърза по телефона 

председателката на Общинската избирателна комисия на Павликени. 
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Те  са  наясно  със  своите  задължения.  По  някаква  причина 

Общинският  съвет  още не  е  благоволил  да  ги  уведоми,  но  те  са 

започнали да действат. Сигурно ще получим скоро от тях някакъв 

доклад или уведомление, тъй като се касае не за един референдум, а 

реално за два референдума, защото макар на една и съща дата в две 

различни населени места,  всъщност се провеждат  референдуми с 

различни  въпроси.  В  едното  населено  място  е  с  един  въпрос,  на 

другото – с друг въпрос.

Докладната ще дойде по-късно. 

Общинският  съвет  ни  искаше  решението,  ние  сме  го 

изпратили.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА:  Благодаря.

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № 520 от днешна 

дата сме получили сигнал от господин Христо Таслаков – общински 

председател  на  Политическа  партия  „Движение  на  гражданите”. 

Също така от Стефан Милев – областен координатор на политическа 

партия „Движение на гражданите” и от Стефан Туцев. Един сигнал, 

който е адресиран до Общинската избирателна комисия в Плевен, 

Централната избирателна комисия, а също така съответни копия до 

президента, омбудсмана, Общинският съвет – Плевен, Национално 

сдружение  на  общините,  Българска  телеграфна  агенция, 

Информационна агенция „БГ Нес”. 

В този сигнал се твърди, че близо година и половина кметът 

на  община  Плевен  проф.  Димитър  Стойков  нарушава  Закона  за 

местното самоуправление, влизайки в хипотезата на чл. 42, ал. 1, т. 7 

от  закона,  а  именно,  че  пълномощията  на  кметове  и  кметства  се 

прекратяват  предсрочно при избирането  на  народен представител, 

министър, областен управител и когато заемат друга длъжност по 

трудово и служебно правоотношение. Твърди се, че проф. Стойков е 
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именно  в  тази  хипотеза  –  заема  друга  длъжност  по  трудово  или 

служебно правоотношение и се иска във връзка с гореизложеното, в 

духа  на  българското  правосъздаване  и  спазването  на  законите  да 

бъде  установено  дали  е  законосъобразно  съвместяването  на 

длъжността кмет с други трудови договори на проф. Стойков. И ако 

се установи нарушаването на закона, моля да се приложи съответно 

разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и да бъдат прекратени 

предсрочно правомощията на проф. Стойков като кмет на община 

Плевен.

Уважаеми колеги, сигналът е адресиран според мен правилно 

по  компетентност  до  Общинската  избирателна  комисия,  поради 

което аз ви предлагам да изпратим само едно писмо до Общинската 

избирателна комисия с приложен този сигнал и да ги помолим след 

вземане на решение да бъде взето решение по случая.

Това  ви  предлагам  по  този  сигнал.  Компетентността  за 

произнасяне  по  този  тип  сигнали  пак  е  в  правомощията  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Плевен.  Това  е  моето 

предложение  –  да  изпратим  по  компетентност  на  Общинската 

избирателна комисия Плевен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАЯ  АНДРЕЕВА:   Благодаря,  колега 

Чаушев.

Колеги, чухте доклада.                                                

Имате ли въпроси?  

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Предложението се приема. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № 519 от днешна дата ви докладвам 

едно  електронно  заявление  писмо,  касаещо  вчерашното 

предложение на госпожа Мая Манолова по отношение на нейната 

покана за промени в Изборния кодекс. Получили сме го по e-mail. То 
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е адресирано чрез медиите до госпожа Мая Манолова – заместник-

председател  на  Народното  събрание,  с  копие  до  Красимира 

Медарова – председател на Централната избирателна комисия. Като 

автори  са  посочени  неформална  група  граждани,  организирана  в 

социалните мрежи с посочен e-mail, в което този текст е със заглавие 

“Отворено писмо – предложение относно право на покана за участие 

в  национална  кръгла  маса  към  всички  граждански  организации, 

които имат идея за промяна на изборните правила”.

По същество тази група граждани искат да  бъде  отложена 

тази дискусия за първата половина на идния месец, като им се даде 

възможност  да  си  представят  предложенията  писмено  и  по 

електронен път до края на първата седмица на м. юли. „Това наше 

предложение се налага от фактите, че повечето от нас живеят извън 

столицата”.  Съответно се изразяват и аргументи, че е необходимо 

време  за  изготвянето  на  аргументирани  предложения  по  тези 

промени,  а  също  така,  че  могат  при  удължаване  на  срока  да  се 

включат и повече други групи и организации.

С оглед демокрацията и гласът на обществото от текущите 

протести искаме да знаете, че инициираните поправки в  Изборния 

кодекс с участието на граждани няма да бъдат повод да отстъпим от 

исканата оставка на правителството и насрочване на нов вот след 

приемането на промените.                                                

Прочетох ви го малко по-обстойно, защото по същество ние 

не сме адресат на това писмо предложение, но молбата е да се чуе 

искането на тези група граждани. 

Това  е  за  сведение,  уважаеми  колеги.  Да  видим  и  новите 

промени в  Изборния кодекс, които явно са в близкия хоризонт на 

очаквания на обществената среда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА:  Благодаря.

Има ли друго? 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги,  с  вх.  № 2088-НС от 

днес от Министерството на вътрешните работи, Столична дирекция 

на вътрешните работи сме получили искане за справка във връзка с 

разследване на основание чл. 159 от НПК. Иска ни се справка дали 

лицето  Иван  Йорданов  Божилов  със  съответните  лични  данни  е 

избрано за народен представител в Четиридесет и второто Народно 

събрание,  като  е  посочено  и  на  какъв  адрес  да  изпратим  тази 

справка. 

След сверка с помощта на администрацията предлагам да се 

изпрати  исканата  справка  до  Столична  дирекция  на  вътрешните 

работи,  а именно,  че  господин Иван Йорданов Божилов,  съгласно 

наше Решение № 2643-НС на ЦИК от 15 май 2013 г. не е бил избран 

за народен представител в 42 Народно събрание.

Тази  информация,  не  знам  дали  да  се  посочва,  той  е  бил 

просто кандидат в 25. РИК, на девето място в кандидатската листа 

на Политическа партия ГЕРБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАЯ  АНДРЕЕВА:   Благодаря,  колега 

Чаушев.

Колеги, чухте доклада. Справката е за това, че лицето не е 

избрано за народен представител.

Имате ли въпроси?                                                

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Предложението се приема. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Само  не  знам  дали  да  изпратим  като 

приложение  това  решение,  или  само  справката.  По-добре  само 

справката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА: Така или иначе писмото 

съдържа указание за решението, а то е качено на сайта.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № 524 от днес, от 

Районна прокуратура  Златоград  ни уведомяват,  че  във  връзка  със 

сигнално писмо е приложен списък на лица, гласували в нарушение 

на  правилата  на  Изборния  кодекс за  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство и ни уведомяват, че по отношение на Теменужка Мишева 

от  с.  Долен,  с  постановление  от  16  май  е  образувано  досъдебно 

производство за престъпление по чл. 168, ал. 1 от НПК. Съответното 

досъдебно  производство  е  приключило  на  10-и,  като  делото  е 

внесено от Районна прокуратура Златоград в Районен съд Златоград 

с постановление за предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание. 

Уважаеми колеги, предлагам това да остане за сведение.

Получили сме също така с вх. № 523 от 18 юни 2013 г. от 

Районна  прокуратура  Златоград  постановление  за  спиране  на 

наказателно  производство  от  образувано  досъдебно  производство 

по описа на Полиция Златоград срещу госпожа Светла Славова по 

чл.  168,  ал.  1,  поради  ненамиране  на  това  лице,  тя  е  напуснала 

пределите на страната и е заминала в Германия. Това са основните 

мотиви, които разбира се са по-обстойни.  Понеже не може да се 

намери е  обявена  за  общодържавно издирване  и  засега  е  спряно 

наказателното производство. 

Това е,  уважаеми колеги.  Имам и възнаграждения,  но тях 

малко по-късно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА:  Колега Чаушев, искам 

само да изясним въпроса относно допусната техническа грешка в 

справка за заседания от 20 май на ОИК Велико Търново. Имате ли 

готовност? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, нямам готовност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Правите  ли 

предложение за отлагане за следващо заседание? 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Да,  правя  предложение  за  следващото 

заседание. Включително и още едно – за възнаграждение, да остане 

за следващото заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА:  Поради необходимост 

за  извършване  на  допълнителни  справки,  колегата  предлага  тази 

точка  от  дневния  ред  да  бъде  отложена  за  разглеждане  в 

следващото заседание.

Благодаря, колега Чаушев. 

Колега Сидерова, заповядайте. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  аз  помолих  да  ми  бъде 

дадена  думата,  тъй  като  постъпи  до  нас  една  молба  от  член  на 

секционна  избирателна  комисия  в  24  РИК  София,  в  район 

„Сердика”.  Помолих да я  докладвам по спешност,  тъй като Вяра 

Ангелова Велкова, която е била член на 43 секционна избирателна 

комисия район „Сердика” й е изискано удостоверение за това, че е 

била такъв на изборите на 12 май от НОИ като безработна, като са я 

предупредили, че ще й прекратят изплащането на обезщетението за 

безработен, ако не представи такова удостоверение. 

Аз  ви  предлагам  да  направим  справка  в  протокола  на 

съответната секция, който се намира при нас долу в хранилището и 

да издадем това удостоверение на госпожа Вяра Ангелова Велкова. 

Ще направя справка и ще ви докладвам дали тя наистина е 

член, за да се изготви удостоверението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАЯ  АНДРЕЕВА:   Благодаря,  госпожо 

Сидерова.  Ще  можем  да  издадем  удостоверението  на  база  на 

установен положителен факт при нас за това, че лицето е участвало 

в състава на комисията. Така че след проверка отново ще внесете 

преписката за разглеждане. 

Благодаря Ви. 
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Колега  Христов,  заповядайте  да  докладвате  по  точката 

„Бюлетин – предпечат”. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, колеги. 

Колеги,  още за вчерашното заседание,  което за съжаление 

не се проведе, качих информацията за бюлетина, тъй като трябваше 

до края на работното време да дадем информация дали има някакви 

последни корекции по  бюлетина.  Както  виждате,  това  е  пълният 

бюлетин – 976 страници. Това е предпечатната подготовка. Точно в 

този  вид,  както  са  дадени  страниците,  така  ще  изглежда  и 

бюлетинът.

Разбира се, на мен ми е ясно, че човек трудно би могъл да 

прочете 976 страници. Аз си направих труда обаче да проверя дали 

са нанесени всички тези корекции, които досега бяхме направили, 

тъй  като не  бяха  малко през  този период от  около две  седмици. 

Установи се, че всички корекции са нанесени. Вчера, независимо че 

нямаше заседание, обявих това, че бюлетинът е качен на 3-4 колеги, 

ако могат да изкажат мнение. Никой не се обади. Така че де факто 

от  днес  е  дадено  във  Военно  издателство  отпечатването  на 

бюлетина. И предполагам, че до няколко дни, вероятно до края на 

седмицата,  печатът ще бъде готов.  Очаквам официално писмо от 

„Информационно обслужване”, както винаги се е постъпвало, да ни 

питат как да бъдат разпределени бройките. Това е нещо, по което 

трябва  да  помислим  и  да  използваме  да  видим  как  е  бил 

разпределен предходния бюлетин с някакви евентуални изменения. 

Все  пак  добре  е  всеки  от  вас  да  може  да  се  запознае  с 

бюлетина. Аз лично ви казах, че нямам забележки. Една-единствена 

забележка  на  стр.  24  в  една  таблица,  където  пишеше  „Всичко”, 

помолих да се допълни и да пише „Всичко действителни гласове”. 

Това е  единственото,  което не  сме забелязали в предварителните 

изясняване на бюлетина, или пък не ни е направило впечатление. 
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Това е, което мога да ви кажа. Мисля, че вече  е късно да 

взимаме някакви кардинални решения, тъй като от днес е започнало 

отпечатването  на  самия бюлетин.  Очакваше се  да  бъде  над 1000 

страници,  но добре че се е  събрал под 1000,  защото имаше една 

предварителна  информация,  че  ако е  над 1000 страници няма да 

бъде  възможно  да  се  побере  в  един  том  и  може  да  се  наложи 

третият  раздел,  който  добавихме  в  последния  момент,  да  бъде 

издаден на отделна брошура. Така, както е направено, се събира в 

тези 1000 страници и явно ще излезе в един том. 

Това е, което мога да ви кажа като информация. Сведението 

ми е, че независимо от доста голямото закъснение от наша страна 

по отношение на корекциите, които трябваше да направим, ще се 

спази  40-дневният  срок  след  изборите  и  вероятно  до  петък  ще 

бъдат отпечатани всички 700 екземпляра, които са поръчани. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА:  Тоест, този доклад при 

тези обстоятелства е за сведение. 

Колеги,  в  предходно  заседание,  ако  си  спомняте,  се 

докладва писмо с вх. № 510 от 13 юни, което първоначално беше 

разпределено  на  доклад  на  колегата  Владимир  Христов. 

Централната  избирателна  комисия  прие  решение  исканата 

информация за регистрираните партии и коалиции от произвелите 

се избори през периода 1990 – 2001 г.  да бъде предоставена във 

вида, в който тя е налична в Централната избирателна комисия. 

Направено  е  копие  на  бюлетините,  които  се  намират  в 

Централната  избирателна  комисия  с  резултатите  от  изборите, 

произведени  на  11  и  18  ноември  2001  г.  за  президент  и 

вицепрезидент;  резултатите  от  изборите,  произведени  на  17  юни 

2001  г.  за  народни  представители;  бюлетина  с  резултатите  от 

местните избори, произведени на 16 и 23 октомври 1999 г.; копие 



13

от  бюлетин с  резултатите  от  изборите,  произведени  на  19  април 

1997  г.  за  народни  представители;  копие  от  бюлетина  за 

резултатите  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент, 

произведени  на  27  октомври  и  3  ноември  1996  г.;  копие  от 

бюлетина  за  резултатите  от  местните  избори,  произведени на  29 

октомври и 12 ноември 1995 г.; бюлетин с резултатите от изборите,  

произведени  на  18  декември  1994  г.  за  народни  представители; 

бюлетин с резултатите от президентските избори на 12 и 19 януари 

1992  г.;  бюлетин  за  резултатите  от  изборите  за  народни 

представители произведени на 13 октомври 1991 г. 

Това  е  информацията,  която  е  налична  в  Централната 

избирателна  комисия.  В  този  вид  тя  ще  бъде  предоставена, 

съгласно прието протоколно решение на Централната избирателна 

комисия в предходно заседание. 

Докладвам  за  сведение  с  какво  е  окомплектовано  към 

момента писмото, което ще бъде изпратено до организацията, която 

поиска тази информация. 

Колега Сидерова, имате ли готовност? Заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Госпожа Вяра Ангелова Велкова е 

била председател на 43 СИК район „Сердика”, 24. Многомандатен 

район.

Аз предлагам, ако сте съгласни, да й издадем удостоверение, 

че е била. Прегледах протокола. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАЯ  АНДРЕЕВА:   Благодаря,  колега 

Сидерова. 

Колеги, чухте доклада. Имате ли въпроси? 

Който  е  съгласен  с  предложението  на  колегата  Сидерова, 

моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 
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Предложението  се  приема,  удостоверението  ще  бъде 

издадено.

Колеги,  останаха  две  точки  от  дневния  ред  на  доклад  на 

колегата Елена Маркова, която в момента отсъства.  

Бих искала да зная дали нейния доклад  по някаква причина е 

предоставен на друг колега? 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:   Тя каза, че ще дойде.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАЯ  АНДРЕЕВА:   Аз  разбирам,  че 

госпожа  Маркова  ще  дойде,  но  остана  само  една  точка,  която  е 

разпределена  на  отговорниците  за  Варна  и  ще  се  пристъпи  към 

доклад  по  нея,  след  което  ще  пристъпим  към  разглеждане  на 

въпросите  за  изплащане на  възнаграждения.  И се  надявам в  този 

период колегата Маркова да се присъедини към заседанието. 

Колеги,  в  заседанието  на  13  юни  се  докладва  постъпило 

писмо от Министерството на вътрешните работи. Ако си спомняте, 

искаше се Централната избирателна комисия да изпрати указания до 

кмета на община Варна да се изплатят необходимите на ОД на МВР 

Варна средства за осъществяване на охрана на частичните избори за 

кмет,  насрочени  на  30  юни 2013  г.,  като  в  писмото  се  развиваха 

подробни доводи за това, че се счита, че тези средства са дължими. 

Тогава ви докладвах, че преписката следва да бъде комплектувана с 

изпратеното  от  нас  до  кмета,  тогава  временно  изпълняващия 

длъжността кмет на община Варна господин Христо Бозов писмо, 

което  се  цитира  и  в  писмото,  изпратено  от  Министерството  на 

вътрешните работи. 

Припомням ви, че с наше писмо с изх. № 182 от 22 май 2013 

г.  във  връзка  с  постъпили  питания  в  Централната  избирателна 

комисия с вх.  № 421 и 423 съответно от 18 и 20 май, свързани с 

произвеждане  на  частичните  избори,  сме  отговорили,  че 

разпоредбата  на  §  4  от  Допълнителните  разпоредби  на  Изборния 



15

кодекс се отнася и за произвеждане на частичен избор, независимо 

че съгласно чл. 280, т. 10 от Кодекса разходите за такъв избор са за 

сметка на общинския бюджет. Изрично има указание, изпратено от 

нас, изразяващо се в изречението „Охраната на обществения ред и 

охраната  на  изборните  помещения  е  задължение  на  органите  на 

МВР, съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и Закона за МВР”. 

Колеги,  аз  лично  не  намирам  основание  Централната 

избирателна комисия да променя в момента становището си относно 

прилагането на цитираните разпоредби на Изборния кодекс и в тази 

връзка  да  е  необходимо  да  се  дават   различни  указания  от  тези, 

изпратени от Централната избирателна комисия на 22 май.  

Подлагам въпроса на дискусия и очаквам становището ви в 

тази връзка. 

Колега Христов, като отговорник също за този изборен район 

Варна, ще помоля да изразите становище. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председател.

Уважаеми колеги,  аз мисля, че няма причина да ревизираме 

становището, което вече сме взели по отношение на този случай, тъй 

като разпоредбата, която изрично указва, че не се сключват договори 

с Министерство на вътрешните работи при произвеждане на избори, 

автоматично  води  до  правния  ефект,  че  съответната  общинска 

администрация би могла да плати на министерството, тъй като тя не 

може да плати без да има сключен договор, тоест, тя няма правно 

основание да заплаща.  Поради което и съм на мнение, че нямаме 

никаква причина да си ревизираме становището. 

Аз имам само предложение докладчикът по първото писмо, 

което  е  написано,  да  напише допълнително с  оглед на  това,  че  е 

запознат и вече е писал този текст, че е поддържаме изложеното вече 

становище. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАЯ  АНДРЕЕВА:   Заповядайте,  колега 

Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  И  без  да  ме  помолите,  като 

отговорник за района ще взема отношение, тъй като и аз извадих 

писмото, което сме изпратили до изпълняващия длъжността кмет на 

община Варна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА:  Щях да Ви предоставя 

думата като следващия присъстващ в залата по въпросите. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  По  същия  начин  не  намирам 

основание  за  ревизиране  на  становището,  но  предлагам  и 

предполагам,  че  господин  Владимир  Христов  има  предвид 

Централната  избирателна  комисия да  отговори,  че  поддържа 

становището, изразено в писмо с изходящ номер до изпълняващия 

длъжността кмет на община Варна и поради липса на основание за 

промяна в това становище изпраща този отговор. 

С оглед на това обаче, колеги, че се произвеждат частични 

избори и фактът, че министърът на вътрешните работи ни поставя 

този въпрос, се опасявам, че може да има различна практика. И по 

тази причина предлагам да помислим дали да не качим съобщение в 

този смисъл на нашия сайт по отношение на прилагането на § 4 от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА:  В тази връзка,  колега 

Солакова,  както  вече  казах,  във  всички  случаи  нямаше  да  Ви 

пренебрегна  като  отговорник  за  този  район.  Приемам това,  което 

Вие казахте, но бих изчакала да видя окончателно формиран текст 

на отговор от докладчика, който е подготвил текста на писмото от 22 

май,  за  да  можем  да  преценим  текста  на  съобщението,  което 

предлагате  да  качим,  защото  е  желателно  колегите  да  го  виждат 

изписано, за да могат да вземат решение, ако не възразявате за това. 

Заповядайте, колега Христов. 
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ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Аз,  първо,  се  учудвам,  госпожо 

Солакова,  че  не  разбрахте  това,  което  исках  да  кажа.  Моето 

изявление, ако сега ме слушате, може би затова не сте ме разбрала 

първия  път,  защото сега  не  ме слушате,  имах две  предложения – 

първо, да не си ревизираме становището като комисия; и второ, в 

чисто технически план кой да изготви отговора на писмото. 

Виждам,  че  Вие  и  сега  не  ме  слушате,  така  че  и  да  Ви 

обяснявам  и  да  не  Ви  обяснявам,  аз  Ви  благодаря,  госпожо 

председателстващ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, имам спомен, че 

това  беше  колегата  Елена  Маркова.  Когато  писмото  е  готово  в 

днешното  или  в  утрешното  заседание  ще  бъде  докладвано  на 

Централната избирателна комисия, както и текстът за съобщението, 

който  колегата  Солакова  предложи  да  бъде  качено  на  нашата 

интернет страница. 

Колега  Христов,  имате  ли  готовност  да  докладвате 

възнаграждения на ОИК – Варна?

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: В момента не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА:  Колега Христова, имате 

думата за възнагражденията на ОИК – Иваново. 

МАРИАНА ХРИСТОВА: Благодаря. 

Колеги, постъпило е искане от ОИК Иваново с вх. № 418, във 

връзка  с  проведено  дежурство  на  16  април  2013  г.  Проведеното 

дежурство  е  относно  прибиране  на  избирателните  списъци  за 

избиране на кмет на кметство Мечка, община Иваново, област Русе 

при  проведения  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Мечка  на  7 

април 2013 г. 

Изготвено  е  искане,  приемо-предавателна  разписка  на 

избирателните списъци от община Иваново на ОИК Иваново, както 

и  протокол  от  16  април  2013  г.   на  комисия  в  състав:  Бисерка 



18

Борисова,  Петя Василева,  Лилия Григорова и Мариана Драшкова, 

определеният представител от Общинска администрация. 

Дежурството е проведено от председател, секретар и трима 

членове. 

Предлагам да платим от общинския бюджет, съгласно наше 

решение  №  1486-МИ  от  10.11.2011  г.  Да  бъде  изплатено  от 

общинския бюджет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА:  Благодаря. 

Колеги, чухте доклада. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Предложението се приема. 

Благодарим, колега Христова. 

Колега Караджов – ОИК Батак и ОИК Нова Загора. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  ОИК  Нова  Загора  мога  да  ви 

докладвам, колеги. 

Постъпило  е  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от 

проведено заседание на ОИК Нова Загора. Заседанието е проведено 

на  07.06.  Входирано  е  под № 499 от  11.06.2013 г.  в  Централната 

избирателна комисия. Става въпрос за прекратяване пълномощията 

на общински съветник от листата на Политическа партия ГЕРБ, тъй 

като със заповед от 03.06.2013 г. на кмета на община Нова Загора 

лицето е назначено на длъжността заместник-кмет на община Нова 

Загора.  Съгласно  чл.  30,  ал.  4,  т.  4  от  ЗМСМА пълномощията на 

общинския  съветник  са  прекратени  предсрочно.  Общинската 

избирателна  комисия  обявява  за  избран  за  общински  съветник 

следващия в листата. 

На  това  основание  е  обявен  следващият  от  листата  на 

Политическа партия ГЕРБ за общински съветник – Петьо Митев със 
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съответното  ЕГН.  На  заседанието  са  присъствали  председател, 

заместник-председател, секретар и 13 члена. 

Предлагам  ви  на  основание  наше решение  № 1486-МИ да 

изплатим  от  държавния  бюджет  възнаграждение  за  проведеното 

заседание и взетото  решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА:  Колеги, чухте доклада. 

Който е съгласен с предложението, моля да гласува. 

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

Предложението се приема. 

Колега, за Батак ще докладвате ли?

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ:  За  Батак,  колеги,  документите 

все  още  не  са  събрани,  изискани  са  решението  и  протокола  от 

заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА:  Колега Христов – ОИК 

Аврен и ОИК Аксаково. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. 

Колеги, постъпило е предложение от Общинска избирателна 

комисия  Аксаково  за  заплащане  на  едно  заседание,  проведено  на 

10.06.2013 г. с писмо с вх. № 514 от 14 юни 2013 г. 

На това заседание е било взето решение за избиране на нов 

общински  съветник  на  мястото  на  избран  народен  представител, 

бивш  общински  съветник  от  Аксаково,  който  е  станал  народен 

представител.  Тъй  като  той  е  представил  удостоверение  от 

Централната  избирателна  комисия за  избран  представител  със 

съответното решение, те са имали заседание, на което са обявили за 

избран нов общински съветник. Затова предлагам да бъде изплатено 

възнаграждение  за  това  заседание,  на  което  са  присъствали 

председател, заместник-председател и 10 члена. Да бъде изплатено 

от държавния бюджет.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА: Чухте предложението на 

колегата  Христов  за  изплащане  на  възнаграждение  на  ОИК 

Аксаково.

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Предложението се приема.  

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, колеги. 

Постъпило е също така и предложение от ОИК Аврен, област 

Варна за заплащане на заседание, което се е провело на 3 юни 2013 

г.  и  е  постъпило  при  нас  с  вх.  №  515  от  14  юни.  Съгласно 

документацията,  която  ни  е  изпратена,  на  това  заседание  е  бил 

освободен като общински съветник Златко Славов Христов, но тъй 

като  не  е  избран  следващият,  тъй  като  има  тридневен  срок  за 

обжалване,  предлагам  това  заседание  да  бъде  изплатено,  но  от 

общинския бюджет на община Аврен. 

Присъствали  са  председател,  заместник-председател  и  7 

члена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАЯ  АНДРЕЕВА:   Колеги,  който  е 

съгласен  с  предложението  на  колегата  Христов  за  изплащане  на 

възнаграждение на ОИК Аврен от общинския бюджет в докладвания 

от него състав, моля да гласува. 

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

Предложението се приема. 

Колега Чаушев, ОИК Стара Загора. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  С  вх.  №  525  от  18  юни  2013  г.  сме 

получили искане от Общинска избирателна комисия Стара Загора за 

изплащане  на  възнаграждение  за  проведено  заседание  на  13  юни 

2013  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и 20 членове. На това заседание на основание 

чл. 277 от  Изборния кодекс във връзка със съответната разпоредба 



21

от ЗМСМА те са освободили двама общински съветници от листата 

на Българската социалистическа партия и Партията на българските 

социалдемократи и са назначили съответно други двама. 

Поради  това  на  основание  чл.  277  от  Изборния  кодекс 

предлагам  да  им  се  изплати  съответното  възнаграждение  от 

държавния бюджет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА:  Благодаря. 

Колеги, чухте доклада. 

Който е съгласен с предложението, моля да гласува. 

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

Предложението е прието. 

Колеги,  изчерпихме дневния ред с изключение на доклада, 

който  е  на  отсъстващ  колега  и  доклада  на  колегата  Чаушев,  и 

писмото до Министерството на вътрешните работи. 

Друг доклад имате ли? 

Колега Манахова, заповядайте. 

АННА  МАНАХОВА:  Колеги,  готова  съм  с  проект  за 

решение,  което  обединява  всички  разпоредби  на  наши  решения, 

касаещи  опаковането,  предаването  на  бюлетините  и  останалите 

книжа и материали за частични и нови избори. Не знам обаче дали 

ще  имате  възможност  да  се  запознаете  с  него  толкова  бързо  и  в 

движение,  или  да  го  кача  в  мрежата  и  да  ви  го  изпратя.  За 

съжаление,  аз утре ще отсъствам,  ангажирана съм служебно и ще 

мога да го докладвам в четвъртък. 

Ако  смятате,  че  ще  бъде  късно,  готова  съм  и  сега  да  го 

докладвам. То е изготвено на база на решението, което е за изборите 

за народни представители. Ако изчакате, ще го кача в мрежата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА:  Колеги, възможността е 

да обявим 15 минути почивка за качване във вътрешната мрежа и за 

изчитане на проекта, след което заседанието ще продължи в 16,10 
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часа  за  разглеждане  на  предложението  за  решение  на  колегата 

Манахова.

(Почивка)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, 13 присъстващи 

в залата, продължаваме.                                                

Колега Манахова, заповядайте.                                                

АННА  МАНАХОВА:  Колеги,  приемането  на  настоящото 

решение се налага поради факта, че на 12 януари 2012 г. ЦИК прие 

решение № 1573, което целеше да обобщи и да изрази специалните 

разпоредби  по  отношение  опаковане  и  предаване  на  книжата, 

приложими  при  частични  и  нови  избори.  С  оглед  изменения  на 

Изборния кодекс и приемането на нови разпоредби и  с  оглед на 

облекчаване  работата  на  секционните  избирателни  комисии и  на 

комисиите по чл. 242, ал. 7 смятам, че е абсолютно наложително да 

бъде  прието  ново  решение,  което  да  бъде  по-читаемо  за 

участниците в изборния процес. 

Поради това поставям на вашето внимание тази компилация, 

която  е  изградена  на  базата  на  предходните  решения  на 

Централната избирателна комисия. В първата си част предимно на 

решението,  което  приехме  в  последните  избори  за  народни 

представители, съобразено съответно с действащите разпоредби на 

Изборния  кодекс,  а  във  втората  си  част  по  отношение  на 

използваните  помещения и  реда  за  отваряне,  са  разпоредбите  на 

предходните ни решения, които са съобразени с изискванията при 

местни избори. 

Тъй  като  не  съм  имала  възможност  да  го  предоставя  на 

вашето внимание, предлагам, ако искате да прочета текста, ще ви 
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помоля и вие да изкажете вашето мнение по конкретните точки, ако 

някъде има допуснати грешки, да ги отстраним с общи усилия. 

Съгласни ли сте да процедираме по този начин? 

„Решение  относно  опаковане  и  предаване  на  бюлетините, 

екземплярите  от  протоколите,  предназначени  за  общинската 

администрация и останалите книжа и материали от СИК/ПСИК на 

комисиите по чл.  242,  ал.  7  от  Изборния кодекс и съхранение на 

книжата  и  материалите  при  произвеждане  на  нови  и  частични 

избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 2, чл. 36, ал. 1, т. 5, чл. 242, ал. 7 

и 8 във връзка с чл. 280 и чл. 284  от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия реши:

І.  ОПАКОВАНЕ  НА  ИЗБИРАТЕЛНИТЕ  СПИСЪЦИ, 

ПРОТОКОЛИТЕ  И  БЮЛЕТИНИТЕ  СЛЕД  ПРИКЛЮЧВАНЕ  НА 

ГЛАСУВАНЕТО И УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1.  Избирателният  списък  и  допълнителният  избирателен 

списък,  както  и  приложенията  към  тях  (декларации  и 

удостоверения),  списъкът  на  заличените  лица,  които  не  могат  да 

бъдат  дописвани  и  списъка  за  допълнително  вписване  на 

придружители, се поставят  в нарочен плик с надпис „Списъци на 

СИК № ...”  (изписва се  пълният номер на  секцията  -  АА ВВ СС 

ХХХ). Пликът не се запечатва и се подписва от всички членове на 

СИК/ПСИК. Пликът не се поставя в торбата с бюлетините!”

Отдолу ще бъде написано какво означават тези съкращения. 

„2. Попълненият и подписан протокол на СИК/ПСИК не се 

разпластява и не се поставя в торбата с бюлетините! От протокола 

внимателно се отделя четвъртият екземпляр и се поставя на видно 
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място  пред  секцията.  Трите  първи  екземпляра  от  протокола 

неразпластени  се поставят в отделен незапечатан плик.

3.  Неизползваният  (непопълнен)  протокол,  сгрешеният 

протокол (ако има такъв), протоколът за предаване и приемане на 

книжа  и  материали  за  съответния  частичен  или  нов  избор  за 

общински съветници и/или кметове, съставен в деня преди изборния 

ден (Приложение № 80 от изборните книжа), както и протоколът за 

предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК 

(при сгрешени протоколи) се поставят в отделен плик, който не се 

запечатва и не се поставя в торбата. Върху плика се поставя надпис 

„протоколи на СИК №.....” (изписва се пълният номер на секцията – 

АА  ВВ  СС  ХХХ).  След  въвеждане  на  данните  от  гласуването  в 

Изчислителния  пункт  към  РИК  и  приемане  на  протокола  на 

СИК/ПСИК  от  РИК  в  този  плик  се  поставя  и  екземплярът  на 

протокола на СИК/ПСИК за областната администрация. Запечатва се 

от комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК при приемане на книжата и 

материалите на СИК/ПСИК от тази комисия.”

Тук ще проверя номерата на приложението. Не съм напълно 

сигурна дали е № 80. По-скоро не е, защото тук се води номерацията 

за Народно събрание. Ще намеря приложението на този протокол. 

Ако ги оставим в един плик, след това ще имам предложение 

за промяна в приложението. 

„4.  Печатът  на  СИК/ПСИК  от  първи  тур  в  случай,  че  се 

произвеждат само избори за кметове или едновременно избори за 

общински съветници и кметове, се поставя в отделен плик, който се 

запечатва и подписва от членовете на СИК/ПСИК и се предава на 

ОИК за осигуряване гласуване при евентуален втори тур. Внимание: 

пликът с печата  се запечатва, след като се приключи с копирането и 

подпечатването на протоколите! 
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На  втори  тур  на  изборите  за  кметове  и  на  първи  тур  в 

случаите,  когато  се  произвеждат  само  избори  за  общински 

съветници печатът на СИК/ПСИК се поставя в отделен плик и се 

запечатва, след като е приключило копирането и подпечатването на 

протоколите и пликът с печата се прибира в торбата по т. 5.”

Мисля,  че  с  тази  редакция  обхващам  двете  хипотези  в 

зависимост от това за какви избори става въпрос.

„5. След приключване на гласуването и преди установяване 

на  резултатите  СИК/ПСИК  поставят  в  торбата  опакованите  в 

отделни пакети бюлетини и  неизползвани декларации,  надписани, 

както следва:

5.1. пакет „Неизползвани бюлетини”;

5.2. пакет „Недействителни бюлетини по чл. 180 и 181 от ИК 

и сгрешени бюлетини по чл. 201, ал. 3 от ИК”;

5.3.  унищожени  от  СИК/ПСИК  бюлетини  за  таблата  пред 

изборното помещение, повредени при откъсване от кочана или по 

друг начин;

5.4. неизползани декларации.

6.  След  установяване  на  резултатите  от  гласуването 

СИК/ПСИК поставя в торбата:

6.1. черновата на протокол на СИК/ПСИК;

6.2. пакет „Действителни бюлетини”;

6.3. пакет „Недействителни бюлетини”;

6.4.  печата  на  СИК/ПСИК   в  случаите  на  произвеждане 

единствено на избори за общински съветници или на втори тур при 

произвеждане на избори за кмет на община или кмет на кметство. 

Печатът се поставя в отделен плик, който се запечатва, след като се 

приключи с копирането и подпечатването на протоколите!

6.5. протокол за маркиране на печата на СИК/ПСИК;
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6.6.  приемно-предавателния  протокол  за  избирателния 

списък;

6.7.  списъците  за  вписване  на  застъпници,  наблюдатели, 

представители  на  партии,  коалиции  от  партии  и  инициативни 

комитети,  списъка  за  вписване  на  лицата,  получили  копия  от 

протокола на СИК/ПСИК.

7. Останалите помощни материали и технически материали, 

получени  от  общинската  администрация,  като  неизползвани 

хартиени ленти, лепило, линийки, химикали, торби и други, не се 

поставят  в  торбата,  а  се  опаковат  отделно  и  се  предават  на 

общинската администрация.

8. Торбата с книжата по т. 5 и 6 се завързва, около възела се 

залепва хартиена лента с пълния номер на секцията (ААВВССХХХ), 

върху  която  всички  членове  на  СИК/ПСИК  изписват  името  и 

фамилията си и се подписват. При залепването на хартиената лента 

да не се използва тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с 

надпис  „Частичен/Нов  избор  за  общински  съветници/кмет  на 

община  ……./кмет  на  кметство………  на  ………..г.”  и  пълният 

номер  на  секцията  (ААВВССХХХ).  При  невъзможност  да  бъде 

залепен  хартиен  етикет,  надписът  може  да  бъде  направен  и  с 

маркер.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАЯ  АНДРЕЕВА:   По  първи  раздел, 

колеги, имате ли забележки? 

Заповядайте, колега Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  т.  6.4  –  печатът  се  поставя  в 

отделен плик, който се запечатва, след като се приключи с копиране 

и  подпечатване  на  протоколите.  При  провеждане  на  втори  тук  – 

въпреки всичко да повторим – печатът остава извън торбата. Защото 

отпред е казано „единствено ако”. То е някакъв вид повторение, но 

за по-голяма яснота приемате ли го? 
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ИВАНКА ГРОЗЕВА:   Да, така става по-избираемо. 

АННА МАНАХОВА: Тогава остава извън торбата.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, в случаите на произвеждане на 

втори тук, може да поясним, на избори за кмет на община или кмет 

на кметство, пликът с печата…

АННА МАНАХОВА: Защо не го написах по този начин, а 

обратното? Защото в момента, в който се слага печатът, изборните 

резултати не са установени и не е ясно дали ще има втори тур.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, права си. 

АННА  МАНАХОВА:  В  Методическите  указания  нали 

приехме решение на изборите за народни представители в този дух в 

съботата на 11 май. В моето решение, което докладвах за Народно 

събрание, това не беше регламентирано по този начин, но всъщност 

последващото решение на Централната избирателна комисия измени 

решението. 

Ако  искате  да  уточним,  тогава,  за  да  бъда  пунктуална,  би 

следвало  да  бъде  „предназначени  за  ЦИК,  ОИК и  за  общинската 

администрация” – това са трите екземпляра, които трябва да останат. 

Още повече, че върху самите протоколи това е изписано, така че те 

са лесно индивидуализируеми. Да не стана грешка кой слагат пред 

помещението. 

Значи  трите  екземпляра  от  протокола,  предназначени 

съответно  за  ЦИК,  ОИК  и  общинската  администрация, 

неразпластени се поставят в отделен незапечатан плик.

Приемате ли тази редакция? 

И там, където госпожа Сидерова в т. 6.4 искаше да добавим: 

„При произвеждане на първи тур на избори за кмет на община и 

кмет на кметство, пликът с печата остава извън торбата и се предава 

на ОИК”, тук може да бъде пак „Внимание”.

Други забележки, колеги, имате ли по първи раздел?
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  В  т.  3,  първото  изречение  „Пликът  се 

запечатва” и нататък продължава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА:  Колеги, имате ли други 

корекции по раздел първо? – Няма. 

Заповядайте за раздел втори. 

АННА МАНАХОВА: 

„II.  ПРЕДАВАНЕ  НА  ПРОТОКОЛА  НА  СИК/ПСИК  И 

ИЗБИРАТЕЛНИТЕ  СПИСЪЦИ  ОТ  СИК/ПСИК  НА  ОИК. 

ПРЕДАВАНЕ  НА  ЗАПЕЧАТАНИТЕ  ТОРБИ  ОТ  СИК/ПСИК  НА 

КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 242, АЛ. 7 от ИК

9.  След  опаковането  на  бюлетините  и  останалите  книжа и 

запечатването  на  торбите  председателят  или  заместник-

председателят, секретарят и един член на СИК/ПСИК, предложени 

от различни партии или коалиции от партии, предоставят на ОИК:

-  избирателните  списъци,  заедно  с  приложенията  към  тях 

(пликът по т. 1).

-  неразпластения протокол на СИК/ПСИК с резултатите от 

гласуването (по т. 2 по-горе) без четвъртия екземпляр, залепен пред 

секцията;

- втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК (непопълнен 

или  сгрешен),  протокола  за  предаване  и  приемане  на  книжата  и 

материалите  за  съответния  частичен  или  нов  избор  за  общински 

съветници и/или кметове, съставен в деня преди изборния ден, както 

и протоколът за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр 

на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи) (пликът по т. 3 по-горе);

-  пликът  с  печата  на  СИК/ПСИК,  на  първи  тур,  когато  се 

произвеждат избори за кмет на община или кмет на кметство.

Транспортът  и  охраната  се  осигуряват  от  съответната 

общинска администрация и МВР.
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10. Протоколът с резултатите от гласуването се разпластява 

от ОИК,  като двата  екземпляра от него,  предназначени за ОИК и 

ЦИК, остават в ОИК, а третият екземпляр се връща на СИК/ПСИК. 

Общинската  избирателна  комисия  връща  на  СИК/ПСИК  втория 

формуляр на  протокол на  СИК/ПСИК (непопълнен  или  сгрешен), 

протокола за  предаване  и  приемане на  книжата  и  материалите  за 

съответния частичен или нов избор за общински съветници и/или 

кметове, съставен в деня преди изборния ден, както и протокола за 

предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК 

(при сгрешени протоколи) след сверяване на фабричните номера.”

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тук  можеш  да  добавиш  „които  се 

прибират обратно в плика”.

АННА МАНАХОВА: Добре.

„11. Членовете на СИК/ПСИК по т. 9 предават на комисията 

по чл. 242, ал. 7 от ИК запечатаната торба с бюлетини и други книжа 

и материали и плика, съдържащ третия екземпляр от протокола на 

СИК за установяване на изборните резултати, втория формуляр от 

протокола  на  СИК  (непопълнен  или  сгрешен),  протокола  за 

предаване и приемане на книжа и материали за съответния частичен 

или нов избор за общински съветници и/или кметове и протокола за 

предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК 

(при сгрешени протоколи). Пликът се запечатва в присъствието на 

поне 3 членове на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, представители 

на различни партии и коалиции от партии или двама представители 

на  различни  политически  партии  и  коалиции  от  партии  и  на 

представителя  на  общинската  администрация  и  се  съставят  и 

подписват два броя протоколи – протокол по образец Приложение 

№ 70 от изборните книжа за произвеждане частични и нови избори 

за  общински  съветници  и/или  кметове  и  протокол  по  образец 

Приложение 1 към настоящото решение.”
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Колеги, тук се налага да предложа на вниманието ви два броя 

протоколи, тъй като Приложение № 70 от изборните книжа съдържа 

само торбата с опаковани и запечатани изборни книжа и материали, 

нямаме  възможност  в  този  образец,  който  е  приет  като  изборна 

книга,  да добавим и плика.  Затова съставих приложение № 1 към 

настоящото решение да бъде образец на този протокол. 

Обаче, тъй като по-рано прибрах в един плик и екземпляра от 

протокол,  предназначен  за  съхранение,  ако  искате  вижте 

приложение  № 1,  ще  махна  оттам  т.  1.  Всъщност  ще  направя 

компилация между т. 1 и т. 2 и ще стане един-единствен плик и ще 

бъде плик с екземпляра от протокола на СИК/ПСИК, предназначен 

за съхранение в общинската администрация. След това останалите 

документи  –  протокола  по  чл.  187,  ал.  3  от  ИК  и  протокола  за 

предаване  на  сгрешен/сгрешени  формуляри  на  протокола  на 

СИК/ПСИК,  ако  е  съставен  такъв.  Пликът  се  запечатва  при 

съставянето на този протокол. И така ще остане текстът. 

Ако нямате някакви забележки, да продължавам?

„12.  При  предаването  на  торбите  се  проверява  тяхната 

цялост. Торба с нарушена цялост се опакова отново от членовете на 

СИК/ПСИК  по  т.  9,  завързва  се  по  начина,  указан  в  т.  8,  като 

състоянието  й  и  намерените  в  нея  изборни  книжа  се  описват  в 

протокол  по  образец  приложение  №  2  от  настоящото  решение. 

Опакованите от СИК/ПСИК бюлетини и пликове не се отварят или 

разкъсват!”

Сега,  ако искате,  можем да  видим и Приложение № 2.  То 

всъщност е  Приложение 1 по последното решение за  изборите за 

народни  представители.  Оттам  съм  го  взела  като  образец  на 

констативен протокол. 

„13.  СИК/ПСИК  следва  да  извърши  предаването  на 

изборните  книжа  и  материали  не  по-късно  от  24  часа  от 
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приключване на първи тур на съответния нов или частичен избор за 

общински  съветници  и/или  кметове,  съответно  до  24  часа  от 

приключване на втори тур, ако се произвежда такъв. 

14.  До  3  дни  след  изборния  ден  избирателните  списъци  и 

останалите  списъци  в  плика  по  т.  1  се  предават  от  ОИК  на 

упълномощен  представител  на  ГД  „ГРАО”.  След  извършване  на 

проверките  от  ГД  „ГРАО”  списъците  се  предават  на  изрично 

упълномощени представители на ОИК за поставяне в помещенията 

по т.  15,  в  които се съхраняват  изборните книжа и материали,  за 

което се съставя протокол.”

С това приключваме раздел втори. Имате ли забележки?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАЯ  АНДРЕЕВА:   Колеги,  по  раздел 

втори, извън допълнението в т. 10 и обединяването на двете точки от 

Приложение № 1, други забележки имате ли? 

Преминаваме към раздел трети.

АННА МАНАХОВА: 

„III.  СЪХРАНЯВАНЕ  НА  ТОРБИТЕ  С  БЮЛЕТИНИТЕ  И 

ОСТАНАЛИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

15.  Запечатаните  торби  с  книжа  и  материали  при 

произвеждане на нови и частични избори за  общински съветници 

и/или  кметове се съхраняват в помещението, където се съхраняват 

торбите от  произведените  общи избори за  общински съветници и 

кметове на 23 октомври 2011 г. В това помещение следва да бъде 

осигурено разделното съхраняване на торбите и пликовете от новите 

или  частичните  избори  от  тези  от  общите  избори  за  общински 

съветници и кметове от 23 октомври 2011 г., така че да се избегне 

смесването и объркването им. В случай че помещението, използвано 

за  съхранение  на  торбите  от  произведените  общи  избори,  е 

запълнено, не по-късно от 3 дни преди изборния ден за съответния 

нов  или  частичен  избор  кметът  на  общината/района,  съответно 
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временно изпълняващия длъжността кмет със заповед определя ново 

помещение  за  съхраняване  на  изборните  книжа  и  материали. 

Помещението се запечатва с лента с подписите на всички членове на 

комисията  по  чл.  242,  ал.  7  от  ИК  и  се  подпечатва  с  печата  на 

комисията.

16. След приключване на първи тур на съответния нов или 

частичен избор за общински съветници и/или кметове и приемането 

от всички СИК/ПСИК на територията на съответната община/район 

за  градовете  с  районно деление,  на  бюлетините,  екземплярите  от 

протоколите,  предназначени  за  общинската  администрация,  и 

останалите книжа и материали и след заключване и запечатване на 

помещението и подпечатване на лентата комисията по чл. 242, ал. 7 

от ИК приключва мандата си за първи тур и предава на съответната 

ОИК восъчния си печат. В деня на произвеждане на евентуален нов 

избор  (втори  тур),  упълномощени  с  решение  на  ОИК  нейни 

представители предават обратно на комисията по чл. 242, ал. 7 от 

ИК  ключа  от  помещението  и  восъчния  печат  за  изпълнение  на 

функциите  й  по  чл. 242,  ал.  7  и  ал.  8  от  Изборния  кодекс.  След 

приемане на книжата и материалите от втори тур и заключване и 

запечатване  на  помещението  по  реда  на  първото  изречение  на 

настоящата точка, комисията по чл. 242, ал. 7 приключва мандата си 

за втори тур и предава на ОИК ключа и восъчния си печат.

17. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и 

до  помещенията,  където  те  се  съхраняват,  се  извършва  само  по 

разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи 

по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на всички 

представители на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК до приключване 

на мандата й на първи/съответно втори тур на съответния нов или 

частичен  избор,  а  в  периода  между  двата  тура  и  впоследствие  в 

присъствието  на  поне  3  членове  на  общинската  избирателна 
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комисия,  предложени  от  различни  парламентарно  представени 

партии или коалиции от партии или партии, имащи представители в 

Европейския  парламент и  определени с  решение  на  ОИК,   и  във 

всички случаи в присъствието на определено със заповед на кмета на 

общината/района,  съответно  временно  изпълняващия  длъжността 

кмет служебно лице от общинската/районната администрация. След 

всяко  отваряне  на  помещенията/помещението,  то  задължително 

отново се запечатва  с  хартиена лента и се подпечатва  с восъчния 

печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, който се съхранява от 

ОИК след приключване на мандата на комисията по чл. 242, ал. 7 от 

ИК.”

Тук  може  би  ще  добавя:  „След  всяко  отваряне  на 

помещението, то задължително отново се заключва и запечатва”. 

„18.  За  всяко  отваряне  на  помещението  и  развързване  на 

торби или разпечатване на пликове, съхранявани в него, се съставя 

протокол в два екземпляра (един за ОИК и един за представителя на 

общинската  администрация),  в  който  се  вписват  основанието  за 

разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената 

на  лицата,  които  присъстват  при  разпечатването,  състоянието  в 

което  са  открити  торбите/пликовете  (дали  хартиените  ленти  са  в 

цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които 

се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете и имената на 

лицето,  на  което  се  предават.  Протоколът  се  подписва  от  всички 

присъстващи лица, които вписват и качеството, в което присъстват.  

19.  ОИК  следва  с  решение  да  определи  поне  3  от  своите 

членове,  предложени  от  различни  парламентарно  представени 

партии или коалиции от партии или партии, имащи представители в 

Европейския парламент, които  в срок от 24 часа от връщане от ГД 

„ГРАО” при МРРБ на избирателните списъци от проверка за двойно 

гласуване, както и за това, дали дадено лице е било придружител на 
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повече от двама избиратели, следва да разпечатат помещението за 

съхранение  на  книжата  в  присъствието  на  представител  на 

общинската  администрация,  да  поставят  избирателните списъци и 

декларации в помещенията. След това помещението се запечатва по 

реда  на  т.  17  и  т.  18.  За  това  разпечатване  на  помещението  не  е 

необходимо  допълнително  решение  на  Централната  избирателна 

комисия.

20.  Кметът  на  общината/района  носи  отговорност  за 

съхраняването  на  торбите  с  изборните  книжа  и  материали  в 

състоянието,  в  което  те  са  поставени  в  помещението,  отразено  в 

протокол,  до  следващите  общи избори  за  общински  съветници  и 

кметове, след което ги предава в архив.

21.  Екземплярите  от  протоколите  по  настоящото  решение, 

предназначени за комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК се поставят в 

помещението/ята по т. 15 преди запечатването им.

23. Ключът от помещенията по т. 15, където се съхраняват 

запечатаните книжа и материали, се държи от комисията по чл. 242, 

ал. 7 от ИК до изтичане на мандата й на първи, съответно втори тур 

на  изборите,  а  след  това  се  предава  на  съответната  общинска 

избирателна комисия.

24.  Настоящото  решение  отменя  Решение  №1573-МИ  от 

12.01.2012 г. и се прилага за опаковане и предаване на бюлетините, 

екземплярите  от  протоколите,  предназначени  за  общинската 

администрация, и останалите книжа и материали от СИК/ПСИК на 

комисиите  по  чл.  242,  ал.  7  от  ИК  и  съхранение  на  книжата  и 

материалите  при  произвеждане  на  нови  и  частични  избори   за 

общински съветници и кметове след датата на приемането му.

Решението да бъде изпратено за изпълнение на общинските 

избирателни  комисии,  на  кметовете  и  секретарите  на 

общини/райони. 
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Копие от решението да се осигури от общинските/районните 

администрации за всяка СИК/ПСИК и да се предостави от ОИК на 

СИК/ПСИК в предизборния ден при предаване на изборните книжа 

и материали.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА:  Колеги,  имате  думата 

по раздел трети. 

До момента има едно-единствено допълнение в края на т. 17. 

Други забележки имате ли? 

Колега  Манахова,  имате  думата  за  кратък  доклад  и 

обобщение на корекциите по текста, за да можем да пристъпим към 

гласуване. 

АННА МАНАХОВА:  В т.  2  на  проекта  заличихме думата 

„първи”  и  стана  „Трите  екземпляра  от  протокола,  предназначени 

съответно  за  ЦИК,  ОИК  и  общинската  администрация, 

неразпластени се поставят в отделен незапечатан плик”.  

В  т.  3  ще  проверя  и  ще  нанеса  точния  номер  на 

приложението,  добавя се  „или кметове”,  РИК се заменя с  ОИК и 

областната с общинската администрация, „комисията по чл. 233”, с 

„чл. 242, ал. 7”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ АНДРЕЕВА:  Може ли в т. 4 текстът, 

който е с „Внимание” да слезе на отделен ред? 

АННА МАНАХОВА: Може. 

В  т.  6.4  отново  добавяме  след  текста  „Внимание”  –  „При 

произвеждане на първи тур на избори за кмет на община или кмет на 

кметство  пликът  с  печата  остава  извън  торбата  и  се  предава  на 

ОИК”.

В  раздел  ІІ  в  т.  10  накрая  се  добавя  текстът  „които  се 

прибират обратно в плика”. 

В т. 13 „провежда” се заменя с „произвежда”. 

В т. 16 – по същия начин „произвежда”. 
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В  т.  17  в  последното  изречение  се  добавя,  освен  че  се 

запечатва „заключва” за помещението. 

В Приложение № 1 обединявам т. 1 и 2, оставяме един плик и 

там изброяваме всичките документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАЯ  АНДРЕЕВА:   Колеги,  това  е 

обобщението на нанесените при доклада корекции. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Едно  предложение  –  приложенията  да 

бъдат форматирани като отделни протоколи, на отделни страници.

АННА МАНАХОВА: Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ  АНДРЕЕВА:  Целият  текст  ще  бъде 

форматиран съобразно начина, по който по принцип форматираме 

решенията си и това ще бъде съобразено, в момента го виждате в 

неформатиран вид. Затова изглежда по този начин.

Колеги, в случай че нямате други корекции и предложения, 

който е съгласен, моля да гласува. 

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

Решението се приема с № 2717-МИ.

Благодарим, колега Манахова.

Колеги, имате ли други доклади? Няма.

Поради  изчерпване  на  дневния  ред,  закривам  днешното 

заседание.

Утрешното заседание ще бъде отново в 15 часа.

Благодаря, колеги и приятна почивка.

(Закрито в 16,45 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева



37

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Нина Иванова
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