
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 356

На 19  август  2013  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект  на  решение  относно  определяне  реда  за 

преброяване  на  гласовете  и  за  организиране  на  работата  на 

преброителната комисия при произвеждане на частични избори за 

кметове на общини с население под 30 хиляди избиратели.

Докладва: Румяна Сидерова

2. Проект на решение за изборните книжа за преброителната 

комисия.

Докладва: Румяна Сидерова

3.  Писмо  от  администрацията  на  Министерския  съвет  във 

връзка  с  организирано  обучение  на  служителите  от  държавната 

администрация.

Докладва: Севинч Солакова

4. Докладна записка от господин Ивайло Цонковски относно 

сключване на граждански договор за стенографски услуги.

Докладва: Севинч Солакова

5. Жалба  от  Красимир  Миндов  относно  отхвърлена 

кандидатура за длъжността главен секретар.

Докладва: Севинч Солакова

6. Запитване  от  министъра  на  външните  работи  Кристиян 

Вигенин до Върховна касационна прокуратура.



Докладва: Елена Маркова

7. Имейл  от  председателя  на  Общинската  избирателна 

комисия – Пловдив.

Докладва: Елена Маркова

8.  Писмо  от  Министерството  на  външните  работи относно 

основни констатации и препоръки в окончателния доклад на ОССЕ.

Докладва: Елена Маркова

9. Постановление от Софийска районна прокуратура за отказ 

да се образува досъдебно производство във връзка с регистрацията 

на политическа партия „НФСБ”.

Докладва: Елена Маркова

10.  Разглеждане  на  протокол  от  заседание  на  комисията  за 

допускане  на  кандидати  за  главен  юрисконсулт  на  Централната 

избирателна комисия.

Докладва: Елена Маркова

11. Проект на решение относно назначаване на  секционните 

избирателни комисии за произвеждане на частични избори.

Докладва: Владимир Христов

ПРИСЪСТВАХА:  Елена  Маркова,  Мария  Мусорлиева, 

Румяна  Сидерова,  Сабрие  Сапунджиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Анна  Манахова,  Бисер  Троянов,  Венцислав 

Караджов,  Владимир  Христов,  Гергана  Маринова,  Мариана 

Христова, Паскал Бояджийски и Силва Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Мая  Андреева, 

Валентин  Бойкинов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева и Красимир Калинов.

Заседанието  бе  открито  в  13,50  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Елена Маркова – заместник-председател на Комисията.
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* * *

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  съгласно 

упълномощаването ми откривам заседанието на 19 август. В залата 

има изискуемия кворум и Централната избирателна комисия може да 

взима  решения,  може  да  ги  обсъжда.  Предоставям  на  вашето 

внимание  дневния  ред,  който  е  с  19  основни  точки  и  18 

допълнителни  –  възнаграждения  на  съответните  общински 

избирателни комисии, които са изпратили документи.

Моля, ако имате забележки или допълнения към дневния ред, 

да ги направите. А ако по време на заседанието искате нещо да се 

допълни, това също е възможно.

Имате ли допълнения към дневния ред?

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Тъй като днес съм дежурен, по 

телефона  получих  обаждане  от  Международната  избирателна 

асоциация,  която  организира  в  Южна Корея  семинар от  14  до  15 

октомври. Предлагам ви да ви докладвам постъпилата информация и 

да бъде включена в дневния ред.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Добре,  ще  го  включим  като 

точка 20 в дневния ред.

Преди да дам думата на госпожа Румяна Сидерова по първа 

точка от дневния ред предлагам да вземем решение господин Паскал 

Бояджийски да брои гласовете.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Господин Бояджийски ще брои гласовете при гласуванията.

Заповядайте, господин Бояджийски.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз поисках думата, защото счетох 

за  уместно,  тъй  като  колегата  Караджов  направи  допълнение  в 

дневния ред, също да ви предложа едно допълнение. Става въпрос за 
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един проект на писмо до председателя на Народното събрание, който 

проект на писмо може да го видите качен в днешната мрежа, за да 

можем още веднъж да повдигнем въпроса с трайното настаняване на 

Централната избирателна комисия. Разбира се, до 31 август 2013 г. 

все пак имаме време, но мисля,  че не е лошо да го обсъдим и да 

дадем сигнал,  че  нещата  трябва  да  се  задвижат,  дали  трайно или 

отново  временно  решение  да  се  намери,  или  продължение  на 

споразумението, или пък, както съм предложил, едно положително 

становище  за  предоставяне  на  помещение  на  Централната 

избирателна комисия.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  който  е 

съгласен с направените две предложения от господин Караджов  от 

господин  Бояджийски  за  допълнения  към  дневния  ред,  които  да 

станат точки 20 и 21, моля да гласува.

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

Приемат се направените допълнения към дневния ред.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз  искам да  попитам,  госпожо 

председателстващ, в какво качество колегата Бояджийски предлага 

това писмо? Има някакво писмо, което му е разпределено ли? Нека 

да даде обяснение, защото аз не го намирам и в компютъра.

 ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Господин Бояджийски, моля да 

отговорите.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  не  знам  защо  трябва  да 

отговарям на колегата Сапунджиева. Предложил съм точка в дневния 

ред, като дойде време да обсъждаме тази точка от дневния ред, ще 

отговарям. Тя заяви, че е против. При положение че има 11 души 

„за”  и  един  „против”,  точката  е  включена  в  дневния  ред  и  не 

намирам за необходимо да й отговарям.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Аз  считам,  че  колегиалността 

изисква  да  ми  се  отговори.  Точката  влиза  в  края  на  краищата  в 

дневния ред и аз трябва да си формирам някакво убеждение. Имате 
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разпределено  писмо  ли?  И  в  какво  качество  Вие  предлагате  това 

писмо? Някой Ви е поръчал ли? Нека да разберем!

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Уважаеми  колеги,  госпожо 

Сапунджиева, също като Вас съм член на Централната избирателна 

комисия и имам право да правя предложения за включване в дневния 

ред. Въпроса за колегиалността предпочитам да оставим открит и да 

не задълбаваме. Благодаря ви.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Давам  думата  на  госпожа 

Сидерова по точка първа от дневния ред.

Точка  1.  Проект  на  решение  относно  определяне  реда  за 

преброяване  на  гласовете  и  за  организиране  на  работата  на 

преброителната комисия при произвеждане на частични избори за 

кметове на общини с население под 30 хиляди избиратели.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, проектът е с № 1230. Той е от 

преди няколко заседания, но последният вариант,  който беше след 

обсъждане на работна група и с нанесените корекции от работната 

група, съм ви го изпратила по имейлите.

Решението е   относно  определяне реда за  преброяване на 

гласовете и за организиране на работата на преброителната комисия 

при  произвеждане  на  частични  избори  за  кметове  на  общини  с 

население под 30 000 избиратели. (Не коментирам текста на закона.)

Основанията, на които трябва да вземем това решение, са  § 

114, ал. 1, ал. 3, т. 1 и 2, ал. 8 – 11, ал. 13–15, ал. 17–19 от Преходните 

и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Изборния кодекс, публикуван в „Държавен вестник”, бр. 17/2013 г.) 

във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 3 и във връзка с чл. 15, чл. 20, чл. 187, ал. 

1, чл. 225–229, чл. 213, чл. 231 и чл. 242 от Изборния кодекс.

На тези основания Централната избирателна комисия

РЕШИ:
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1. В общините с население до 30 000 избиратели, в които се 

произвеждат  частични  избори  за  кметове  на  общини,  се  създават 

преброителни  комисии,  които  да  извършат  преброяването  на 

гласовете, подадени в частичния избор за кмет на общината.

2. Не по-късно от  25 дни преди  изборния ден Централната 

избирателна  комисия  назначава  преброителната  комисия  (ПК)  по 

предложение  на  областния  управител  до  ЦИК,  направено  не  по-

късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и въз основа 

на  предложенията  на  парламентарно  представените  партии  и 

коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които 

имат  членове  на  Европейския  парламент,  но  не  са  парламентарно 

представени.

Това са общите правила за провеждане на консултации при 

формиране на комисиите в съответствие с чл. 30 и 31 от Изборния 

кодекс,  така  както  насочва  §  114.  Номерът  на  решението  на 

Централната избирателна комисия от 2011 г. не съм попълнила в т. 2, 

тук ще се попълни номерът на решението. 

При назначаване  на  състава  на  преброителната  комисия  се 

спазват условията и редът на чл. 30 и 31 от ИК и Решение № 30 от 18 

юли 2011 г. на ЦИК.

3.  При произвеждане на  частичните  избори за  кметове на 

общини на 29 септември 2013 г. парламентарно представени партии 

и коалиции от партии са ПП „ГЕРБ“, КП „Коалиция за България“, 

ПП „Движение за права и свободи“ и ПП „Атака“.

Аз  съм  описала  като  парламентарно  представени  партии 

партиите, които в момента имат решение в Четиридесет и второто 

Народно събрание.

Партии  и  коалиции,  които  имат  членове  на  Европейския 

парламент,  са  политическа  партия  „НДСВ“  и  коалиция от  партии 

„Синя коалиция“.
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При консултациите за съставите на преброителните комисии 

при  областните  управители  партиите  се  представляват  от  лицата, 

посочени в удостоверението за актуалното им състояние, издадено 

след подписване на указа на президента за насрочване на съответния 

частичен избор. Коалициите от партии, представени в 42-то Народно 

събрание, се представляват от лицата, посочени в споразумението за 

създаването им. Коалициите от партии  се представляват от лицата, 

посочени  в  решението  за  създаване  на  коалицията  за  участие  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България.

Но  мисля,  че  това  не  е  достатъчно,  тъй  като  имаме  и 

коалиция,  която  е  представена  в  Народното  събрание,  затова  ще 

напиша  „Коалицията,  представена  в  Народното  събрание,  се 

представлява от лицата, посочени в споразумението за създаването 

на  коалицията  за  участие  в  Четиридесет  и  второто  Народно 

събрание.  И  след  това  идва  текстът  за  коалицията,  която  е  в 

Европейския  парламент.  Тук  ще  вмъкна  и  представителството  на 

Коалиция  за  България  според  споразумението  за  Четиридесет  и 

второто Народно събрание.

Ако нямате възражения, да минавам нататък.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Госпожо  Сидерова,  имам 

предложение в т. 3, където се говори за парламентарно представени 

партии и коалиции. Ако целта на това решение е да регулира реда за 

преброяване на гласовете в частичните избори до провеждането на 

нови общи избори, а целта очевидно е такава, видно от „относно”, 

тук в т. 3 може би да добавим, че те са парламентарно представени за 

изборите  за  29  септември  2013  г..  или  тук,  или  пък  горе  да  го 

направим  в  „относно”,  че  решението  касае  само  изборите  за  29 

септември 2013 г. Защото, разсъждавайки хипотетично, изброените в 

т. 3 партии  и коалиции са парламентарно представени по силата на § 

1, т. 11 от Изборния кодекс, тъй като имат парламентарна група към 
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датата  на  насрочване  на  съответните  избори.  И –  пак навлизам в 

сферата на хипотетичното – ако догодина се насрочат нови избори в 

такава община за 30 септември или пък за 30 август и се окаже, че 

към датата на указа една от тези няма парламентарна група, то те не 

биха  били  парламентарно  представени  и  тогава  ще  трябва  да  се 

прави промяна в тази т. 3. 

Това исках да споделя и ако считате, че е проблем, колеги, да 

го решим. А ако мислите, че вероятността е твърде отдалечена, да 

оставим текста така както е. Но с оглед за точност да споменем, че се 

отнася за изборите на 29 септември 2013 г. на едно от двете места, за 

да е ясно, че е за парламентарно представени именно към тази дата. 

Също така и партии и коалиции, които имат членове на Европейския 

парламент  –  НДСВ и  Синята  коалиция –  те  са  към този  момент, 

обаче  като  минат  следващите  избори  за  Европейски  парламент, 

сигурно няма да са тези партии.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да го включим в т. 3 и ако настъпи 

промяна, ще променим само т. 3.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Ние  не  можем  да  основаваме 

решенията си на едни бъдещи несигурни събития, поради което аз 

предлагам решението да остане във варианта, в който е.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Вносителят  на  решението 

възприема ли предложението на господин Бояджийски?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз мисля, че няма пречка да запишем 

такава  редакция,  каквато  предложи  колегата  Бояджийски,  защото 

след това ще се пише, че действа това решение, само т. 3 се изменя, 

ако  има  някаква  промяна.  Ако  няма  никаква  промяна,  просто  си 

остава.

 САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Не можем да приемаме решения 

с „ако”. Ако има промяна, ще се наложи промяна на решението, но 

не можем при всички случаи още сега да я залагаме.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Моля  ви  се,  безотговорно  е  да  се 

излиза от залата за пушене, при положение, че се разпада кворумът!

 ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, поради липса 

на кворум, защото в залата са господин Андреев, госпожа Сидерова, 

госпожа  Дюкенджиева,  господин  Караджов,  госпожа  Мусорлиева, 

госпожа  Маринова,  госпожа  Христова,  господин  Бояджийски  и 

Елена  Маркова,  обявявам  почивка  15  минути,  до  14,20  ч.,  за  да 

съберем кворум и да можем да гласуваме направените предложения 

за корекции и допълнения по т. 3.

(След почивката)

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги, 

продължаваме заседанието с обсъждането на проекта за решение с 

№ 1232 и обсъждане на т. 3 от проекта за решение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  т.  2,  втория  абзац,  изречението 

придобива  следния  вид:  „При  назначаване  на  състава  на 

преброителната комисия се спазват условията и редът на чл. 30 и 31 

от Изборния кодекс”.

В  т.  3  първия  абзац  предложението  е  да  бъде:  „При 

произвеждане  на  частичните  избори  за  кметове  на  общини, 

насрочени  за  29  септември  2013  г.,  парламентарно  представени 

партии и коалиции са:”

И няма пречка при едни нови частични избори да се промени 

само тази точка от решението.

В  третия  абзац  предложих  да  напишем,  че 

представителството на коалициите от партии в Народното събрание е 

съгласно  споразумението  за  участие  в  изборите  за  Четиридесет  и 

второто Народно събрание, представителството на коалициите, които 

имат  представител  в  Европейския  парламент  –  съгласно 

споразумението за участие в изборите за Европейския парламент.
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САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Колеги,  предлагам  там,  където 

казваме „се представляват от лицата”, да запишем „лично или чрез 

пълномощно”.  Да  не  стане  така,  че  да  искат  лично  да  се  явяват 

посочените  в  удостоверението  да  актуално  състояние.  Или  пък 

накрая някъде да го кажем, защото така нормата излиза императивно 

и  все  едно,  че  лично  трябва  да  се  явят  лицата,  посочени  като 

представители.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Госпожо  Сидерова, 

възприемате ли предложението?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре. „…се представляват от лицата, 

включени в удостоверението за актуално състояние, издадено след 

подписване  на  указа  на  президента  за  насрочване  на  частичния 

избор, или изрично упълномощени лица”.

МАРИАНА ХРИСТОВА: За да не стане много тежък текста, 

да  запишем ново  изречение:  „При  консултациите  за  съставите  на 

преброителната  комисия  при  областните  управители  партиите  се 

представляват…”

РУМЯНА СИДЕРОВА: Госпожо Сапунджиева,  приемате ли 

да  запишем:  „При  консултациите  за  съставите  на  преброителната 

комисия при областните управители партиите се  представляват  от 

лицата,  посочени  в  удостоверението  за  актуалното  им  състояние, 

издадено след подписването на указа на президента за насрочване на 

съответния  частичен  избор.  Коалициите  от  партии,  представени в 

Четиридесет  и  второто  Народно  събрание,  се  представляват  от 

лицата, посочени в решението за създаване на коалицията за избори 

за Четиридесет и второто Народно събрание.”

 Остатъкът от сегашния текст става трето изречение.

Следва четвърти абзац, в който пише:

На  консултациите  при  областните  управители  партиите  и 

коалициите  от  партии  могат  да  се  представляват  от  изрично 

упълномощени от техните представители лица.
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4. Преброителната  комисия  се  състои  от  17  членове, 

включително председател, заместник-председател и секретар.

Това е на базата на текстовете от закона.

Преброителната  комисия  се  представлява  от  своя 

председател,  а  в  отделни  случаи  от  заместник-председателя  или 

секретаря  при  отсъствие  на  председателя  и  зам.-председателя  на 

комисията, или от определен с решение на преброителната комисия 

друг неин член.

5. Кметът на общината  осигурява подходящо помещение за 

работата на преброителната комисия. 

След  получаване  на  книжата  и  материалите  от 

преброителната комисия и в изборния ден помещението и сградата, в 

която се намира, се охраняват отвън от органите на МВР.

Помещението  на  преброителната  комисия  трябва  да  е 

разположено по възможност в една и съща сграда с изчислителния 

пункт към ОИК и с ОИК.

На  работна  група  стигнахме  до  извода,  че  изчислителният 

пункт формално трябва да си остане, така както и в другите избори, 

в кръга на отговорностите на общинската избирателна комисия, но 

трябва да бъде позициониран до преброителната комисия с оглед по-

нататъшните  ангажименти,  създадени  именно  преброителната 

комисия да въвежда данните от протоколите и да издава разписка на 

секционните  избирателни  комисии  за  въведените  данни  от 

протоколите на СИК за протичане на изборния ден. Именно заради 

това е написан този текст.

За да може кметът да знае своите задължения, тук подробно 

сме разписали в четвъртия абзац на какви условия трябва да отговаря 

помещението. На работна група решихме, че независимо от това че 

тези условия ще ги разпишем и в указанията към преброителната 

комисия, трябва да ги разпишем и тук. Те са едни и същи.

Помещението трябва да осигурява възможност:
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- за приемане на протоколите и пломбираните избирателни 

урни от СИК;

- за извършване на констатации по реда на § 114, ал. 10, изр. 

1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение  и  допълнение  на  Изборния  кодекс  (ДВ,  бр. 

17/2013 г.);

- за въвеждане на данните от протоколите в изчислителния 

пункт, сканиране на протоколите и издаване на разписка с 

въведените данни от протоколите на СИК за протичане на 

изборния ден от преброителната комисия;

- за  извършване  на  едновременно  преброяване  на 

бюлетините  от  всички  приети  избирателни  урни  и 

установяване на резултатите от гласуването;

- за съставяне и подписване на протокол от преброителната 

комисия;

- за извършване на наблюдение върху процеса на приемане 

на  протоколите  и  избирателните  урни,  броенето  на 

бюлетините  и  установяването  на  резултатите  от 

гласуването от кандидатите, застъпниците на кандидатите, 

наблюдателите  и  представителите  на  партиите  и 

коалициите  от  партии,  регистрирали  кандидати  в 

частичния избор и съставяне и подписване на протокола на 

преброителната комисия;

- за копиране и сканиране на протокола на  преброителната 

комисия.  (Тоест  да  е  ясно,  че  трябва да  има място  и  за 

ксерокс.)

6. В предизборния ден  преброителната комисия получава от 

общинската администрация и ОИК:

а) формуляр  на  протокол  на  преброителната  комисия за 

установяване на резултатите от гласуването по образец, утвърден от 
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ЦИК  –  2  формуляра  и  чернова  на  протокола  за  установяване  на 

резултатите от гласуването;

б) формуляри  на  протоколи  за  приемане  на  избирателните 

урни и протоколите на СИК;

в) формуляри  на  списъци  за  вписване  на  застъпниците  на 

кандидатите,  на наблюдателите и на представителите на партиите, 

коалициите  от  партии  и  инициативните  комитети,  регистрирали 

кандидатски листи;

г) формуляр  на  списък  на  лицата,  получили  ксерокопие  от 

протокола на ПК с изборните резултати;

д) отличителни  знаци  за  членовете  на  преброителната 

комисия;

е) други книжа и материали;

ж) ключът от помещението, което е оборудвано по подходящ 

начин за осигуряване на цялостната дейност на ПК със:

- места  за  приемане  на  протоколите  и  урните  от  СИК  и 

извършване  на  констатации  за  съответствие  на 

съдържанието  на  урната/ите  на  данните,  отразени  в 

протокола на СИК за протичане на изборния ден;

- място за съхранение на урните до получаване на всички 

урни  и  протоколи  от  всички  СИК  на  територията  на 

общината  и  пристъпване към едновременно преброяване 

на гласовете (бюлетините);

- място  за  преброяване  на  бюлетините  от  всички урни за 

установяване на резултатите от гласуването;

- място за изготвяне на протокола на ПК;

- копирна машина/машини за копиране на протокола на ПК 

за членовете на ПК, пожелали копие от него, и за лицата 

по  чл. 210  от  ИК,  присъствали  при  установяване  на 

резултатите от гласуването;
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- места за лицата по чл. 210 от ИК, които да им осигуряват 

видимост върху цялостната работа на ПК. 

За  получените  книжа  и  материали  се  съставя  приемно-

предавателен  протокол между  общинската  администрация,  ОИК и 

ПК по образец,  утвърден от ЦИК, който се подписва от кмета на 

общината/района/кметството или определено със заповед на кмета 

длъжностното  лице  от  общинската  администрация,  определен  от 

ОИК  неин  член  и  председателя/заместник-председателя  или 

секретаря на преброителната комисия. (Това е проектът, който съм ви 

изпратила и допълнително ще приемем, не сме го обсъждали досега, 

но  той  почти  възпроизвежда  като  структура  и  идея  приемо-

предавателния  протокол  по  чл.  181,  ал.  7,  на  СИК,  тъй  като  по 

същество  преброителната  комисия върши  работа  на  секционната 

избирателна комисия или по-точно част от работата.)

Тук  госпожа  Христова  е  абсолютно  права  –  че  когато  се 

формира  изчислителният  пункт,  той  се  заключва  и  се  отключва 

примерно в 12 ч. на изборния ден. А когато преброителната комисия 

си получава материалите, тя трябва да ги въведе предния ден, тя да 

си види помещението дали е оборудвано и да го заключи на своя 

отговорност. Това тире тук ще отпадне, ще остане онази условност, 

пък както го решат на място. Четвъртото тире в буква „ж” отпада, 

защото  ще  създаде  проблеми  с  охраната  и  заключването  на 

помещението. Всяка една община ще си реши проблема на място.

За  получените  книжа  и  материали  се  съставя  приемо-

предавателен  протокол.  Предлагам  ви  този  абзац  да  придобие 

окончателния  си  вид,  след  като  утвърдим  книгата,  която  е  за 

приемане на книжата и материалите и ще впишем в този абзац точно 

кой подписва.

За  преброяването  на  гласовете,  подадени  за  кметове  в 

частичните избори, преброителната комисия се събира на заседание 

преди края на изборния ден. Членовете на ПК са длъжни да се явят в 
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осигуреното им помещение за работа в 19,30 часа в изборния ден. 

Председателят  на  ПК уведомява ЦИК за  явилите  се  членове и  за 

готовността за работа на комисията 

Този текст пресъздава вече приемани от нас текстове в 2011 г., 

като  им  указва  кога  да  се  съберат  членовете  на  преброителната 

комисия и също така председателят на  преброителната комисия да 

уведоми Централната избирателна комисия за явилите се членове, 

както и за неявилите се членове, за да бъдат заменени с нови. 

В случай че не е налице кворумът по предходното изречение 

към 20,30 ч., председателят на ПК уведомява незабавно ЦИК, която с 

решение назначава нови членове на ПК на мястото на неявилите се.

7. Заседанието на преброителната комисия е законно, ако на 

него  присъстват  най-малко  10  членове  (повече  от  половината  от 

членовете й). 

Решили  сме  така  въпроса,  тъй  като  ние  трябва  да  дадем 

методическото ръководство, а при преброяване, особено в общини, 

които са до 30 хиляди души, две от общините са и доста по-големи, 

поне  десет  души трябва  да  има  там,  защото  те  ще  броят  всички 

бюлетини.

8. Преброителната комисия се произнася с решения, които се 

приемат  с  мнозинство  две  трети  от  присъстващите  членове  и  се 

подписват от председателя и секретаря на комисията. Мнозинство по 

предходното изречение е налице в следните случаи:

Присъстващи Мнозинство 2/3

10 7

11 8

12 8

13 9

14 10

15 10
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16 11

17 12

9. За  заседанието  на  преброителната  комисия  се  съставя 

протокол,  който  се  подписва  от  председателя  и  секретаря  на 

комисията. При отсъствие на председателя протокола се подписва от 

заместник-председателя и секретаря, а при отсъствие на секретаря – 

от председателя и заместник-председателя. (Това също са законови 

текстове.)

10. Когато  председателят  и  заместник-председателят  са 

предложени  от  една  и  съща  партия  или  коалиция  от  партии, 

протоколът се подписва от председателя и определен от комисията 

неин член, и двамата предложени от различни партии или коалиции 

от партии.

11. Когато  заместник-председателят  и  секретарят  са 

предложени  от  една  и  съща  партия  или  коалиция  от  партии, 

протоколът се подписва от  секретаря и определен от комисията неин 

член, и двамата предложени от различни партии или коалиции.

12. Председателят  на  преброителната  комисия  открива 

заседанието при наличието на изискуемия кворум съгласно т.  7 от 

настоящото решение.

Преди да  започне  приемането на  протоколи и  избирателни 

урни от секционните избирателни комисии, преброителната комисия 

взема решение за разпределение на функциите си при преброяването 

на гласовете и приемането на избирателните урни и протоколите за 

протичане  на  изборния  ден  за  кмет  на  община  от  СИК  и 

установяване  на  съответствието  на  данните  от  протоколите  за 

протичане  на  изборния  ден  на  съдържанието  на  урните,  както 

следва:

- членове  на  преброителната  комисия,  които  да  приемат 

урните и протоколите на СИК;
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- по трима членове на преброителната комисия, предложени 

от различни партии и коалиции от партии, които да отварят 

урните и броят бюлетините и извършват констатациите по 

реда на § 114, ал. 10, изр. 1 от Преходните и заключителни 

разпоредби  на  Закона  за  изменение  и  допълнение  на 

Изборния кодекс и връщат обратно в урната преброените 

бюлетини и запечатват урната с хартиена лента, подписана 

от  членовете  на  СИК,  приносители  на  урната  и  от 

членовете  на  преброителната  комисия,  извършили 

констатациите  по  §  114,  ал.  10,  изр.  1  от  Закона  за 

изменение и допълнение на Изборния кодекс;

- членове  на  преброителната  комисия,  предложени  от 

различни  партии  и  коалиции  от  партии,  които  ще 

извършват едновременното преброяване на бюлетините и 

подадените гласове за всеки един от кандидатите за кмет и 

установяване  резултатите  от  гласуването  за  кмет  на 

община;

- протоколчик при преброяване на гласовете и установяване 

на резултатите от гласуването и попълване на протокола.

 13. След вземане на решение по т. 12 преброителната комисия 

може да започне приемането на урните и протоколите от СИК.

14. След  приключване  на  изборния  ден  в  секционните 

избирателни  комисии  се  изготвя  протокол  за  протичане  на 

изборния ден. След изготвяне на протокола на СИК и предаване на 

ксерокопие  от  него  на  лицата,  имащи това  право  –  членове  на 

СИК,  застъпници,  наблюдатели,  представители  на  партии  и 

коалиции от  партии и кандидатите,  срещу подпис в  списъка на 

лицата, получили копие от протокола на СИК, председателят или 

заместник-председателят  на  СИК,  секретарят  и  член  на  СИК, 

всеки един от тях, предложен от различни партии и коалиции от 

партии, предават на преброителната комисия:

17



- пломбираната/ите избирателна/и урна/и;

- протокола за протичане на изборния ден – неразпластен.

Преди да потеглят за преброителната комисия, членовете на 

СИК внимателно отделят само четвъртия пласт от протокола на 

комисията и го закачат пред изборното помещение.

15. При  транспортиране  до  преброителната  комисия 

избирателните  урни се  придружават  от  лицата  по  §  114,  ал.  8  от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение  на  Изборния  кодекс  и  се  охраняват  от  служители  на 

Министерството на вътрешните работи.

16. Предаването  на  избирателните  урни,  констатациите  за 

съответствие на данните от протокола на СИК на съдържанието на 

избирателната урна/и и при възможност и въвеждането на числовите 

данни в изчислителния пункт на ОИК се извършва в помещението, 

където е разположена преброителната комисия.

17. За извършеното предаване се съставя протокол по образец 

утвърден от ЦИК, в който се отразява броят на получените урни и 

тяхното  състояние  (пломбирани  ли  са)  и  полученият  протокол  на 

СИК.

Протоколът се подписва от членовете на СИК по § 114, ал. 8 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение  на  Изборния  кодекс  –  приносители  на  протоколите  и 

пломбираните  изборни  урни  с  бюлетините  от  гласуването  и 

членовете на преброителната комисия, приели протокола на СИК за 

протичане на изборния ден и избирателната/ите урна/и.

В протокола, който се съставя между преброителната комисия 

и секционната избирателна комисия, преброителната комисия:

а) отбелязва и сверява фабричните номера на протоколите за 

протичане на изборния ден с  номерата на протоколите,  вписани в 

протокола  за  предаването  и  приемането  на  изборните  книжа  и 

материали;
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б) проверява  целостта  на  пломбите,  печатите  и  подписите, 

поставени на избирателните урни;

в)  при  установяване  на  очевидни  фактически  грешки  в 

протоколите те се отбелязват и в тях се подписват членовете на СИК 

по § 114 от Преходните и  заключителни разпоредби на Закона за 

изменение  и  допълнение  на  Изборния  кодекс  преносителите  на 

протокола на СИК и пломбираните урни.

Данните от протокола на СИК за протичане на изборния ден 

се въвеждат от преброителя под контрола на член на преброителната 

комисия и  членовете  на  СИК  по  §  114,  ал.  8  от  Преходните  и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Изборния кодекс.

Тук  госпожа  Сапунджиева  предложи  да  запишем  „от 

оператора на изчислителният пункт при ОИК”.

Издава разписка,  съдържаща числовите данни от протокола 

на СИК за протичане на изборния ден.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: На т. 17, последния параграф, където 

са буквите „а”, „б” и „в”. Първите две ги разбирам, обаче б. „в” не 

мога да си го обясня. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Когато приемат протокола на СИК и 

констатират очевидна фактическа грешка,  преброителната комисия 

има  право  да  даде  указание  на  приносителите  да  си  я  поправят. 

Приносителите правят поправката, пишат „поправка” и се подписват 

срещу  нея.  Не  преброителната  комисия,  а  тримата  приносители. 

Става дума за тази очевидна фактическа грешка.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА: В  такъв  случай  за  пълнота  да 

отбележим, че в протокола на СИК задължително се вписва и броят 

на намерените бюлетини и това вече се подписва от приносителите 

от СИК и от преброителната комисия.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Разбирам твоето  предложение  така. 

Буква „б” завършва на точка. След което включваме един нов абзац, 
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който казва, че при приемане на протокола за протичане на изборния 

ден се извършва констатация за съдържанието на урната и броя на 

намерените бюлетини се вписва в съответния ред на протокола на 

СИК.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Броя на  бюлетините? Защо?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нали те  приемат урната,  отварят я, 

счупват  пломбата,  броят  само  като  бройка  бюлетините,  пишат 

числото в протокола (нали решихме да няма думата „Забележка”, а 

да  остане  само  констатации  по  §  114,  ал.  10,  изречение  първо. 

Вписват само броя на бюлетините, връщат бюлетините, запечатват, 

подписват  се  на  лентата  всички,  които  са  извършили  тази 

констатация. Но тъй като сме разписали, че се подписват на лентата, 

не сме отбелязали какво се пише в протокола и Гергана предлага тук 

след буква „б” на третия абзац на т. 17 да напишем нов абзац – че 

при приемане на протокола се извършва преброяване на бюлетините 

и констатация по § 114, ал. 10 и броят на намерените  бюлетини се 

вписва  в  протокола  на  секционната  избирателна  комисия за 

протичане на изборния ден. Тази констатация се подписва от лицата, 

които са посочени в този протокол.

След  това  идва  сегашната  буква  „б”,  която  става 

самостоятелен абзац, която е второто изречение на ал. 10 на § 114 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение  на  Изборния  кодекс:  „При  установяване  на  очевидна 

фактическа  грешка  в  протокола  тя  се  отбелязва  в  протокола  и  се 

подписва  от  членовете  на  секционната  избирателна  комисия, 

приносители на протокола”.

В петия абзац  съм ви предложила два варианта:

„Разписката  за  въведените  данни  от  протокола  на  СИК  за 

протичане на  изборния ден се подписва от членовете на СИК по § 

114, ал. 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение  и  допълнение  на  Изборния  кодекс,  присъствали  при 
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въвеждането на данните и оператора на изчислителният пункт, въвел 

данните от протокола и сканирал протокола на СИК.”

Втори вариант на този абзац:

„Разписката  се  подписва  от  представител  на  СИК, 

представител на преброителната комисия.”

Аз  ви  предлагам втория  вариант  на  абзац  пети,  който сега 

става абзац седми. Имате ли нещо против?

Венцислав предлага да стане така: „Разписката за въвеждане 

на данните от протокола на СИК за протичане на  изборния ден се 

подписва  от  членовете  на  СИК  по  §  114,  ал.  8  от  Преходните  и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Изборния  кодекс.  Представител/представители  на  преброителната 

комисия,  присъствали  при  въвеждане  на  данните  от  протокола  и 

операторът на изчислителният пункт, въвел данните от протокола и 

сканирал протокола на СИК.”

Вторият  вариант  отпада.  Това,  което  е  шести  абзац,  става 

следващ абзац.

18. След приемането на избирателната/ите урна/и и протокола 

на СИК преброителната комисия отваря избирателната/ите урна/и на 

съответната СИК и проверява дали съдържанието им съответства на 

данните по т. 4 от протокола на СИК като за целта:

а) от  мястото  за  проверка  на  съдържанието  на  урните  се 

отстраняват всички вещи;

б) счупва  се  пломбата  на  урната/ите,  изсипва  се 

съдържанието на масата и се подреждат на купчинки бюлетините;

в) преброяват се бюлетините от всяка купчинка, събират се 

получените  числа  и   резултата  се  сверява  с  данните  по т.  4  от 

протокола на СИК.

В протокола на СИК за протичане на изборния ден на ред 

„Констатации по реда на § 114, ал. 10, изр. 1 от Изборния кодекс“ се 

вписва броят на намерените в урната/ите бюлетини.
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Това, което разписахме обаче към т. 17 по предложението на 

Гергана Маринова, всъщност е т. 18. Тогава след буква „б” ще дойде 

текстът на сегашната т. 18 така както си е, както и т. 19.

Това, което е буква „в” по начина, по който я редактирахме и 

направихме самостоятелен абзац, ще стане т. 20.

Точка 19, която обяснява, че се връщат и запечатват.

След което да дойде очевидната фактическа грешка, която да 

стане т. 20.

След  което  т.  21  да  стане  въвеждането  и  издаването  на 

разписка.

МАРИАНА ХРИСТОВА: Но сегашната т. 20 е, че протоколът 

на СИК се сканира неразпластен преди издаване на разписката.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре. Поредността (последно може 

би) става:

Точка 17 – до буква „в” включително.

След което следват текстовете на сегашните точки 18, 19 и 20. 

Този абзац, който създадохме от буква „в”, става т. 20. Следващият 

абзац става точка 21, който ще обхване всичко, което е свързано с 

разписката. След това ще дойде сегашната т. 20, която ще стане т. 22 

–  за  сканирането  на  протокола.  И  вървим  по  сегашните  точки  в 

предложените текстове.

19. Преброените бюлетини се връщат обратно в урната, която 

се запечатва с хартиена лента, подписана от членовете на СИК по § 

114,  ал.  8  от  ПЗР на  ЗИД на  ИК и  членовете  на  ПК,  преброили 

бюлетините и извършили констатациите по § 114, ал. 10, изр. 1 от 

ПЗР на ЗИД на ИК. Урната/ите се отстранява от мястото, на което се 

приемат  протоколите  на  СИК  и  се  оставя/т  на  мястото  за 

преброяване на гласовете. 

До приключване на приемането на протоколите и урните от 

всички СИК никой няма достъп по проверените по реда на § 114, ал. 
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10, изр. 1 от ПЗР на ЗИД на ИК урни и бюлетини.

20. При установяване на очевидна/и фактическа/и грешка/и в 

протокола  на  СИК тя/те  се  отбелязва/т  в  него и  се  подписва/т  от 

членовете  на  СИК  по  §  114,  ал.  8  от  ПЗР  на  ЗИД  на  ИК  – 

приносителите на протокола на СИК и пломбираната/ите урна/и.

21. Данните от протокола на СИК за протичане на изборния 

ден  се  въвеждат  от  преброителя  под  контрола  на  член  на  ПК  и 

членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК от оператора 

на  изчислителния  пункт  на  ОИК  ,  за  което  ПК  издава  на  СИК 

разписка,  съдържаща  числовите  данни  от  протокола  на  СИК  за 

протичане на изборния ден. 

Разписката  за  въведените  данни  от  протокола  на  СИК  за 

протичане на изборния ден се подписва от членовете на СИК по § 

114,  ал. 8  от  ПЗР  на  ЗИД  на  ИК,  представителя/ите  на  ПК, 

присъствали при въвеждане на данните от протокола, и оператора на 

изчислителния  пункт,  въвел  данните  от  протокола  и  сканирал 

протокола на СИК.

След завръщане в района на изборната секция членовете на 

СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК поставят тази разписка до 

протокола на СИК.

22. Протоколът  на  СИК  се  сканира  неразпластен преди 

издаване на разписката по предходната точка, без да се разпластява, 

след което се връща на членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на 

ЗИД на ИК за предаване на ОИК. Сканираният протокол незабавно 

се качва на интернет страницата на ОИК.

23. След предаване на протокола за  протичане на изборния 

ден  и  избирателната/ите  урна/и  на  ПК  членовете  на  СИК, 

предложени от различни партии,  по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на 

ИК предават:

а)  на  ОИК  –  неразпластения  протокол за  протичане  на 

изборния  ден  в  секцията,  избирателните  списъци  (основен  и 
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допълнителен) и другите книжа, предназначени за ОИК;

б)  на  комисията  по  чл.  242,  ал.  7  от  Изборния  кодекс  – 

останалите  книжа  и  материали.  Това  е  торбата  с  неизползваните 

бюлетини и всичко, което е описано вътре: екземпляр от протокола 

на  СИК за  протичане  на  изборния  ден,  протокола  за  приемане  и 

предаване на изборните книжа и материали, протокола за предаване 

на  пломбираната  избирателна  урна/урни  и  протокола  на  СИК  на 

преброителната комисия, неразпластения формуляр от протокола на 

СИК,  неизползваните  формуляри  от  протокола  на  СИК,  сгрешени 

формуляри от протокол на СИК.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Относно сегашната т. 21, струва ми 

се,  че  леко  излиза  извън  предметния  доклад  на  това  решение  и 

заглавието му, така както сме го написали в „относно”. Защото тук в 

т.  21  уреждаме  въпроси,  които  стоят  вече  извън  преброителната 

комисия и които традиционно уреждаме в отделни решения. Затова 

се замислям дали да го оставим тук така или да помислим за някакъв 

друг вариант.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Според мен е хубаво да го има. След 

като сме написали, че лепят разписката на изборното помещение.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Аз разбирам логиката, но пък според 

мен малко се нарушава предметът на решението, самият обхват на 

решението.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние за първи път им създаваме такава 

схема на действие, затова нека да остане тук, а след това да приемем 

и отделно решение, което ще преповтори може би по-подробно тези 

действия.  Примерно  тук  да  напишем:  Предава  на  ОИК 

неразпластения  протокол  за  протичане  на  изборния  ден и 

избирателните списъци (без подробности), а на комисията по чл. 242, 

ал. 7 – останалите книжа и материали (отново без подробности).

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Точно така.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  А  в  другото  решение  да  опишем 
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подробностите. Но тук да остане, за да се знае логиката какво прави 

и секционната избирателна комисия, защото и на тях създаваме нов 

ред.

Редакцията придобива следния вид:

„След предаване на протокола за протичане на изборния ден и 

изборната урна/урни на  преброителната комисия членовете на СИК 

по § 114, ал. 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона 

за изменение и допълнение на Изборния кодекс предават:

а)  на  ОИК  –  неразпластения  протокол  за  протичане  на 

изборния ден в секцията и избирателните списъци.

б)  на  комисията  по  чл.  242,  ал.  7  от  Изборния  кодекс  – 

останалите книжа и материали.”

24. След приемане на всички изборни урни и протоколи на 

СИК и проверката на съдържанието на урните по § 114, ал. 10, изр. 1 

от ПЗР на ЗИД на ИК, преброителната комисия смесва бюлетините 

от всички урни и пристъпва към преброяване на подадените гласове 

за кмет на община. 

Преди да започне преброяването:

а)  от  мястото  за  броене  се  отстраняват  всички  вещи  с 

изключение  на  черновата  на  протокола  за  изборите  за  кмет  на 

община;

б)  в  протокола-чернова  за  установяване  на  резултатите  в 

изборите за кмет на община  последователно се вписват:

-  данните  за  мястото  (общината),  денят  и  часът  на 

съставянето  на  протокола,  трите  имена  на  членовете  на 

преброителната  комисия,  имената  на  присъствалите  други  лица  – 

кандидати,  застъпници  на  кандидатите,  представители  на  партии, 

коалиции  от  партии  и   инициативни  комитети,  регистрирали 

кандидати, наблюдатели и журналисти;

- дата и час на започване на преброяването.

25. Преброителната  комисия  установява  резултатите  от 

25



гласуването в частичните избори за кмет на община и ги отразява в 

черновата на протокола на преброителната комисия;

26. При  преброяването  на  подадените  гласове  за  кмет  на 

общината бюлетините се вземат една по една, поставят се с лицевата 

страна надолу и се броят. 

Бюлетините  се  подреждат  на  купчинки,  както  следва: 

(Купчинките, колеги, са съгласно съответните редове в протокола на 

преброителната комисия, който сме утвърдили.)

а) купчинка от бюлетини, които не са по установения образец. 

След  преброяването  на  бюлетините  от  тази  купчинка  полученото 

число се вписва с думи и цифри в т. 11, буква „а“ от протокола на 

ПК;

б) купчинка  от  бюлетини  с  изписани  върху  тях  специални 

символи, като букви, цифри или други знаци. След преброяването на 

бюлетините от тази купчинка полученото число се вписва с думи и 

цифри в т. 11, буква „б“ от протокола на ПК;

в) купчинка от бюлетини по установения образец, в които не 

е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на 

избирателя.  След  преброяването  на  бюлетините  от  тази  купчинка 

полученото число се вписва с думи и цифри в т.  11,  буква „в“ от 

протокола на ПК;

г) купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е 

отразен вотът на избирателя. След преброяването на бюлетините от 

тази купчинка полученото число се вписва с думи и цифри в т. 11, 

буква „г“ от протокола на ПК;

д) купчинка от бюлетини по установения образец с отбелязан 

вот със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, за 

две  или  повече  кандидатски  листи.  След  преброяването  на 

бюлетините от тази купчинка полученото число се вписва с думи и с 

цифри в т. 11, буква „д“ от протокола на ПК;

е) купчинка с бюлетини по установения образец с отбелязан 

26



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

може  да  се  установи  еднозначно  волята  на  избирателя.  След 

преброяването на бюлетините от тази купчинка полученото число се 

вписва с думи и цифри в т. 11, буква „е“ от протокола на ПК;

ж) купчинка  с  бюлетини по  установения  образец,  които  не 

съдържат  два  броя  печати  на  съответната  СИК  на  гърба.  Тези 

бюлетини  се  унищожават  с  надпис  „унищожена“  върху  лицевата 

страна на всяка такава бюлетина. След преброяването на бюлетините 

от тази купчинка полученото число се вписва с думи и цифри в т. 11, 

буква „ж“ от протокола на ПК;

з) купчинка  от  бюлетини  по  установения  образец,  които 

съдържат два  печата  на  гърба  на  съответната  СИК и върху които 

вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със 

син  цвят,  само  в  едно  от  квадратчетата.  След  преброяването  на 

бюлетините от тази купчинка полученото число се вписва с думи и 

цифри в т. 13 от протокола на ПК.

27. Когато по действителността на някой глас възникне спор, 

преброителната  комисия  взема  решение  и  го  описва  в  протокол. 

Протоколът се прилага към протокола на преброителната комисия, 

като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението.

28. При установяване на резултатите от гласуването една 

бюлетина,  извадена от урна за  гласуване,  съответства на един 

глас, който може да е действителен или недействителен.

29. След разпределението на бюлетините на купчинки, както 

е посочено в т. 26, всяка купчинка се брои поотделно и полученото 

число се вписва на съответния ред от протокола на ПК, с думи и с 

цифри. 

Броят на недействителните гласове в изборите за кмет на 

община (т. 12 от протокола на ПК) е равен на сумата от числата 

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

протокола на ПК
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Броят  на  действителните  гласове  в  изборите  за  кмет  на 

община (т. 13 от протокола на ПК) е равен на броя на бюлетините 

по т. 25, буква „з“; (Това е купчинката с действителните гласове.)

30.  Гласът (намерената в урната  бюлетина)  е  действителен, 

когато:  (Тук  съм  разписала  онова,  което  разписахме  и  приехме  в 

методическите указания за парламентарните избори едно към едно.)

а) бюлетината е по установения образец;

б) бюлетината съдържа два печата на гърба на определените 

за това места на съответната секционна избирателна комисия;

в) само в  едно  от  квадратчетата  за  гласуване  има  поставен 

знак  „Х“  с  химикал,  пишещ  със  син  цвят,  който  изразява  по 

еднозначен начин вота на избирателя.

Знакът  „Х“  се  изписва  с  две  наклонени  линии,  които  се 

пресичат в една точка и краищата им не са свързани, в съответствие 

с примерните начини, посочени в приложение № 1 към Решение № 

38-ПВР/МИ от 28 юли 2011 г. на ЦИК).

г)  в  бюлетината  няма  вписани  специални  символи,  като 

букви, цифри или други знаци.

31. Гласът (намерената в урната бюлетина) е действителен и 

когато:

а) в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и 

грешки при производството,  или когато върху нея има механични 

увреждания или зацапвания;

б) поставеният от избирателя знак „Х“ с химикал, пишещ със 

син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа 

и не навлиза в квадратчето на друга листа, или дори и да го засяга, 

вотът на избирателя може да се установи еднозначно;

32. Гласът (намерената в урната бюлетина) е недействителен 

когато:

а) бюлетината не е по установения образец – не отговаря на 

утвърдения  от  ЦИК  образец,  има  друго  оформление,  различен  
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печатен текст, не е отпечатана на установената от ИК хартия,  

не е с установеното съдържание и размери, няма защита на гърба,  

когато е предвидена такава и др.);

б) върху бюлетината има изписани специални символи като 

букви, цифри или други знаци;

в)  бюлетината  е  по  установения  образец,  но  вотът  на 

избирателя не е отразен със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят 

–  няма  положен  знак  „Х“  със  химикал,  пишещ  със  сит  цвят  –  

положен е друг знак, а не знак „Х“ в квадратчето за гласуване или  

знакът „Х“ не е изписан със химикал, пишещ със син цвят, с друг  

цвят;

г)  бюлетината  е  по установения образец,  но няма поставен 

знак  „Х“  с  химикал,  пишещ  със  син  цвят,  в  нито  едно  от 

квадратчетата за гласуване;

д)  бюлетината  е  по  установения  образец,  но  има  поставен 

знак „Х“ или друг знак с химикал, пишещ със син или друг цвят, в 

две или повече квадратчета за гласуване;

е) бюлетината е по установения образец, но поставеният знак 

„Х“ с химикал, пишещ със син цвят, засяга повече от едно квадратче 

за  гласуване  и  не  може  да  се  установи  еднозначно  волята  на 

избирателя – ако положения знак „Х“ с химикал пишещ със син цвят  

засяга съществено и друго квадратче за гласуване, така, че волята  

на избирателя не може да се установи еднозначно;

ж) бюлетината е по установения образец, но не съдържа два 

печата на съответната секционна избирателна комисия на гърба.

33. След преброяване на купчинките и попълване на данните 

в  т. 10,  т.  11,  т.  12  и  т.  13  от  протокола  на  ПК  (черновата!) се 

пристъпва към установяване на броя на гласовете, подадена за всяка 

кандидатска листа поотделно. За целта бюлетините от купчинката с 

действителните  гласове  се  преглеждат  отново  и  се  разделят  по 

купчинки  за  отделните  кандидатски  листи.  Бюлетините  от 
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купчинките  за  всяка  една  от  кандидатските  листи  се  преброяват 

поотделно и полученото число се вписва с думи и цифри в т. 14 от 

протокола  на  ПК  срещу  наименованието  на  съответната  партия, 

коалиция от партии или независим кандидат. Сумата от числата от 

всички редове по т. 14 трябва да е равна на числото по т. 13 от 

протокола на СИК.

В  т.  34  съм  описала  изцяло  как  се  попълва  протоколът  на 

преброителната комисия. Нарочно съм оставила текста в италик, ако 

прецените, може и да не го вмъкваме тук. Но ние други методически 

указания  за  тези  избори  няма  да  правим,  може  да  остане  тук, 

съдържанието  е  едно  към  едно  пренесен  от  протокола  за 

преброителната комисия.

34. Преди попълване на протокола данните от преброяването 

на гласовете се попълват в черновата на протокола на ПК, която по 

форма и съдържание е еднаква с него.

Данните  от  черновата  на  протокола  се  попълват  върху 

получения в  предизборния ден  формуляр за  протокол на  ПК едва 

след  като  бъдат  проверени  и  всички  заложени  в  протокола 

(черновата) контроли са удовлетворени. 

Чл.  35. В  протокола  на  преброителната  комисия  за 

установяване  на  резултатите  от  гласуването  за  кмет  на  община 

последователно се вписват с думи и цифри:

А) В част І – сумираните данни от протоколите на СИК за 

протичане на изборния ден, както следва:

а) броят на регистрираните кандидатски листи – буква „А“  

от протокола на ПК;

б) броят на бюлетините получени по реда на чл. 187, ал. 1 от 

ИК – вписва се сумата от числата по буква „Б“ от протоколите  

на СИК – буква „Б“ от протокола на ПК;

в) броят на секциите  в  изборния район -  територията на  

общината – буква “В” от протокола на ПК;
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г)  брой  на  секционните  избирателни  комисии  предали  

протоколи и избирателни урни – буква „Г” от протокола на ПК;

д) брой на избирателните урни предадени от СИК – сумата  

от числата по буква „Д“ от протоколите на СИК – буква „Д“ от  

протокола на ПК.

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1.  Общият  брой  на   избирателите  според  избирателните  

списъци при предаването им на СИК – сумата от числата по т. 1  

от протоколите на СИК.

2. Общият брой на всички избиратели, вписани в изборния ден  

от  СИК  в  допълнителните  страници  на  избирателните  списъци 

(под чертата) – сумата от числата по т.2  от протоколите на  

СИК.

3. Общият брой на всички избиратели вписани в изборния ден  

от  СИК  в  допълнителните  избирателни  списъци  –  сумата  от 

числата по т.3 от протоколите на СИК.

4.  Общият  брой  на  гласувалите  избиратели  според  

положените  подписи  в  избирателните  списъци  –  сумата  от 

числата по т. 4 от протоколите на СИК.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И

СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ

Приложения към избирателните списъци

5. Приложения към основния избирателен списък:

а) декларации  по  чл.  194  от  ИК  от  лицата,  заети  в  

произвеждането на изборите, като членовете на СИК и охраната  

на съответната секция –сумата от числата по т. 5, буква “а“ от 

протоколите на СИК;

б) удостоверения по чл. 48б, ал. 1 от ИК – сумата от числата  

по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК.
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6.  Приложения  към допълнителния  списък  –  декларации  по  

чл. 203, ал. 3 от ИК – сумата от числата по т. 6 от протоколите  

на СИК.

Други участващи лица

7. Общият брой на придружителите:

а) вписани в графа „Забележки“ в избирателните списъци –  

сумата от числата по т. 7, буква „а“ от протоколите на СИК;

б) вписани  в  Списъците  за  допълнително  вписване  на  

придружители  –  сумата  от  числата  по  т.  7,  буква  „б“  от 

протоколите на СИК;

8.  Общият  брой  на  лицата  присъствали  в  изборните  

помещения в изборния ден 

а) общият  брой  на  застъпниците,  вписани  в  Списъците  за  

вписване на застъпниците – сумата от числата по т. 8, буква „а”  

от протоколите на СИК;

б)  общият  брой  на  представителите  на  партиите,  

коалициите  от  партии  и  инициативните  комитети  вписани  в  

Списъците за вписване на представителите – сумата от числата  

по т. 8, буква „б“ от протоколите на СИК;

Общият  брой  на  наблюдателите,  вписани  в  Списъците  за  

вписване на наблюдателите – сумата от числата по т. 8, буква „в“  

от протоколите на СИК;

9. Бюлетини извън урната

а)  общият брой  на  неизползваните бюлетини –  сумата от 

числата по т. 9, буква „а“ от протоколите на СИК;

б) общият брой на унищожените от СИК бюлетини по други  

поводи – сумата от числата по т. 9, буква „б“ от протоколите на  

СИК;

в) общият брой на недействителните бюлетини по чл. 180 от  

ИК – сумата от числата по т. 9,  буква „в“ от протоколите на  

СИК;
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г) общият брой на недействителните бюлетини по чл. 181 от 

ИК – сумата на  числата по т.  9,  буква „г“ от протоколите на  

СИК;

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

ИК – сумата от числата по т. 9, буква „д“ от протоколите на  

СИК.

Б)  В  част  ІІ  –  вписват  се  резултатите,  получени  след  

преброяване на гласовете от всички урни, предадени на ПК

10. Броят на намерените в избирателните урни бюлетини.

11. Броят на намерените недействителни гласове (бюлетини)  

в избирателните урни:

а) брой на бюлетините, които не са по установения образец;

б) брой на бюлетините, върху които има вписани специални  

символи, като букви, цифри и други знаци;

в) брой на бюлетините  по установения образец, в които не е  

отразен със знак „Х“ с химикал,  пишещ със син цвят, вотът на  

избирателя;

г) брой на бюлетините по установения образец, в които не е  

отразен вотът на избирателя;

д) брой на бюлетините по установения образец с отбелязан  

вот със знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или  

с друг цвят, за две или повече кандидатски листи;

е) брой на бюлетините по установения образец с отбелязан  

знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване така,  

че не може да се установи еднозначно волята на избирателя;

ж) брой  на  бюлетините  по  установения  образец,  които  не  

съдържат два броя печати на съответната СИК (тези бюлетини  

се унищожават с надпис „унищожена“ върху лицевата страна на  

всяка бюлетина.

12. Общият брой на недействителните гласове – сумата от  

числата по букви, „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“ по т. 11.
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13.  Брой  на  действителните  гласове  –  броят  на  

действителните  гласове  е  равен  на  броя  на  бюлетините  по  

установения  образец,  съдържащи  два  печата  на  гърба  на  

съответната СИК, върху които със знак „Х“, с химикал, пишещ със  

син  цвят,  е  отразен  вотът  на  избирателя  само  в  едно  от 

квадратчетата.

14. Разпределение  на  действителните  гласове  по  партии,  

коалиции от партии и независими кандидати.

Буква „Е“ – общият брой на протоколите по чл. 226, ал. 4 от  

ИК.

Буква „Ж“ – общият брой на поправките,  извършени преди  

подписване на протокола и обозначени с означението „поправка“ и  

подписани от всички членове на СИК. 

36. След изготвяне на черновата-протокол за кмет на община 

преброителната комисия пренася данните от черновите-протоколи в 

беловата на протокола.

37.  Така  изготвените  протоколи  се  подписват  от  всички 

членове на преброителната комисия и се отбелязват датата и часът на 

подписването  им.  Член  на  преброителната  комисия не  може  да 

откаже подписване на протокола на  преброителната комисия. Член 

на преброителната комисия, който откаже да подпише протокола, се 

наказва с глоба до 1000 лева (???).

Тук  съм  поставила  няколко  въпросителни,  защото  няма 

никакви  специални  правила  за  преброителната  комисия,  освен 

насочването към секционните избирателни комисии. Възниква обаче 

въпросът  защо  1000  лева,  каквато  е  глобата  за  членовете  на 

секционните избирателни комисии, или 2000 лева или изобщо това 

изречение  да  отпадне.  По  аналогия  не  може  да  се  прилагат 

административно-наказателни  разпоредби.  Може  би  трябва  да 

отпадне последното изречение на т. 37, така ще е най-чисто.

Неподписването  на  протокола  от  член  на  комисията  не  го 
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прави  недействителен.  Когато  член  на  комисията  е  обективно 

възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва в него, като 

се посочват и причините.

Членът  на  комисията,  който  не  е  съгласен  с  отразеното  в 

протокола, го подписва с особено мнение, което се прилага в писмен 

вид към протокола и е неразделна част от него.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Имахме  ли  запис,  че  членът  е 

длъжен да подпише протокола?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Тогава да сложим, че глобата е 200 

лева,  защото  отиваме  на  субсидиарния  състав  на  чл.  299.  Нали 

обикновено административно-наказателните разпоредби имат и един 

общ  текст,  който  извън  специалните  състави   въвежда  текст 

нарушение. В случая при нас е чл. 299 от Изборния кодекс, който 

казва,  че  който  наруши  разпоредба  извън  случаите,  които  са 

специално изброени, се наказва с глоба от 200 до 2000 лева.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Но като прочетат това, няма да 

отидат!

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Колеги,  аз  не  възразявам,  само 

казвам, че състав на нарушени има и че предния път стигнахме до 

извода  да  го  запишем.  Това,  което  колегата  Сидерова  предлага  е 

буквално  изведено  от  предходното  ни  решение  за  секционните 

избирателни комисии. Ако вие прецените, че няма да го пишем, аз не 

възразявам.  Просто  обръщам  внимание,  че  има  наказателна 

разпоредба.

 ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Въпрос на редакция е дали ще 

се пише сумата или текстът от Изборния кодекс.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  §  114  няма  изричен  текст  за 

подписване на протокола.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Добре, все едно че не съм взимал 

думата.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Продължаваме нататък.

38. Преброителната комисия издава ксерокопие от протокола 

си  с  резултатите  от  гласуването  на  лицата  по  чл.  210  от  ИК, 

присъствали  при  преброяване  на  бюлетините  и  установяване  на 

резултатите.

39. След подписване на протоколите преброителната комисия 

поставя бюлетините в торби. Торбите се връзват с връзка и хартиена 

лента,  подписана  от  всички  членове  на  ПК,  и  се  предават  в 

общинската администрация на комисията по приемане за съхранение 

на изборните книжа и материали по чл. 242, ал. 7 от ИК, за което се 

съставя  и  подписва  протокол  от  изборните  книжа  в  частичните 

избори за кмет на община..

Обаче имаме ли такъв протокол като изборна книга?

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Не.  Така  че  е  по-добре  да  остане 

само „протокол”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тогава  след  думата  „протокол”  на 

последния ред се слага точка.

40. Протоколът  на  преброителната  комисия  се  предава  на 

Общинската избирателна комисия неразпластен от председателя или 

заместник-председателя,  секретаря  и  член  на  преброителната 

комисия, всеки от тях предложен от различни партии и коалиции, за 

което  ОИК  издава  разписка,  която  съдържа  числовите  данни  от 

протокола на преброителната комисия.

И тук е новият текст на ал. 17 на § 114:

41. Когато  данните,  вписани  в  протоколите  на  секционната 

избирателна  комисия,  не  съвпадат  със  съдържанието  на 

избирателната  урна,  както  и  когато  преброителната  комисия 

установи несъответствие между фабричните номера на получените в 

предизборния  ден  и  предадените  на  преброителната  комисия 

протоколи от СИК, както и когато целостта на пломбите, печатите и 

подписите,  поставени  на  избирателните  урни,  е  нарушена, 
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преброителната  комисия  уведомява  незабавно  ОИК,  която  съставя 

акт за установяване на нарушението.

Предлагам  ви  да  не  излизаме  от  рамките  на  ал.  17  и  да 

оставим  само  задължението  да  уведоми  общинската  избирателна 

комисия, защото те ще правят констатации дали е налице цялост на 

пломбите. 

42.  Когато  данните,  вписани  в  протокола  на  СИК,  не 

съответстват на съдържанието на избирателната/ите урна/и, както и 

когато  ПК  установи  несъответствие  във  фабричните  номера  на 

приетите  и  предадени  протоколи  от  СИК  на  длъжностните  лица, 

извършили нарушението, се налага глоба в размер на 200 лв.

Това е текст от § 114.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Аз  имам  предложение  да  не 

посочваме сумата.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тя е посочена в § 114.

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Да, аз съм съгласна, че го пише 

в § 114. Но да посочим само § 114, да не я изписваме в решението. 

Да кажем, че се прилагат разпоредбите на § 114.

43. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от 

общинската избирателна комисия, а наказателните постановления се 

издават  от  областния  управител  по  реда  на  чл.  300  от  Изборния 

кодекс

Последните три текста са всъщност съдържанието на § 114.

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Аз пак правя предложение – на 

длъжностните  лица,  извършили  нарушението,  се  прилагат 

разпоредбите на § 114. Нали преди това махнахме сумите.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние ги махнахме със съображение, че 

няма изричен текст. А тук има изричен текст, така че няма никакъв 

смисъл да е по-неясно.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Добре,  съгласна  съм.  Правя 

само предложение, дори не го подлагам на гласуване.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  това  е  текстът,  който  по 

принцип съгласувахме.  След гласуването му ще ви го  предложа в 

окончателния вариант след нанесените корекции.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  който  е 

съгласен с проекта за решение с № 1230 относно определяне реда за 

преброяване  на  гласовете  и  за  организиране  на  работата  на 

преброителната комисия при произвеждане на частични избори за 

кметове  на  общини  с  население  под  30 000  избиратели  с  така 

направените редакции и корекции в процеса на обсъждане, моля да 

гласува.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Може  ли  една  поправка  в 

„относно”? За да се знае, че е и за назначаването, защото областните 

управи чакат за назначаването и за консултациите и то всъщност е 

включено  в  решението,  да  запишем:  относно  назначаване, 

определяне реда за преброяване на гласовете и за организиране на 

работата на преброителната комисия при произвеждане на частични 

избори за кметове на общини с население под 30 000 избиратели с 

така направените редакции и корекции в процеса на обсъждане, моля 

да гласува.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ще  стане  така:  назначаване  на 

преброителната  комисия,  определяне  реда  за  преброяване  на 

гласовете… И текстът си остава.

 ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, подлагам на 

гласуване  проекта  за  решение  относно  назначаването  на 

преброителната  комисия,  определяне  реда  за  преброяване  на 

гласовете и за организиране на работата на преброителните комисии 

при  произвеждане  на  частични  избори  за  кметове  на  общини  с 

население под 30 000 избиратели, ведно с направените редакции по 

време на обсъждането.

Имате ли други предложения за корекции?

Който е съгласен с направеното предложение от докладчика 
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госпожа Сидерова, моля да гласува.

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

Решението е с № 2781-МИ.

Госпожо Сидерова, имате думата по втора точка от дневния 

ред.

Точка  2.  Проект  на  решение  за  изборните  книжа  за 

преброителната комисия.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предлагам  ви  първо  да  видите 

Приложение № 80а от 19 август.

Колеги, текстът е идентичен с протокола за изборните книжа 

и  материали,  само  че  има  по-малко  книжа,  които  приема 

преброителната комисия. Мисля, че основанията са в § 114, ал. 10 

като цяло и чл. 187, ал.  1. Защото  преброителната комисия върши 

част от работата на секционните избирателни комисии.

Формулярите, които се приемат в предизборния ден, са два 

формуляра на протокол, протокол по ал. 8 на § 114 по пломбираните 

урни,  разписка.  Формално  разписката  ще  я  отпечатва 

изчислителният пункт, след като въведе данните, но в закона изрично 

пише,  че  преброителната  комисия  издава  такава  разписка.  Когато 

приемаме  книжата,  трябва  да  кажем,  че  се  подписва  и  от 

представител  на  изчислителният  пункт  –  това  ли  имате  предвид? 

Господин Емануил Христов трябваше да предложи вариант да има 

подпис на оператора, на представителя на изчислителният пункт.

Аз съм съгласна с въпроса на Мариана Христова, въпросът е 

дали  ще  го  впишем  тук  или  ще  го  вменим  в  задължение  на 

изчислителният  пункт  и  разписките  няма  да  се  предават  в 

предизборния ден, ще се отпечатват след въвеждане на данните.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА МАРКОВА: Въпросът е  към кой момент, 

при положение че не е регламентирано.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ние  реално  го  регламентирахме  и 
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затова  ви  предлагам  да  отпадне  тази  разписка  по  §  114,  ал.  11. 

Съгласни ли сте т. 3 от изброените книжа да отпадне?

Формулярите на списъците за вписване са ясни. Всички сме 

на едно мнение, че тъй като върши работа на секционна комисия, 

който  е  разписан  в  чл.  210,  присъства.  По  това  нямахме  спорове 

изобщо.  Формуляра  от  списъка  за  получените  ксерокопия  от 

протокола на преброителната комисия.

Аз обаче ще ви върна само за момент към онова решение, 

което  току-що  гласувахме:  да  впишем  и  една  точка,  че  издават 

ксерокопие от протокола си на присъствалите лица. Разписали сме, 

че трябва да има копирна техника, а не сме разписали, че трябва да 

издават копие на протокола от присъствалите при преброяването.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Нека  да  свършим  с  това 

решение и ще се върнем на това.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Точка втора си остава така както е. 

Точка трета отпада. Други предложения имате ли, колеги?

 ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Има ли други редакции или да 

подложа на гласуване?

Уважаеми колеги, който е съгласен с изборна книга № 80а, 

която току-що беше обсъдена – протокол за предаване и приемане на 

книжа и материали за преброителната комисия, моля да гласува.

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

Изборната книга се приема.

Уважаеми колеги, моля ви във връзка с точка нова 9 и стара, 

както е по изборна книга № 10 – копирни машини за копиране на 

протокола, да се върнем на предходното решение, което приехме с № 

2781,  и  да  извършим допълнение  в  смисъла,  в  който  докладчика 

госпожа Сидерова предложи, за предоставяне на ксероксни копия от 

протоколите на преброителната комисия на лицата по чл. 210. Имате 

ли други предложения?

Моля,  който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  да 
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гласува, за да допълним решението.

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

Предложението се приема. 

Госпожо Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ние  сме  работили  по  едно 

приложение № 8, а именно разписката по § 114, ал. 11, която преди 

малко  отпадна  от  приемо-предавателния  протокол.  Защото  се 

разбрахме,  че  тя  ще  се  отпечатва  след  въвеждане  на  данните  от 

оператора  на  изчислителният  пункт.  Ние  сме  приели,  че  тази 

разписка  се  подписва  от  трима  представители  на  преброителната 

комисия,  от  трима  представители  на  секционната  комисия,  които 

пренасят  протоколите.  Единственото,  което трябва  да  се  добави в 

това, което сме приели, според мен е да добавим и представител на 

изчислителният  пункт  отдолу,  а  това  е  операторът,  който  въвежда 

данните.  Тоест  в  подписващите  да  добавим  и  „представител  на 

изчислителният пункт при ОИК”.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  който  е 

съгласен с направеното предложение в разписката по § 114, ал. 11 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Изборния кодекс, с условно название Приложение № 

8, да гласува.

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

Предложението се приема.

Госпожо Солакова, моля да докладвате предложението си за 

удостоверението.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  проектът  е  качен  в  папка 

„Заседания”.  Основанието  е  §  114,  ал.  2  от  Изборния  кодекс  и 

съответства  по  принцип  на  съдържанието  на  удостоверението  от 

2011 г.,  както и  на  удостоверенията  за  назначаване на  членове на 

общински  избирателни  комисии.  Членовете  на  преброителната 

комисия се назначават от Централната избирателна комисия. Както 
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виждате, не съм посочила и година, защото и в 2014 г. може да има 

насрочени избори, които отговарят на условията на § 114.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Моля,  който  е  съгласен  с 

направеното предложение за изборна книга от госпожа Солакова с 

правно  основание  §  114,  ал.  2  от  Преходните  и  заключителни 

разпоредби  на  Закона  за  изменение  и  допълнение  на  Изборния 

кодекс, да гласува.

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

Изборната книга се приема.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА:  Госпожо председателстваща,  аз 

имах предвид протокола на преброителната комисия за избиране на 

кмет на община, който сме приели – Приложение № 133б. Дали е 

коригирано,  защото  отгоре  пише  „Секционният  протокол  е  в  три 

идентични екземпляра”. Трябва да отпадне думата „Секционният” и 

да  остане  „Протоколът  е  в  три  идентични екземпляра”.  Обръщам 

внимание, за да не се отпечата така.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Не  сме  го  приели,  но  ти  правилно 

обърна внимание, защото сега ще го приемем.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА МАРКОВА:  Аз  имам предложение  обаче 

преди да преминем към протоколите да приемем, госпожо Солакова, 

образците от отличителните знаци. Имате ли нещо против?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние нямаме нищо против, но те не са 

ги приготвили. Това, което можем да приемем, се намира в папка, 

наречена  „Приложение  2”,  PDF формат  в  днешното  заседание,  са 

образци за отличителни знаци на членове на секционна избирателна 

комисия. Само че надписът трябва да бъде „Частични избори за кмет 

на община” и нищо повече. И няма да пише година.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  В  този  смисъл,  колеги,  ви 

предлагам  да  минем  на  папка  „Изборни  книжа”  и  да  минем  на 

Приложение № 133а – Протокол СИК.
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Докато  госпожа  Сидерова  прегледа  изборните  книжа, 

гласувани в предходно заседание, аз ще си позволя да прескоча част 

от точките в дневния ред, които по-голямата си част са за сведение, 

за да не губим време. Искам само да обърна внимание на т. 10, след 

което  ще  дам  думата  на  останалите  колеги.   Моля  да  обърнете 

внимание на протокола от заседание на комисията за допускане на 

кандидати  за  главен  юрисконсулт  на  Централната  избирателна 

комисия, който е качен в системата. Искам само да го прочетете.

Сега ще дам думата на госпожа Солакова.

Точка 3.  Писмо от администрацията на Министерския съвет 

във връзка с организирано обучение на служителите от държавната 

администрация.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 

администрацията  на  Министерския  съвет,  подписано  от 

изпълняващия длъжността главен секретар, с вх. № 738 от 16 август 

2013 г.

Съвсем  накратко  ще  ви  кажа,  че  е  приложен  списък  на 

администрациите  с  посочени  бройки,  които  са  включени  в 

обучението  в  периода  след  септември  месец.  В  периода  от  2 

октомври до 4 октомври 2013 г. е включена и администрацията на 

Централната избирателна комисия – една бройка.  Предполагам, че 

става дума на този етап от заетите бройки. Знаете, че само госпожа 

Красимира Манолова не е преминала процеса на обучение, всички 

останали като назначени преди това в държавната администрация са 

преминали курса на обучение. 

Затова  предлагам  да  приемем  едно  протоколно  решение,  с 

което да одобрим госпожа Красимира Манолова,  главен експерт в 

администрацията на Централната избирателна комисия, да участва в 

това  обучение  в  този  период,  за  което  да  изпратим  съответното 

съобщение, така както е указано в писмото с изх. № 03.13-3 от 15 
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август  2013  г.  на  главния  секретар  на  администрацията  на 

Министерския  съвет.  И  да  упълномощим,  ако  се  налага  да  бъдат 

предприети  съответни действия,  изпълняващия  длъжността  главен 

секретар  господин  Цонковски  да  предприеме  необходимите 

действия.

Точка  4.  Докладна  записка  от  господин  Ивайло  Цонковски 

относно сключване на граждански договор за стенографски услуги.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № 741 от 19 август 2013 г. 

господин  Цонковски,  изпълняващ  длъжността  главен  секретар  в 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия,  ни 

уведомява,  че поради необходимостта от стенографиране по време 

на заседанията на Централната избирателна комисия се налага да се 

сключи договор с госпожа Нина Иванова при същите условия, които 

са и за останалите стенографи.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  който  е 

съгласен с направеното предложение госпожа Красимира Манолова 

да  бъде  изпратена  на  обучение  в  Института  по  публична 

администрация и да бъде сключен договор със стенограф, моля да 

гласува.

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

Точка  5.  Жалба  от  Красимир  Миндов  относно  отхвърлена 

кандидатура за длъжността главен секретар.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  докладвам  ви 

жалба  от  Красимир  Георгиев  Миндов,  кандидат  за  длъжността 

главен  секретар  в  администрацията  на  Централната  избирателна 

комисия с вх. № 736 от 16 август 2013 г. Както знаете, на 14 август 

комисията,  назначена  със  заповед  въз  основа  на  решение  на 

Централната  избирателна  комисия  за  провеждане  на  конкурса  за 

длъжността главен секретар в Централната избирателна комисия, със 
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свое  протоколно  решение  утвърди  списъците  на  кандидатите, 

допуснати, както и списъка на недопуснатите кандидати. Списъците 

бяха  обявени  още  същата  вечер.  Съгласно  чл.  10в  от  Закона  за 

държавния  служител  всеки  кандидат,  който  не  е  допуснат  и  е 

включен в списъка на недопуснатите, има право в тридневен срок от 

обявяване  на  списъците  да  обжалва  по  административен  ред 

протоколното  решение  на  конкурсната  комисия  пред  органа  по 

назначаването.  В  случая  Централната  избирателна  комисия  в 

качеството на орган по назначаването следва да разгледа жалбата, 

тъй като тя е постъпила в срок от лице с правен интерес – лицето е 

включено  в  списъка  на  недопуснатите.  Мотивите  на  конкурсната 

комисия са липса на професионален опит или присъден ранг. Както 

знаете, минималното изискване за заемане на длъжността, са седем 

години  професионален  опит  или  V  старши  ранг  съгласно 

Класификатора на длъжностите в администрацията.

В  папка  „Заседания”  е  качен  проект  на  решение,  с  което 

конкурсната  комисия  е  запозната.  Аз  от  името  на  присъстващите 

колеги в конкурсната комисия и като докладчик ви предлагам  този 

проект на решение, с което жалбата я приемаме за допустима, но 

неоснователна  по  съображения,  посочени  в  проекта  на  решение. 

Колеги, тук е и папката с документите на лицето, за да може всеки да 

се запознае с подаденото заявление и приложените документи. Няма 

допълнително  представени  доказателства  за  наличие  на 

професионален опит, който да отговаря на изискванията, както и за 

присъден  ранг.  Поради тази  причина  предлагаме  жалбата  да  бъде 

отхвърлена  като  неоснователна.  Съгласно  чл.  10б  от  Закона  за 

държавния  служител  органът  по  назначаването  се  произнася  в 

тридневен  срок.  Жалбата  не  спира  конкурсната  процедура  и 

решението  на  органа  по  назначаване,  в  случая  Централната 

избирателна комисия, не подлежи на обжалване.

 ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Колеги, имате ли въпроси?
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МАРИАНА ХРИСТОВА: Госпожо Солакова, аз съм съгласна с 

предложения от Вас проект за решение. Искам само да уточним, тъй 

като  папката  на  жалбоподателя  е  пред  Вас,  колко  професионален 

опит  има.  Защото  ние  казваме,  че  той  няма  седем  години,  но 

всъщност колко години професионален опит има? Да уточним това 

сега в протокола, за да бъде част от мотивите към решението.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз пуснах папката на масата, за да се 

запознаят  колегите.  Жалбоподателят  Красимир  Георгиев  Миндов 

има по принцип трудов стаж като завеждащ смяна в МОК „Медет” 

от 1977 до 1978 г. Като управител на ресторант в „Балкантурист” има 

стаж от 1 юни 1984 до 25 май 1985 г., това са 11 месеца, както и като 

стоковед-изкупчик от 1 юли 1985 до 18 юни 1992 г. Както виждате, 

въз основа на представеното копие от трудовата книжка, а това са 

единствените  документи,  с  които  се  удостоверява  наличието  на 

професионален  опит,  лицето  не  отговаря  на  изискването  за  седем 

години професионален опит. За професионален опит,  както знаете, 

ползваме легалната дефиниция съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата  за 

прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Може  би  трябва  да  посочим 

трудовата книжка като номер за информация. Да добавим: Видно от 

представените от жалбоподателя документи (трудова книжка №…) 

Красимир Георгиев Миндов не притежава изискуемия стаж.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Единственото, което бих искал да 

предложа, е да запишем в решението, че е ІV старши ранг, тъй като 

обявлението е по този начин. И с оглед обявлението, с което ние сме 

обявили  условията  за  конкурса,  би  трябвало  и  там  да  фигурират 

същите условия.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Да,  да  бъде  точно  както  е  в 

обявлението.
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Колеги, който е съгласен с направеното предложение за проект 

за решение с направените две допълнения, възприети от докладчика, 

моля да гласува.

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

Решението  се  приема  с  № 2782  и  следва  да  се  изпрати  по 

електронната  поща  на  жалбоподателя,  тъй  като  е  постъпила  по 

електронната поща:

„Постъпила е жалба с вх. № 736 от 16.08.2013 г. от Красимир 

Георгиев  Миндов  –  кандидат  за  длъжността  „главен  секретар  в 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия“  против 

решение на комисията, назначена със Заповед № К-02/10.07.2013 г. 

на  ЦИК,  съгласно  извлечение  от  протокол  №  1  на  комисията  от 

14.08.2013 г., за определяне на допуснатите и недопуснати кандидати 

до конкурса.

Съгласно  цитираното  решение  на  конкурсната  комисия 

жалбоподателят не се допуска до конкурса за  длъжността „главен 

секретар в администрацията на Централната избирателна комисия“ 

поради липса на професионален опит или придобит ранг.

За  жалбоподателя е  налице правен интерес  от обжалване на 

решението на конкурсната комисия. Жалбата е подадена в срок на 

основание чл. 10в, ал. 4 от Закона за държавния служител, поради 

което  се  явява  допустима  и  следва  да  бъде  разгледана  от 

Централната  избирателна  комисия  в  качеството  й  на  орган  по 

назначаването.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните 

съображения:

Конкурсът за длъжността „главен секретар в администрацията 

на  ЦИК“  е  обявен  със  Заповед  №  К-02/10.07.2013  г.  на  ЦИК  и 

публикуван на 29.07.2013 г. на сайта на ЦИК в Административния 

регистър, както и в централен ежедневник. В срока за подаване на 

документи  –  12.08.2013  г.,  жалбоподателят  е  подал  заявление  по 
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образец с вх. № 13 от 12.08.2013 г., към което е приложил копия от 

официални документи за удостоверяване наличието на изискуемите 

условия за кандидатстване. Съгласно т. ІІ от обявлението за конкурса 

минималната  образователна  степен  е  магистър,  а  изискуемият 

професионален  опит  е  7  години  или  V  старши  ранг.  Видно  от 

представените от жалбоподателя документи не е налице изискуемият 

професионален  опит  –  7  години,  по  смисъла  на  чл.  2,  ал.  2  от 

Наредбата  за  прилагане  на  Класификатора  на  длъжностите  в 

администрацията.

Към  заявлението,  както  и  към  жалбата  не  е  представен 

документ за придобит изискуем ранг – V старши.

Предвид  гореизложеното  и  на  основание  чл.  10в,  ал.  4  от 

Закона за държавния служител във връзка с чл. 20, ал. 2 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ  БЕЗ  УВАЖЕНИЕ  жалбата  на  Красимир  Георгиев 

Миндов с вх. № 736 от 16.08.2013 г. против решение на комисията, 

назначена  със  Заповед  №  К-02/10.07.2013  г.  на  ЦИК,  с  което 

жалбоподателят не е  допуснат до конкурса за  длъжността „главен 

секретар в администрацията на Централната избирателна комисия“

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.”

Точка  6.  Запитване  от  министъра  на  външните  работи 

Кристиян Вигенин до Върховна касационна прокуратура.

 ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, на 22 юли е 

пристигнало  копие  до  председателя  на  Централната  избирателна 

комисия:  „Приложено  Ви  изпращам  за  вземане  на  отношение  по 

запитване от министър Кристиян Вигенин с № 74-04 от 17 юли 2013 

г.  по  описа  на  Върховна  касационна  прокуратура  на  Република 

България.  Същото  е  относимо  към  съответното  досъдебно 

производство  преписка  4907/2013  г.  на  Софийска  градска 
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прокуратура,  както и към предходното становище на СГП,  изх № 

4907/17.06.2013 г.”

Докладвам  ви  го  за  сведение,  тъй  като  при  нас,  първо,  е 

изпратено  като  копие,  второ,  това  е  преписка  между  Върховна 

касационна прокуратура и Софийска градска прокуратура. 

Точка 7.  Имейл от председателя на Общинската избирателна 

комисия – Пловдив.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА: Докладвам  ви  имейл  от 

председателя на Общинската избирателна комисия – Пловдив, който 

е във връзка с инцидента, който ви докладвах по-рано. Входящият 

номер е 717 от 5 август 2013 г. След като ние изпратихме писмо до 

председателя на Общинската избирателна комисия да извърши оглед 

и  да  се  установи  дали  са  откраднати  ключовете  за  помещенията, 

където се съхраняват изборните книжа и материали, той ни отговаря, 

че  относно  помещенията,  предоставени  на  ОИК,  към  настоящия 

момент  сградата,  в  която  се  намират,  е  поставена  по  режим 

ограничен  достъп,  няма  достъп  никой  до  нея  и  всъщност  няма 

поражения. За да ви припомня, докладвах ви в началото на месеца, 

че  помещението,  в  което  се  помещава  Общинската  избирателна 

комисия – Пловдив, е разбито и там са извършени някакви кражби, 

по  които  се  води  досъдебно  производство,  за  което  ни  беше 

информирал  отново  с  имейл  председателят  на  Общинската 

избирателна комисия – Пловдив.

Последното изречение от имейла е: „Използвам възможността 

да  помоля  за  вашите  указания  досежно  създаване  на  интернет 

страница  на  ОИК  съгласно  новелата  на  чл.  26,  ал.  1,  т.  2, 

предложение  второ,  във  връзка  с  други  текстове”,  което  имам 

намерение допълнително да преценя за какво става дума. Но общо 

взето председателят ни успокоява, че няма поражения.
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Докладвам  ви  това  за  сведение,  както  изискахме  тази 

информация и ще го окомплектоваме в преписката.

Точка  8.  Писмо  от  Министерството  на  външните  работи 

относно основни констатации и препоръки в окончателния доклад на 

ОССЕ.

 ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, в системата от 

1 август сме копирани като пореден адресат относно окончателния 

доклад на Бюрото за демократични институции и права на човека на 

ОССЕ  относно  предсрочните  парламентарните  избори  на  12  май 

2013 г. Моля всички, които имат интерес, да се запознаят. Оставям 

хартиения  носител  в  канцеларията,  това  е  съкратеният  вариант  в 

превод.

Докладвам  ви  за  сведение  писмо  от  проф.  Цветан  Сивков, 

декан на Юридическия факултет на Великотърновския университет, 

който  ни  благодари  за  предоставените  екземпляри  от  Бюлетина  с 

резултатите от предсрочните избори, произведени на 12 май.

Точка 9. Постановление от Софийска районна прокуратура за 

отказ  да  се  образува  досъдебно  производство  във  връзка  с 

регистрацията на политическа партия „НФСБ”.

Също така ви докладвам постановление с вх. № 2134-НС от 2 

август  към  №  1561-НС  за  отказ  да  се  образува  досъдебно 

производство  поради  липса  на  достатъчно  данни  за  извършено 

престъпление. Екземплярът при нас е за сведение, тъй като не сме 

страна.  Господин Христов  е  докладвал  цялата  преписка  на  9  май 

2013 г.  Касае се за проверката направена относно регистрацията в 

Централната избирателна комисия на партия „Национален фронт за 

спасение на България”.

Докладвам  ви  го  за  сведение.  Както  знаете,  разследващият 

орган вече ни върна и папките с подписката за регистрация.
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ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Аз  си  позволявам  само  заради 

госпожа Сапунджиева да взема думата. Това е онзи случай, ако си 

спомняте,  в  който  беше  извършена  проверка  на  подписката  в 

подкрепа  на  регистрацията  на  политическа  партия  „Национален 

фронт  за  спасение  на  България”.  Лично  аз,  с  госпожа  Христова, 

предадох подписката в Министерството на вътрешните работи, след 

което тя ни беше върната.  И на финал докладват,  че след като са 

извършили  проверка  по  подписката,  не  желаят  да  образуват 

наказателно производство.

Госпожо Сапунджиева, ако имате други въпроси?

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА:  Нямам  други  въпроси.  Аз  имах 

въпрос по отношение на доклада. Към Вас нямах никакви въпроси и 

не се нуждаех от тези обяснения.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Благодаря Ви.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Колеги,  ще  ви  помоля  да 

изключим  видеоизлъчването,  за  да  се  запознаем  с  протокола  от 

заседанието  на  комисията  за  допускане  на  кандидати  за  главен 

юрисконсулт  на  Централната  избирателна  комисия,  тъй  като  днес 

изтича срокът.

Уважаеми  колеги,  давам  думата  на  господин  Христов  да 

докладва проекта за решение

Точка  11.  Проект  на  решение  относно  назначаване  на 

секционните  избирателни  комисии  за  произвеждане  на  частични 

избори.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Уважаеми  колеги,  проектът  е  с  № 

1233 в папката за днешното заседание. Този проект е отражение на 

изминали вече три  дискусии, които сме водили по този въпрос. По 

същество  решението  за  назначаване  на  секционните  избирателни 

комисии  за  провеждане  на  частични  избори  е  същото  като 

принципна философия. В него има само три въпроса, които следва 
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да погледнем. Текстовете са идентични с Решение № 2335, което е 

последното ни решение по назначаване на секционните избирателни 

комисии, със следните изключения.

На  първо  място,  съотношенията  на  парламентарно 

представените  партии  и  коалиции  и  партиите,  които  са  в 

Европейския парламент. Ако си спомняте, на 27 май т.г. гласувахме 

протоколно  решение,  с  което  приехме,  че  ще  изготвим  такова 

принципно  решение,  с  което  ще  отразим  промените  в 

парламентарното представителство, тоест съотношенията,  които се 

получават  след  конституиране  на  Четиридесет  и  второто  Народно 

събрание, тъй като една от парламентарно представените партии в 

Четиридесет и първото Народно събрание вече не е парламентарно 

представена  в  Четиридесет  и  второто  Народно  събрание,  но  за 

сметка  на  това  има  член  на  Европейския  парламент.  Ние  тогава 

приехме,  че  двете  партии,  които  членове  на  Централната 

избирателна комисия и би следвало да участват в разпределението на 

квотите в секционните избирателни комисии, ще заемат квоти не по-

големи от 2% от общия състав на членовете на ЦИК, а останалите 

ще  се  разпределят  между  останалите  политически  партии,  които 

имат парламентарно представителство.

Много ви моля още в самото начало да обърнете внимание в т. 

1, за да можем да отбележим ясно от кой момент насам се прилага 

този  ред  за  назначаване  на  секционни  комисии,  за  кои  частични 

избори,  тъй  като  указите  на  президента,  с  които  са  насрочени 

изборите, примерно на 29 септември, които предстоят, някои от тях 

предхождат  конституирането  на  Четиридесет  и  второто  Народно 

събрание, а някои са издадени след конституирането на Четиридесет 

и  второто  Народно събрание.  И тъй  като в  дискусията  на  27 май 

имаше много тежък спор, който завърши с гласуване 7:7 (аз току-що 

проверих протокола), не можахме да вземем решение, ми се ще сега 

52



при  принципно  предложения  проект  да  вземем  решение  към 

момента.

Имайте предвид и нещо друго. Параграф 117 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Изборния кодекс, който е обнародван в „Държавен вестник” бр. 17 от 

т.г.,  изисква  частичните  избори  да  се  произвеждат  по  новия  ред, 

когато указите за тяхното произвеждане се издават след влизане в 

сила  на  закона,  която  дата  е  25  февруари  2013  г.  В  това  число  и 

изискванията  на  новия  чл.  192а  по  отношение  на  отличителните 

знаци на секционните избирателни комисии. В същото време обаче 

при разпределенията и при съотношенията ние наблюдаваме и към 

кой  момент  на  парламентарното  представителство  съществува 

парламентарна група или не е съществувала парламентарна група.

Единият  вариант  е  да  изпишем,  както  аз  съм  предложил  в 

проекта,  че  изборите,  които  са  насрочени  с  указ  на  президента, 

издаден след 25 февруари 2013 г., а другият вариант, който според 

мен е много по-разумен с оглед на това, че ние не интервенирахме 

въобще по отношение на произвеждане на избора във Варна, който 

беше насрочен на 7 май, и за да скрием тази дребна грешка, можем 

спокойно да изпишем, че които са насрочени за произвеждане след 

конституиране на Четиридесет и второто Народно събрание. Тоест 

датата  на  произвеждане  е  след  конституиране  на  Четиридесет  и 

второто  Народно  събрание.  Предполагам,  че  съществува  и  трети 

вариант, който аз чух в коридора, надявам се някой да го изложи, за 

да  намерим ясно разграничение,  което можем да направим с този 

текст.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Коя точка имаш предвид?

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Още в самото „относно” – към кои 

частични избори ще се прилага това решение. Вече обясних какви са 

проблемите.  Пак  казвам,  единият  вариант  е  да  се  отнася  за 

частичните  избори  за  кметове  на  общини  и  кметства,  които  са 
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насрочени с указ на президента, издаден след 25 февруари 2013 г., а 

другият вариант е за тези, които са насрочени за произвеждане след 

конституиране на Четиридесет и второто Народно събрание. Както 

прецените. Ако има и трети вариант, моля да го предложите, за да 

можем да вземем решение за обхвата на това решение.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Господин Христов, обхватът ще е 

до приемането на новия изборен кодекс. Да Ви отговоря директно.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Това,  госпожо  Сапунджиева,  не  го 

коментирам, но доколкото новият изборен кодекс или измененията 

на действащия не са факт и доколкото на 29 септември няма да са 

факт,  можем  спокойно  да  напишем и  че  се  отнася  за  частичните 

избори, насрочени на 29 септември. Това също можем да направим, с 

което елегантно ще излезем извън тези спорове, които се водят. Това 

е третият вариант.

АННА МАНАХОВА: Аз подкрепям третия предложен вариант, 

защото според мен настоящият, който е в проекта – насрочен след 25 

февруари 2013 г., не отговаря изцяло на разпоредбите на Изборния 

кодекс.  Приемам  част  от  аргументите  на  колегата,  но  смятам,  че 

съвсем правилно по отношение на изборите във Варна,  спазвайки 

разпоредбите  на  чл.  34,  ал.  2,  Централната  избирателна  комисия 

реши,  че  трябва  да  се  вземе  съотношението  към  датата  на 

насрочване. И поради това, че не беше конституирано Четиридесет и 

второто Народно събрание,  правилно бяха съставени съставите  на 

секционните избирателни комисии.

Определено смятам, че третото предложение е най-точно и със 

сигурност няма да влезе в противоречие и с по-долните точки, които 

господин Христов е разписал в своето решение.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз не се противопоставям на третия 

вариант. Пак казвам, той би бил най-елегантен изход от спора, когато 

приключихме с гласуване 7:7 и не можахме да вземем решение.
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 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Колеги,  няма  алтернативно 

предложение, обединяваме се около третия вариант.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Колеги,  това  е  единият  въпрос. 

Останалите неща, които вървят като текстове, са общо взето същите 

текстове, които сме приемали последно с Решение № 2335, в това 

число,  ако  си  спомняте,  и  с  онзи  текст,  който  беше  резултат  на 

дългата  дискусия  по  отношение  на  максималната  степен  на 

уважаване  на  поименните  предложения  на  политическите  партии. 

Това е максимално близо, в това число и текстът, който регламентира 

новите отличителни знаци с приложението.

По отношение на Приложение № 2, признавам си, имаме един 

малък проблем, колеги,  не можем да трансформираме PDF файла, 

който  имаме,  в  друг  файл.  Така  че  в  момента  се  изготвя 

приложението в текстови формат и това, което предлагам, е вместо 

записа „Избори парламентарни 2013 г.”, да пише „Частични избори 

2013 г.” И това да се отрази като корекция – където пише „Частичен 

избор”, да запишем „Частични избори 2013 г.”

АННА  МАНАХОВА:  В  самото  решение  нали  имаше 

конкретна дата?

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Въпреки  че  сме  имали  конкретна 

дата  за  изборите  за  народни  представители,  сме  писали  само 

„Избори за народни представители”, без конкретна дата. Ако имате 

някакво друго предложение, го споделете.

 ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Аз предлагам да стане „Частични 

избори”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  т.  1  отличителните  знаци  няма 

пречка  да  си  бъдат  общо  за  частични  избори  на  кметове,  не  е 

задължително  да  се  сочи  годината,  след  като  в  „относно”  я  има 

датата.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да се смени наименованието – не 

е „Синята коалиция”, а „Синя коалиция”.
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ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Ще  го  коригирам  навсякъде,  но 

преди това сме го приемали навсякъде като „Синята коалиция”. Няма 

проблем, ще го коригирам  на „Синя коалиция”.

Дотук не виждам спорове по отношение на втория въпрос.

Третият  въпрос,  колеги,  вече  са  така  наречените 

математически  изчисления  и  съотношения,  който  следва  да  се 

коментира.  Тъй  като  методиката  с  моите  слаби  математически 

познания я преработвах аз, изпратих я на колегата Емануил Христов, 

той я прегледа и няма възражения по цифрите. 

Така че сега да говорим за съотношенията. Първо моля, колеги, 

да погледнете т. 16 от проекта за решение. В стария вариант, тоест 

преди промяната имаше други проценти, сега те се отклоняват, като 

в  т.  16.1.  добавяме  още  една  партия,  която  няма  парламентарно 

представителство  –  това  е  „Синята  коалиция”  заедно  с  партията 

НДСВ, поради което леко се променят съотношенията в т. 16, като 

сборът  на  тези  проценти  плюс  от  по  2%  за  непарламентарно 

представени общо образува 100%.

След  това  ви  моля,  колеги,  да  погледнете  методиката, 

Приложение № 1 към това решение, и по-конкретно чл. 1 и чл. 2. Ако 

си спомняте, преди ние разпределяхме остатъка, който не можеше да 

вземе политическата партия ГЕРБ, разпределяхме в съотношенията 

4:3:2:1, тъй като 10 члена на Централната избирателна комисия общо 

образуваха  квотите  на  четирите  партии,  които  можеха  да  вземат 

допълнително при преразпределението, сега в момента тези партии 

са  три:  политическа  партия  ДПС,  политическа  партия  Атака  и 

Коалиция за България, поради което и общият сбор на членовете е 9, 

поради което съотношението вече се получава 0:4:4:5 срещу 0:3:3:3 и 

0:2:2:2, тъй като това съотношение трябва да даде единица в деветте 

члена.  И  съответно  са  нанесени  корекциите  по  примера  и  по 

методиката, като за тези, които следят и са направили корекция на 

математическите сметки, пояснявам, че не се променя под никаква 
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форма общият брой на квотите за политическа партия ГЕРБ, те са 

едни и същи, променя се обаче броят на ръководството, тъй като тя 

заема  малко  повече  ръководни  места,  макар  това  процентно 

съотношение да не се изменя значително, и намаляват бройките на 

„Синята коалиция”, която вече заема не повече от 2% за територията 

на изборния район, и се увеличават съответно квотите на останалите 

политически партии както по отношение на общия брой членове на 

секционните  избирателни  комисии,  така  и  по  отношение  на 

съответното ръководство.

Пак  казвам,  примерът  и  методиката  са  прегледани  от 

математик, колегата Емануил Христов, аз не претендирам за такива 

познания.

 ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Има ли други предложения за 

преизчисление на квотите? Някой изчислявал ли е?

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Съотношението  при 

преразпределението   и  съотношението  по  т.  16  всъщност  са 

математическите  бази,  върху  които  се  получава  цялата  методика. 

Затова наблегнах на съотношенията в стария и в новия им вариант.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  искам  да 

обърна  внимание,  че  отворих  сайта  на  Централната  избирателна 

комисия и прочетох и двете решения. Моля в двете решения да бъде 

записано „Синята коалиция”.

Госпожо  Манахова,  имате  думата  за  забележки  по 

представения проект за решение.

АННА  МАНАХОВА:  Имам  нужда  от  малко  време  да  се 

запозная с проекта.

 ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Обявявам почивка 15 минути.

(След почивката.)
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 ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Колеги, давам думата на госпожа 

Манахова  за  забележки  по  проекта  за  решение,  който  господин 

Христов докладва.

АННА  МАНАХОВА:  Моите  бележки  са  свързани  с 

предложение  за  корекция  в  т.  4,  буква  „б”.  Идеята  ми  хрумва  за 

унифициране  на  решенията,  които  имаме  за  назначаване  на 

районните  избирателни  комисии  и  поради  факта,  че  в  случаи  на 

коалиции  може  освен  решението  за  образуване  на  коалиция  с 

последващо  решение  да  бъде  изменено  представителството,  там 

нямаме  актуално  състояние.  Затова  предлагам  в  т.  4,  б.  „б”,  след 

текста  „заверен  от  представители  на  коалицията  от  партии  и 

квотните решения за образуване на коалицията от партии, с което се 

удостоверяват пълномощията на представляващия/представляващите 

съответната  партия,  или  представляващия/представляващите 

коалицията от партии лица”, да включим: „а в случай на промяна в 

представляващия/представляващите  лице/лица  след  създаване  на 

коалицията  от  партии  и  последващо  решение,  сочещо 

представляващото/представляващите  коалицията  от  партии 

лице/лица към подаване на предложението”.

Същото  да  направим  и  съответно  в  т.  6,  буква  „в”,  то  е 

идентично.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колеги, аз, само за да избягна спора, 

не възразявам. Но само и единствено с тази цел, тъй като редакцията, 

която  ви  предлагам,  е  достатъчно  ясна,  че  решение,  с  което  се 

удостоверяват пълномощията, е ясно, че може да е и последващо. Но 

не възразявам, пак казвам, само за да избегнем спора.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колеги,  все пак става  въпрос за 

участие в местни избори, а не за парламентарните избори и затова не 

можем да говорим за унифициране. Тук става въпрос за участие в 

преговори при кметовете на общини и ако партиите или коалициите 

са регистрирани в Централната избирателна комисия и сме получили 
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такова уведомление, тогава – да. Съгласна съм с предложението на 

колегата  Манахова,  но  да  запишем  „за  което  е  уведомена 

Централната избирателна комисия”.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Малко  си  я  измисляме  тази 

процедура.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Понеже си я измисляме, не може 

да  унифицираш  два  вида  избори!  Предложението  на  господин 

Владимир  Христов  си  е  добро,  но   колегата  Манахова  иска  да 

направим допълнение. Аз също не мисля, че е нужен този спор, но за 

да може да станат по-бързо консултациите и да няма проблеми там, 

може  да  се  окаже,  че  имаме  в  Централната  избирателна  комисия 

регистрирана една коалиция за местните избори, тази коалиция да си 

е променила представителството и да не е уведомила Централната 

избирателна  комисия  и  с  едно  последващо  решение  да  отиде  на 

консултациите  при  кметовете,  което  може  да  създаде  хаос. 

Централната избирателна комисия трябва да бъде уведомена!

АННА  МАНАХОВА:  Аз  абсолютно  не  съм  съгласна  с 

добавката към моето предложение и с тази добавка бих гласувала 

„против”.  Отделно,  че  аргументите  на  вносителя според  мен бяха 

такива  щото  и  това  решение за  образуване  на  коалицията  се  има 

предвид  както  първоначалното,  така  и  последващото.  При всички 

положения  би  следвало  да  се  вземе  предвид  промяната  в 

представителната  власт  по  отношение  на  коалицията  по  същия 

начин, както го взимаме по отношение на партиите. Само че там това 

се  удостоверява  с  удостоверение  за  актуално  състояние.  При 

коалициите нямаме такова и начинът да се докаже кой представлява 

надлежно  към  произвеждането  на  съответните  избори  е  именно 

решението на коалицията. Ако то е взето по надлежния ред, който е 

предвиден в решението за създаване, няма никаква пречка да бъде 

взето предвид представителството към момента на  провеждане на 

консултациите.
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ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Ако позволите, колеги, аз като цяло 

не възразявам, само и само да избегнем спора. Въпросът е, че чисто 

технически  това  няма  да  ни  донесе  нищо,  тъй  като  въпреки 

наличието на този текст в решението за назначаване на районните 

избирателни комисии, ние пак имахме проблеми, пак преценявахме 

към кой момент, съществува ли редът, не съществува ли редът и т.н. 

Но, пак казвам, не възразявам, ако има друго становище, нека да се 

подложи  на  гласуване.  Каквото  и  да  запишем  по  отношение  на 

представителството на коалициите (и конкретно имам предвид една 

от тях), ние ще имаме абсолютно същите проблеми, ако те възникнат 

практически. Те ще се появят без значение какъв запис ще сложим, 

тъй като ние не можем да принудим насила няколко представители 

на  политически  партии,  които  са  образували  един  субект  – 

коалицията, да се договорят. Не можем да ги принудим насила, ако 

те  не  се  договорят  и  за  тези  частични избори ние пак  ще имаме 

същите  практически  проблеми,  които  имахме  в  предходните  две 

кампании.

 ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Колеги,  аз  бих  застанал  на 

позицията, че те действително следва да ни уведомят нас.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Такова е изискването на чл. 280 на 

Изборния кодекс.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Дори  да  нямаше  такова 

изискване, логиката е, че когато те отидат на едни преговори, ние 

задължително  ще  бъдем  питани  това  ли  са  именно  тези 

представители  на  тази  коалиция.  И  ние  като  нямаме  тази 

информация и специално като ме питат мен, аз ще кажа: не, при нас 

е регистрирана еди-каква си коалиция, представляващи са еди-кой си 

и еди-кой си. Защо трябва да създаваме хаос в изборния процес.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Госпожо  председател, 

предложението, което направих, е в съответствие с чл. 280, т. 2 от 

Изборния кодекс. Чета: „При произвеждане на частични избори за 
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кмет  се  прилагат  разпоредбите  на  този  кодекс  със  следните 

изключения: партиите и коалициите от партии, променили лицата, 

оправомощени да ги представляват или регистрирали други промени 

в устава си или решението си за създаване на коалицията от партии, 

имащи  отношение  към  изборите,  уведомяват  за  тези  промени 

Централната избирателна комисия и представят предвидените в чл. 

89, ал. 3 или чл. 91, ал. 4 документи в срока по т. 1. Така че това,  

което  аз  предлагам,  е  в  съответствие  с  изискването  на  Изборния 

кодекс.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  В  този  смисъл  докладчикът 

възприема ли направените бележки от госпожа Манахова и госпожа 

Сапунджиева?

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Само  да  се  уточни.  Госпожо 

Сапунджиева, ние говорим за две различни неща. Предложението на 

колегата Манахова е  да  се прилага допълнително решение тогава, 

когато  го  има  и  е  променено  представителството.  Това  е  нейното 

предложение, аз пак казвам, не възразявам, само и само да спрем 

спора.  Обаче предложението, което идва от госпожа Сапунджиева, 

по същество е  друго –  освен това  да  запишем, че  след като бъде 

уведомена Централната избирателна комисия по реда на чл. 280, т. 2. 

Така  че,  ако направим комбинация и никой не възразява,  да 

добавим това, което сме заложили в Решение № 2167 и там да се 

допише  „след  уведомяване  на  ЦИК  по  реда  на  чл.  280,  т.  2  от 

Изборния  кодекс”.  Колегата  Манахова  казва,  че  няма  правни 

последици,  обаче  ние  пък  няма  пречка  да  добавим  такова 

методическо указание.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  който  е 

съгласен  с  направеното  предложение  от  госпожа  Манахова, 

допълнено  от  госпожа  Сапунджиева,  както  го  формулира 

докладчикът, моля да гласува.

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

Други редакции на проекта за  решение,  внесен от господин 

Христов, имате ли?

Предложението  на  госпожа  Солакова  е  към  приложението, 

което в момента се работи на PDF формат освен „частични”, да има 

наклонена черта и да пише „нови избори”.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Корекцията  се  явява  в  „относно”, 

като там се казва, че е за изборите, насрочени на 29 септември 2013 

г.  Втората корекция е в т. 4 и в т. 6, както вече я приехме, и досега не 

съм  чул  никакви  други  предложения.  Поради  което  няма  как  да 

запишем „нови избори”, защото към настоящия момент такива не са 

насрочени.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Нали  имаме  предвид,  че  тези 

отличителни знаци ще се ползват и в 2014 г. При равен резултат сега 

на 29 септември ще има нови избори. Примерно.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Това ме подсеща, че трябва да взема 

хронограмата и да сложа конкретни дати. Така че моля да погледнете 

текста  в  този  смисъл,  по  хронограмата  ще  бъдат  сложени 

конкретните дати – вместо 25 или 30 дни преди  изборния ден, ще 

сложа датите.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА: Колеги,  имате  ли  други 

забележки по проекта за решение?

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение  редакцията, 

която гласувахме по т.  4,  буква  „б” и  по т.  6,  и  приложенията  да 

останат във вида, в който са, моля да гласува.

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

Решението се приема с № 2783-МИ:

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 15, ал. 1 

и 3, чл. 16, ал. 3, чл. 17, чл. 19, чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 34, 35, чл. 176 и § 

117 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
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I. Назначаване на секционни избирателни комисии

1. Общинската  избирателна  комисия  (ОИК)  при 

произвеждане на частични избори за кметове на общини и кметства 

на  29  септември  2013 г.,  назначава  секционните  избирателни 

комисии (СИК) и  подвижните  секционни избирателни комисии за 

всеки  изборен  район  (община  или  кметство)  не  по-късно  от  3 

септември 2013 г. 

2.1. Кметовете на общини не по-късно от 29 август 2013 г. 

провеждат  консултации  за  съставите  на  СИК  и  подвижни  СИК с 

представителите  на  парламентарно  представените  партии  и 

коалиции  от  партии  в  42-ото  Народно  събрание  и  партиите  и 

коалициите  от  партии,  които  имат  членове  на  Европейския 

парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, 

т. 11  от  допълнителните  разпоредби  на  Изборния  кодекс,  както 

следва:

а) парламентарно представени партии и коалиции:

- Политическа партия „ГЕРБ”;

- „Коалиция за България”;

- Политическа партия „ДПС”;

- Политическа партия „Атака”;

б)  партии и  коалиции,  които  имат членове  на  Европейския 

парламент, но не са парламентарно представени

- Политическа партия „НДСВ”;

- „Синята коалиция”.

2.2. Консултациите се провеждат след приемане на решението 

на ОИК за определяне броя на членовете на всяка отделна СИК по т. 

16.3.

3. Не  по-късно  от  5  дни  преди  датата  на  консултациите 

кметовете на общини писмено уведомяват местните ръководства на 

парламентарно  представените  партии  и  коалиции  от  партии  и 

коалиция от партии „Синята коалиция“, и партия „НДСВ” за датата, 

63



часа  и  мястото  на  провеждане  на  консултациите  за  съставите  на 

СИК.  Уведомлението  се  поставя  и  на  таблото  за  обявления  и  в 

интернет страницата на съответната община.

4.  При  провеждане  на  консултациите  при  кметовете  на 

общини партиите и коалициите от партии по т. 2 представят:

а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, 

което съдържа имената на предложените лица,  единен граждански 

номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията 

или коалицията от партии, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално 

правно  състояние  на  партията  издадено  не  по-рано  от  датата  на 

обнародване  на  указа  на  Президента  на  Република  България  за 

насрочване  на  съответния  частичен  избор  или  заверено  от 

представителя  на  коалицията  от  партии  копие  от  решение  за 

образуване  на  коалицията  от  партии,  с  което  се  удостоверяват 

пълномощията  на  представляващия/те  съответната  партия  или 

представляващия/те  коалицията  от  партии  лица;  а  в  случай  на 

промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на коалицията 

от партии – и последващо решение, сочещо представляващото/ите 

коалицията от партии лице/а към подаване на предложението, като за 

промяната в представителството е уведомена и ЦИК по реда на чл. 

280, т. 2 от ИК; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, 

могат  да  бъдат  заверени  от  представляващите  партиите  или 

коалициите при консултациите лица;

в) оригинал  или  заверено  копие  от пълномощно  от 

представляващия  съответната  партия  или  представляващите 

коалицията  от  партии  лица,  в  случаите  когато  в  консултациите 

участват упълномощени лица;

г) списък  на  резервните  членове,  които  ще  заместят 

предложените  от  тях  лица,  в  случаите  по  чл.  25,  ал.  1  от  ИК. 
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Заместването  се  извършва  с  решение  на  общинската  избирателна 

комисия.

5. За проведените консултации се съставя протокол, който се 

подписва  от  всички  участници  в  тях.  При  отказ  да  се  подпише 

протокола от участник в консултациите, както и когато протоколът се 

подписва  с  особено  мнение,  към  него  се  прилагат  мотивите  на 

отказалите  да  го  подпишат,  особените мнения,  както  и  писмените 

възражения на партиите и коалициите, ако има такива. 

6.  В  случаите,  когато  при  консултациите  е  постигнато 

съгласие за съставите на СИК между представителите на партиите и 

коалициите от  партии по т.  2,  кметовете  на  общини представят  в 

ОИК  не  по-късно  от  29 август  2013  г.  включително,  следните 

документи:

а) писмено  предложение  от  кмета  за  състав  на  СИК, 

включително и подвижните СИК, заедно със списък на резервните 

членове,  което  съдържа  имената  на  предложените  лица,  единен 

граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност 

и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

б)  предложенията  на  партиите  и  коалициите  от  партии  за 

състава на СИК;

в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално 

правно  състояние  на  партията,  издадено  не  по-рано  от  датата  на 

обнародване  на  указа  на  Президента  на  Република  България  за 

насрочване  на  съответния  частичен  избор,  или  решение  за 

образуване  на  коалицията  от  партии,  с  което  се  удостоверяват 

пълномощията  на  представляващия/те  съответната  партия  или 

представляващия/те  коалицията  от  партии  лица;  а  в  случай  на 

промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на коалицията 

от партии – и последващо решение, сочещо представляващото/ите 

коалицията от партии лице/а към подаване на предложението, като за 

промяната в представителството е уведомена и ЦИК по реда на чл. 
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280, т. 2 от ИК; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, 

могат  да  бъдат  заверени  от  представляващите  партиите  или 

коалициите при консултациите лица;

г) пълномощно  от  представляващия/те  съответната  партия 

или  представляващия/те  коалицията  от  партии  лица,  в  случаите 

когато в консултациите участват упълномощени лица, издадено не 

по-рано  от  датата  на  обнародване  на  указа  на  Президента  на 

Република България за насрочване на съответния частичен избор;

д) протоколите  от  проведените  консултации  с 

представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от 

участниците  в  консултациите,  включително  и  писмените  им 

възражения, ако има такива;

е) копие  от  съобщението  за  датата,  часа  и  мястото  на 

провеждане на консултациите и начина на оповестяването.

7. В общините, в които няма кмет, предложението до ОИК за 

назначаване  на  СИК  се  прави  от  временно  изпълняващия 

длъжността  кмет  на  община,  а  при  създадена  нова  община  –  от 

назначения временен кмет.

8. В  случаите,  когато  при  консултациите  не  е  постигнато 

съгласие за състава на СИК, кметът на общината изпраща на ОИК не 

по-късно от 29 август 2013 г., предложенията за състава на СИК и 

подвижните  СИК,  направени  от  представителите  на  партиите  и 

коалициите от партии по т. 2, ведно с документите по т. 6, букви „б“ 

– „е“.

9. Когато  кметът  на  общината  или  временният  кмет  на 

новосъздадената  община не е  направил предложение до 29 август 

2013 г.,  той изпраща незабавно всички документи от  проведените 

консултации в ОИК.

10.  Когато  при  консултациите  за  състава  на  СИК  не  е 

постигнато  съгласие,  ОИК  назначава  СИК  по  направените 

предложения  на  партиите  и  коалициите  от  партии  по  т.  2.1.  при 
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спазване съотношението между партиите и коалициите от партии, 

представени в Централната избирателна комисия.

10.1. В случаите на непостигнато съгласие в консултациите по 

т. 2.1.  ОИК  назначава  съставите  на  СИК,  съобразявайки  се  в 

максимална  степен  с  поименните  предложения  на  политическите 

партии и коалициите от партии за състава и ръководствата на СИК 

по избирателни секции на територията на изборния район.

11. Когато ОИК не назначи до 3 септември 2013 г. СИК, тя 

изпраща  незабавно  цялата  документация  в  ЦИК,  която  назначава 

СИК.

12. Секционната  избирателна  комисия  се  състои  от 

председател, заместник-председател, секретар и  членове.

13. Представителите на една партия или коалиция от партии 

не могат да имат мнозинство в една и съща СИК.

14. Председателят и секретарят не могат да бъдат от една и 

съща партия или коалиция от партии.

15. Общият  брой  на  членовете  на  СИК,  включително 

председател, заместник-председател и секретар, се определя според 

броя на избирателите в съответната секция, както следва:

- за секция до 500 избиратели включително – до 7 членове, но 

не по-малко от 5 членове; 

- за секция с над 500 избиратели – до 9 членове,  но не по-

малко от 5 членове;

- за подвижните избирателни секции – до 7 членове, но не по-

малко от 5 членове.

16. При  определяне  съставите  и  ръководствата  на  СИК  на 

района по чл. 68, ал. 2 и изборния район по чл. 70 от ИК се запазва 

съотношението  между  партиите  и  коалициите  от  партии, 

представени в ЦИК, както следва:

- Политическа партия „ГЕРБ” – 50,52 %;

- „Коалиция за България” – 20,21 %;
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- Политическа партия „ДПС” – 15,16 %;

- Политическа партия „Атака” – 10,11 %;

16.1. Политическа  партия  „НДСВ”  и  коалицията  от  партии 

„Синята коалиция“ имат право на не повече от по 2 % от членовете 

на СИК, но не по-малко от 1 член в рамките на изборния район по 

чл. 70 от ИК.

16.2. Под изборен район по т. 16.1. се разбира територията на 

съответната община или кметство.

16.3. При  назначаването  на  състава  на  СИК  с  оглед 

изисквания чл. 15, ал. 3 и чл. 35, ал. 3 от Изборния кодекс остават 

незаети  места  в  секционните  избирателни  комисии  в  рамките  на 

изборния район след удовлетворяване на квотите на ПП „ГЕРБ“ и 

фиксираната в ИК максимална квота на ПП „НДСВ“ и коалицията от 

партии „Синята коалиция“ от 2%. Тези незаети места се разпределят 

по методика, съставляваща Приложение 1 към настоящото решение.

16.4. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне 

броя на секциите на територията на съответната община ОИК със 

свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно 

броя на избирателите в съответната секция. 

17.1. Общинската  избирателна  комисия  определя  броя  на 

подвижните секционни избирателни комисии в избирателния район 

въз основа на броя на подадените заявления от избиратели с трайни 

увреждания.

17.2. На територията на всяка община (район в градовете с 

районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна 

избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, 

подали заявление до 29 август 2013 г. включително, за гласуване с 

подвижна избирателна урна.

II.  Изисквания  към  членовете  на  секционните  избирателни 

комисии

18. За членове на СИК се назначават лица, които са:
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а) български граждани;

б) навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) владеят български език.

III. Статут на членовете на секционните избирателни комисии

19. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са 

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

Наказателния кодекс.

20. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не 

могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и 

инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

21.1. Членовете  на  секционните  избирателни  комисии  са 

длъжни  да  носят  в  изборния  ден  отличителни  знаци  по  образец. 

Отличителните знаци следва да бъдат изработени от самозалепващо 

се фолио с размери на бадж (височина 60 мм, широчина 90мм), като 

на  бял  фон  с  черни  букви  с  размер  18/20  pt  последователно  се 

изписват:  ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИК (ЗАМ.-

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  СИК/СЕКРЕТАР  НА  СИК/ЧЛЕН  НА  СИК), 

съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

21. Не могат да бъдат включвани в състава на СИК:

а)  кандидатите  за  кметове,  общински  съветници  и 

кандидатите за президент и вицепрезидент;

б) народните  представители  и  членовете  на  Европейския 

парламент;

в) министрите или заместник-министрите, 

г) главните  секретари  на  президента  на  републиката,  на 

Народното събрание или Министерския съвет;

д) главните  секретари  на  министерство  или  областна 

администрация;

е) секретарите на община или кметство;
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ж) съдиите  в  Конституционния  съд,  във  Върховния 

административен  съд  и   в  административните  съдилища  или 

прокурорите  в  административните  отдели  към  окръжните 

прокуратури или във Върховна административна прокуратура;

з) областните управители, техните заместници, кметовете или 

заместник-кметовете;

и) военнослужещите във въоръжените сили;

к) служителите в Министерството на вътрешните работи.

22. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду 

си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.

Приложение 1 

МЕТОДИКА

за определяне на състава на секционните избирателни комисии

Чл.  1. Методиката  определя  изчислителната  процедура,  по 

която  се  разпределят  незаетите  места  в  секционните  избирателни 

комисии в рамките на изборния район (общината или кметството), 

останали  след  удовлетворяване  на  квотата  на  ПП  „ГЕРБ“  и 

фиксираните в ИК максимални квоти на ПП „НДСВ“ и КП „Синята 

коалиция“  от  2 %.  Този  излишък  се  получава  в  резултат  на 

различните  изисквания  между  чл. 15,  ал.  3  и  чл.  35,  ал.  3  от 

Изборния кодекс.

Чл.  2.  Методиката  се  състои  от  няколко  последователни 

стъпки.

(1) На първата стъпка се определя общият брой членове на 

СИК в рамките на изборния район съгласно чл. 35, ал. 3 от Изборния 

кодекс.

(2) На  втората  стъпка  се  определя  съотношението 

(относителният  дял)  на  партиите  (без  ПП  „ГЕРБ“,  КП  „Синята 

коалиция“  и  ПП „НДСВ“),  които  могат  да  получат  допълнителни 

места в СИК. Този дял за всички избирателни райони (общини) е 
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еднакъв и се получава по следния начин съгласно чл. 35, ал. 3 от ИК:

Централната избирателна комисия се състои от 21 членове. 

От тях 10 са от квотата на ПП „ГЕРБ“, 1 от квотата на ПП „НДСВ“ и 

1 от квотата на СК „Синята коалиция“. Останалите 9 членове са от 

квотите на другите парламентарно представени партии и коалиции. 

Тяхното съотношение е 4 за КП „Коалиция на България“ (КБ), 3 за 

ПП  „ДПС“  и  2  за  ПП  „АТАКА“.  Това  съотношение  може  да  се 

запише  като  0,4445:0,3333:0,2222  и  по-нататък  ще  се  използва  за 

разпределение  на  броя  на  членовете  по  метода  на  най-големия 

остатък.

(3) На  третата  стъпка  се  намира  действителният  брой  на 

местата, които представители на ПП „ГЕРБ“, КП „Синята коалиция“ 

и ПП „НДСВ“ могат да заемат. Този брой е сумата от всички места, 

определени на базата на действителния размер на секциите в района. 

Например, ако в района има 10 секции по 5 членове, общият брой 

членове на СИК ще е 10х5 =50. ПП „ГЕРБ“ ще има съгласно чл. 15, 

ал. 3, 10х2 = 20 места, а ПП „НДСВ“ и КП „Синята коалиция“ на 

максимум 0,02х50 = 1 място.

(4) За разпределение остават 50–22 = 28 места. Тези места 

се разпределят съгласно метода на най-големия остатък. За тази цел 

броят  на  незаетите  места  се  умножава  на  относителния  дял  на 

партията или коалицията, даден в ал. 2. Резултатите са показани в 

таблица 1. 

Таблица 1

Партия/

Коалиция

Относи-

телен 

дял

Произведение Цял 

брой 

места

Допълните-

лен  брой 

места

Оконча-

телен 

брой 

места

КБ 0,4445 0,4445х28  = 12 1 13
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12,446

ДПС 0,3333 0,3333х28  = 

9,3324

 9 0  9

АТАКА 0,2222 0,2222х28  = 

6,2216

 6 0  6

Общо 1,0 28 27 1 28

След  определянето  на  целия  брой  места  остава  едно 

неразпределено  място.  Най-голям  остатък  има  КБ,  затова  тя 

получава неразпределеното място.

В  резултат  на  преразпределението  получаваме  крайното 

разпределение по партии и коалиции. То е дадено в таблица 2.

Таблица 2

Партия/Коалиция Брой 

места

Действителен  % 

(от общия брой)

Секционно 

ръководство

ГЕРБ 20  40,00 15

КБ 13  26,00  6

ДПС 9  18,00  4

АТАКА 6  12,00  3

Синя коалиция (СК) 1   2,00  1

НДСВ 1   2,00  1

Общо 50 100,00 30

(4)  Съставът  на  секционното  ръководство  се  определя  на 

основание на чл. 35, ал. 3 от ИК по метода на най-големия остатък. В 

примера имаме 10 секции с председател, зам.-председател и секретар 

или 30 души.  От  тях  ПП „ГЕРБ“ има 0,5052х30 = 15,156 или 15 
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позиции.  Разпределението  на  всички  партии  е  показано  в  колона 

„Секционно ръководство” на таблица 2. 

Чл. 3. В случая, когато в избирателния район има секции с 

различен брой членове,  описаната процедура се прилага като най-

напред се  определи  броят на  членовете  и  след  това  се  работи  по 

описаната схема.  Това е показано в следващия пример. 

Нека е даден избирателен район от 183 секции. От тях 10 да 

са с по 5 членове, 30 със седем членове и 143 да са с 9 членове. 

Общият брой на членовете ще е 10х5 + 30х7 + 143х9 = 1547 членове. 

ГЕРБ има право на 10х2 + 30х3 + 143х4 = 682 места. ПП „НДСВ“ и 

КП „Синята коалиция“ имат право на максимум 2 % от местата, т.е. 

на  1547х0,02  =  30,94,  което  фиксира  30  места.  Общо  имаме 

разпределени 682 + 30 + 30 = 742 места. За разпределение остават 

1547-742  =  805  места.  По  метода  на  най-големия  остатък,  като 

използваме разпределението от чл. 2, ал. 2 получаваме резултатите 

от  таблица 3.  В последната колона е  показано как се  разпределят 

местата в ръководството.

Таблица 3

Партия/Коалиция Брой 

места

Действителен 

%  (от  общия 

брой)

Секционно 

ръководство

ГЕРБ 682  44,09 278

КБ 358  23,14 111

ДПС 268  17,32  84

АТАКА 179  11,57  56

Синя коалиция (СК) 30  1,94  10

НДСВ 30  1,94  10

Общо 1547 100,00 549
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Приложение № 2

Частични избори

ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК

Частични избори

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК

Частични избори

СЕКРЕТАР на СИК

Частични избори

ЧЛЕН на СИК

Частични избори

ЧЛЕН на СИК

Частични избори

ЧЛЕН на СИК

Частични избори

ЧЛЕН на СИК

Частични избори

ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА: По  проекта  за  решение  за 

преброителната комисия давам думата на госпожа Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги,  в  мрежата е качен 

проект за  решение за приемане на изборните книжа, който е с  № 

1231 в днешното заседание. Проектът звучи така:

„Утвърждава  образците  на  документи  на  преброителната 

комисия и образците на протоколи на СИК и ОИК при произвеждане 

на  частични  избори  за  кмет  на  община  в  населените  места  с 

население под 30 хиляди избиратели с номера от 1 до 8, приложени 

към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.

В основанието обаче трябва да присъства и § 114, ал. 3, т. 2 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Изборния кодекс.

Ще стане така: Относно утвърждаване образци на документите 

на преброителната комисия и образците на протоколи на СИК и ОИК 

при произвеждане на избори.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА: Уважаеми  колеги,  който  е 

съгласен  с  предложения  проект  за  решение  и  корекциите,  които 

докладчикът възприе от госпожа Маринова за правното основание и 

уеднаквяването на „относно” с диспозитива на решението, моля да 

гласува.

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

Решението се приема с № 2784-МИ.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само за ваше сведение, колеги: № 1 е 

за назначаване на комисията, № 2 е приемане-предаване на книжа на 

СИК, № 3 е приемане-предаване книжа на преброителна комисия, № 

4 е протоколът на СИК, № 5 е протоколът на преброителна комисия, 

№  6  е  протоколът  на  общинската  избирателна  комисия,  №  7 

приемането  на  протоколите  и  урните  от  преброителната  комисия, 

№ 8 е въведените числови данни. Всичките са с единна номерация, 

тъй  като  касаят  само  частичните  избори.  Всички  промени,  които 

бяха подсказани от вас, съм ги нанесла в протоколите.
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ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, понеже часът е 

18, ние сме от 13,30 ч. тук. Дневният ред не е изчерпан, имаме да 

гледаме възнаграждения, проекта за становище на ЦИК за промени в 

Изборния кодекс. Очаквам вашето предложение в четвъртък в колко 

часа да насрочим заседанието.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: В 15 ч.

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Насрочвам следващото заседание 

на Централната избирателна комисия за четвъртък, 15 ч. с остатъка 

от дневния ред, като точка първа в следващия дневен ред е проект за 

становище  на  Централната  избирателна  комисия  по  промени  в 

Изборния кодекс. Имам молба в четвъртък в 15 ч.  да не започнем 

заседанието с художествено четене на цялото становище, а само на 

корекциите по него.

(Закрито в 18,05 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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