
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 361

На 11 септември 2013 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Методически указания. 

Докладва: Румяна Сидерова

2.  Отговор  от  ГД  „ГРАО“  на  наш  №  372/05.09.2013  г.  – 

извършена  проверка  на  кандидатите  за  кметове  на  общини  и 

кметства за участие в частичните избори на 29 септември 2013 г. 

Докладва: Румяна Сидерова

3. Имейл от Силвена Русева – секретар на община Гърмен – 

въпроси относно Решение № 2809-МИ/09.09.2013 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски

4. Имейл от ОИК – Белене – въпроси, касаещи частичните 

избори на 29.09.2013 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски

5. Проект на решение за определяне на вида, цвета и размера 

на торбите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и 

материали при произвеждане на частичните избори за кметове на 

общини и на кметства на 29.09.2013 г. 

Докладва: Севинч Солакова



6. Факс от Областна администрация – Благоевград, относно 

разрешение  за  предаване  на  печатите  на  представител  на  община 

Гърмен за нуждите на предстоящия вот. 

Докладва: Бисер Троянов

7.  Писмо от Общинска администрация – Гр.  Съединение – 

искане за отваряне на помещение. 

Докладва: Бисер Троянов

8.  Докладна  записка  от  Ивайло  Цонковски  относно 

сключване на договор с външен оценител за определяне стойността 

на материални активи за бракуване. 

Докладва: Севинч Солакова

9. Имейл от В. Тодорова от ОИК – Девин, относно отваряне 

на помещение за съхраняване на изборните книжа и материали от 

Избори 2011 г. 

Докладва: Бисер Троянов

10. Проект на решение относно условията и реда за участие 

на застъпници в нови и частични избори за общински съветници и 

кметове. 

Докладва: Владимир Христов

 11.  Доклад  относно  провеждане  на  обучението  на 

преброителните комисии. 

Докладва: Румяна Сидерова

12.  Отговор  на  писмо  до  Националния  статистически 

институт, съгласно прието протоколно решение от 9 септември 

2013 г. на ЦИК.

Докладва: Иванка Грозева

13. Писма – до ОИК -  Харманли, и до област Хасково, 

до ОИК – Трън, област Перник, относно извършена проверка от 

ГД  „ГРАО”  по  сгрешени  ЕГН  на  Виктор  Митов   Витомиров, 

регистриран за кмет на община Трън и на Сенам Агир Ибрям, 
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регистриран  за  кандидат  за  кмет  на  кметство  Шишманово, 

община Харманли.

Докладва: Румяна Сидерова

14.  Доклад  и  отговор  на  писмо  от  Министерството  на 

външните  работи  относно  срещата  на  ОССЕ  във  Варшава  и 

позицията на ЦИК

Докладват: Паскал Бояджийски,

Владимир Христов

15.  Писмо  от  ГД  „ГРАО”  с  проверката  за  така 

нареченото „двойно гласуване”

Докладва: Силва Дюкенджиева

16.  Писмо  № 355  от  14 август  2013  г.  на  Института  за 

социална  интеграция  по  обучителна  програма  за  среща  на  13 

септември  2013  г.,  10-10,45  ч.  на  членове  на  Института  с 

представители на ЦИК.

Докладва: Паскал Бояджийски,

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Румяна  Сидерова, 

Севинч  Солакова,  Бисер  Троянов,  Валентин  Бойкинов,  Венцислав 

Караджов,  Владимир  Христов,  Гергана  Маринова,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мариана Христова, Паскал 

Бояджийски и Силва Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА:  Елена  Маркова,  Мария  Мусорлиева,  Мая 

Андреева,  Сабрие  Сапунджиева,  Александър  Андреев,  Анна 

Колушева-Манахова и Красимир Калинов. 

Заседанието  бе  открито  в  15,05  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 11 

септември 2013 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. Ако имате възражения, 

моля да ги заявите. Ако имате допълнения? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предлагам  да  се  включи  доклад 

относно провеждане на обучението на преброителните комисии. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добре,  включваме 

доклада  относно  провеждане  на  обучението  на  преброителните 

комисии.  Няма  пречка  и  в  хода  на  заседанието  да  направите 

допълнения. 

Сега  ви  предлагам  да  определим  господин  Караджов  като 

член на ЦИК, който да брои гласовете. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9, против – 3. 

Имаме решение – господин Караджов ще брои. 

Във  връзка  с  методическите  указания  ще  помоля  госпожа 

Сидерова  и  господин  Бояджийски  –  както  преценят,  на  които  са 

разпределени  кореспонденции  във  връзка  с  тези  указания,  да 

докладва, след което ще пристъпим към проекта. 

Заповядайте! 

3.  Имейл  от  Силвена  Русева  –  секретар  на  община 

Гърмен – въпроси относно Решение № 2809-МИ/09.09.2013 г. 

4. Имейл от ОИК – Белене – въпроси, касаещи частичните 

избори на 29.09.2013 г. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Госпожо председател,  уважаеми 

колеги, с вх. № 834 от днешна дата е получено писмо от Малина 

Айшекова  –  председател  на  ОИК  –  Белене.  Тя  поставя  следните 

въпроси: 

Дали преброителните комисии трябва да имат печат?
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Дали в преброителната комисия ще има застъпници и какъв е 

редът за регистрацията им? 

Дали е необходимо да има копирна техника в СИК, за да се 

копират протоколите? 

Ще има ли методически указания или решения на ЦИК за 

действията на ОИК, СИК и изчислителния пункт към ОИК по време 

на изборите? 

Получено е също така и писмо с вх. № 830 от 10.09.2013 г. от 

госпожа Силвена Русева – секретар на община Гърмен, която задава 

подобни въпроси и те се изразяват в две групи. 

Първият  й  въпрос  е  относно  печата  на  преброителната 

комисия  –  дали  тя  ще  има  такъв  печат.  В  Решение  №  2809  от 

09.09.2013  г.  в  частта  „Опаковане  на  торбата  на  преброителната 

комисия“  –  това  ще  са  торбите  с  бюлетините  от  преброителната 

комисия,  има  текст,  в  който  торбата  се  опакова  с  лента  и  се 

подпечатва с печат. Това я навежда на мисълта да попита дали ще 

има такъв печат и какъв ще бъде той. 

След това повдига въпроса за удачността на решението да се 

ксерокопират  протоколите  на  секционните  избирателни  комисии, 

което  според  нея  ще  се  отрази  в  негативен  план  финансово  на 

общината и на общинския бюджет. 

Колеги, по въпросите поставени в тези две писма, можем да 

дискутираме   разбира  се  в  момента  и  с  оглед  приемането  на 

методическите  указания,  което  предстои.  Мисля  си  обаче,  че  по 

отношение на протоколите на секционните избирателни комисии не 

можем  да  вземем  друго  решение  освен  това,  което  е  записано  в 

закона, а именно, че следва да се ксерокопират и  да се раздават на 

присъстващите  в  изборното  помещение  лица,  независимо че  след 

това  отново  в  преброителната  комисия  ще  се  ксерокопира  вече 

общият протокол,  който също следва да  бъде  раздаден  отново на 
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лицата,  които  имат  право  да  присъстват  при  установяване  на 

резултатите от комисията. 

По отношение на  застъпниците   считам,  че  няма  пречка  и 

даже  е  задължително  в  преброителната  комисия  да  присъстват 

застъпници, тъй като чл. 210 е категоричен, че при установяване на 

резултатите могат да присъстват такива застъпници и няма пречка да 

се  произнесем,  ако  трябва  с  нарочно  решение  в  подобен  смисъл, 

което  може  да  бъде  доста  кратко  и  в  което  да  укажем,  че 

застъпниците  в  общините  с  преброителна  комисия,  застъпниците 

пред  преброителна  комисия  имат същите  права,  както  останалите 

застъпници и могат да ги ползват, така че те също да могат да имат 

достъп. В този смисъл да бъде решението. Мисля, че това следва да 

влезе също в дневния ред на комисията. 

По отношение на това ще има ли вече методически указания 

или решения на ЦИК за действията на ОИК мисля, че ще отговорим 

еднозначно с приемането на днешните методически указания. 

Това  е  пощата,  която  е  разпределена  на  мой  доклад.  Ако 

госпожа Сидерова има друго...

С  колегата  Владимир  Христов  обсъждахме  въпроса  със 

застъпниците. Знаете, че той готви по принцип решенията, касаещи 

застъпници и представители на партии, така че в дискусията може да 

се предложи вариант за принципно решение на ЦИК по въпроса. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Христов. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Госпожо  председател,  уважаеми 

колеги,  колегата  Бояджийски  беше  много  коректен.  Ние 

коментирахме,  ако  не  възразявате,  аз  да  подготвя  кратък  проект, 

който ще укаже, че по въпросите за регистрацията,  издаването на 

удостоверенията, обема на правата и задълженията на застъпниците 

и правото им да получат ксерокопие от съответните протоколи, важи 

нашето решение, което е по принцип за застъпниците. Само с това 
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уточнение,  че обемът на правата и задълженията  на застъпниците 

пред  преброителните  комисии  е  същият  като  обема  пред 

секционните избирателни комисии. Ако не възразявате, ще подготвя 

такъв проект. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожо  Сидерова, 

заповядайте. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  принципно  подкрепям 

направените предложения от колегата Бояджийски. 

За печата ние трябва да решим въпроса. По принцип печат не 

е  необходим  на  преброителните  комисии,  защото  даже  примерно 

сега  да  вземем  решение,  че  има  печат,  след  това  пак  трябва  да 

променяме  Решение  №  2809,  за  да  напишем  къде  трябва  да  се 

опакова и да стои печатът, както и да се предава. Според мен печат 

не се налага. В методическите указания няма текст за това. По-скоро 

да  напишем,  че  лентата  не  се  подпечатва  –  и  толкова.  С  едно 

изменение на решението ни можем да укажем на лентата, която е на 

торбата на преброителната комисия, да стоят само подписите. Това 

ще е възможно най-безболезнено,  тъй  като печат преброителната 

комисия няма къде да поставя на друго място. 

Другият  въпрос  беше  за  застъпниците  –  абсолютно  съм 

съгласна с направеното предложение. 

За ксерокопията също съм съгласна. Там има закон, който е 

задължителен. 

По  въпроса  за  методическите  указания  за  общинска 

избирателна комисия – за изчислителния пункт, аз мисля, че също 

така няма нужда от допълнително уреждане, тъй като с решението за 

дейността на  преброителната комисия, е уреден и този въпрос. И 

сега  в  методическите  указания  допълнително  са  доразвити 

постановките, което е достатъчно. Само ще им отговорим, че те ще 

прилагат и тези методически указания, и това решение - и въпросът 

е решен там. 
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Единственият  документ,  който  излиза  от  преброителната 

комисия,  е  протоколът  с  резултатите.  Всъщност  и  протоколите, 

които са за приемане на урните,  но там не сме сложили място за 

печат  в  образците  от  изборните  книжа.  В  книжата,  които  сме 

създали за преброителната комисия, никъде не сме оставили място 

за печат, защото когато ги правихме, разсъждавахме, че в Изборния 

кодекс няма такава клауза - преброителната комисия да има печат. 

Секционната  избирателна  комисия  подпечатва  всяка 

бюлетина  два  пъти  и  печатът  на  СИК  е  за  да  подпечатва  всяка 

бюлетина  два  пъти.  В  кодекса  пише,  че  и  лентата,  с  която  се 

запечатва избирателната урна преди да започнат да гласуват, също е 

подпечатана. Всъщност през целия ден СИК борави с печат – всяка 

бюлетина два пъти се подпечатва. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Имаме  ли  информация  дали  не  са 

изработили печат на преброителна комисия? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не съм питала, защото никъде не сме 

им давали указания да имат печати и нямаме решение, че трябва да 

имат печати. (Реплики.) 

Нито от Белене са ми казали дали имат печат, нито от Трън са 

казали. По отношение на Трън, разговарях с тях само за обучението, 

не и за печати и други неща. 

Моето виждане е това. Ако има други мнения и се предложи 

нещо друго, можем да го гласуваме. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз искам само да взема думата, 

защото напълно механично е пренесен текстът за запечатването на 

торбите на СИК към запечатването на торбите на  преброителната 

комисия.  Но  си  мисля,  че  ако  погледнем  все  пак  §  114,  ал.  2, 

последното  изречение  и  записа,  че  разпоредбите  относно 

общинските комисии се прилагат и за преброителната комисия, вече 

бихме могли да мислим, че  чл.  21 в първата  и втората  алинея се 

прилага  и за  преброителната комисия,  така  че  от там може да се 
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направи  извод,  че  тя  също  би  следвало  да  има  печат.  Друг  е 

въпросът наистина какво ще подпечатва с този печат,  тъй като тя 

няма да е секционна комисия, за да подпечатва всяка бюлетина отзад 

на гърба. 

Ако  искате,  да  помислим  малко  по  този  въпрос  и  да  го 

решим.  Аз  нямам спомен при  общите  избори как  подходихме по 

отношение на община Бобошево, но там имаше много неща, с които 

трябваше  да  се  справим  и  не  знам  дали  сме  решавали  нещо  по 

отношение на печата. Сега имаме повече време и може би е добре да 

помислим. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако не възразявате, да 

започнем с методическите указания и като стигнем до този проблем, 

ще решаваме дали да има печат или да няма. 

Госпожо Сидерова, заповядайте. 

1. Методически указания. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Колеги,  методическите  указания  са 

във вътрешната мрежа за днешното заседание. 

Тези  методически  указания  са  изготвени  на  базата  на 

методическите указания, които разработвахме след изменението на 

Изборния кодекс от м. февруари т.г. във връзка с парламентарните 

избори,  като  съм  премахнала  разпоредбите,  които  касаят 

изключително изборите за народни представители и съм добавила 

правилата, които касаят избори на кметове на общини. За да ви е по-

ясно за какво става дума, аз нарочно всичко което е ново, съм го 

написала в италик. Така ще се вижда какво е новодобавеното и по-

лесно да  се  направи преценка.  След като  приемем методическите 

указания, текстът ще бъде в един и същ шрифт. 

Само текстовете, които са болдвани, независимо дали са на 

италик или не, предлагам да си останат болдвани. Това е с цел да се 
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набият  в  съзнанието  на  хората,  които  ще  ползват  методическите 

указания. 

Схемата  е  същата  като  методическите  указания  за 

парламентарните  избори.  Най-напред  има  съдържание.  След  като 

уточним текста, ще прегледаме съдържанието по страници. 

„ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

на Централната избирателна комисия по прилагане на 

Изборния кодекс

за секционните избирателни комисии 

(приети с Решение № .... - МИ от ...... 2013 г.  на ЦИК)

Съдържание:

Част I.

Част II.

Част III.

Глава I.
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Легитимация на избиратели и вписване на данни 

в избирателния списък .......................................................

Основен избирателен списък ............................................

Списък на заличените лица ...............................................

стр. 3

стр. 4

стр. 7

стр. 7

стр. 6

стр. 7

стр. 9

стр. 9

стр. 9

стр.10

стр.10

стр.11

стр.11

стр.11

стр.12

10



Раздел 

II.

Глава 

III.

Допълнителна  страница  на  основния  избирателен 

списък

Допълнителен избирателен списък ..................................

Гласуване на хора с увреждания ......................................

Гласуване на ученици и студенти ....................................

Гласуване с придружител .................................................

Гласуване на служебно заети лица – членове на СИК и
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Общи положения

Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1–3 от Изборния кодекс Централната 

избирателна  комисия  следи  за  прилагането  на  кодекса  на 

територията на страната и в избирателните секции извън страната и 

осъществява методическо ръководство и контрол върху дейността на 

избирателните комисии. В изпълнение на тези си правомощия ЦИК 

прие настоящите методически указания със свое Решение № 2435-

НС от 17 април 2013 г.
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С настоящите  методически указания ЦИК цели да  осигури 

бърз и надежден източник на информация за всеки етап на изборния 

процес  и  особено  при  възникване  на  спорни  въпроси  или 

необходимост  от  тълкуване  на  съответните  правни  норми  при 

тяхното приложение в един динамичен изборен процес.

Точното  изпълнение  на  методическите  указания,  от  една 

страна, гарантира еднаквото прилагане на ИК от всички избирателни 

комисии,  както  и  бързото  ориентиране  в  обстановката  и 

предприемане  на  адекватни  и  законосъобразни  действия  от 

членовете на комисиите, правилното попълване на изборните книжа 

и материали и гарантира осъществяването на активното и пасивно 

избирателно право.

Секционните избирателни комисии осъществяват  основната 

част от изборния процес – осъществяване на гласуването и отчитане 

на  подадените  в  избирателните  секции  гласове  за  отделните 

кандидатски листи. Върху тях са възложени огромни отговорности. 

Резултатът от тяхната дейност е натоварен с огромни обществени 

очаквания,  сбъднати  предвиждания  и  разочарования,  което 

неминуемо  рефлектира  върху  оценката  за  дейността  им  и  върху 

усещането  за  произвеждането  на  един  законосъобразен  изборен 

процес.“

Общите  положения  са  относно  необходимостта  от  тези 

методически указания. При мен единствено възниква въпросът дали 

тук да не добавим един текст, в който да пише кои могат да гласуват 

от гледна точка на това, че могат да бъдат дописвани хора. Но тъй 

като  аз  такъв  текст  съм  добавила  по-нататък  в  методическите 

указания  –  там  където  се  урежда  гласуването,  и  по-точно 

дописването в избирателния списък в изборния ден, може би няма 

нужда да утежняваме тази част. 
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Ако прецените, общите положения могат да отпаднат, а могат 

и да си останат като едно пояснение защо се изработват указанията. 

Мисля, че не е лошо да си стоят. 

„Част I. Статут и правомощия на СИК

Статут на секционните избирателни комисии

Членовете  на  СИК  са  длъжностни  лица  по  смисъла  на 

Наказателния кодекс.

Броят  на  членовете  на  секционните  избирателни  комисии, 

включително председател, заместник-председател и секретар, е от 5 

до 9.

Решенията  на  комисията  се  вземат  с  мнозинство  2/3  от 

присъстващите  членове.  На  таблицата  е  показан  броят  на 

присъстващите членове и с гласовете на колко от тях  решението е 

прието:

Брой на 

присъстващит

е

Предложението се 

приема, ако са 

гласували “ЗА”

9 6

8 6

7 5

6 4

5 4

За  заседанията  се  съставя  протокол,  който  се  подписва  от 

председателя и секретаря.

Образец за протокол

ПРОТОКОЛ

Днес,  ...............  2013 г.  в  изборното  помещение,  в  което  се 

помещава  избирателна  секция  №  ........................,  ....,  находящо  се 
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на ..... етаж на сградата, находяща се на ул. .........................................., 

гр./с.  ....................,  адм.  район  ........................... 

община .......................... област ........................

се  проведе  заседание  на  СИК  №  ...................,  на  което 

присъстваха:

1. ..............................................................................., председател

2. ......................................................................., зам.-председател

3. ...................................................................................., секретар

4. ...................................................................................., член

5. ...................................................................................., член

6. ...................................................................................., член

7. ...................................................................................., член

8. ...................................................................................., член

9. ...................................................................................., член

Беше направено следното предложение за решение: 

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

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

Гласували “за” ......................., “против” ............................

След проведеното гласуване СИК прие следното

РЕШЕНИЕ:

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

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

Ако  по-малко  от  2/3  от  членовете  на  СИК  гласуват  “за”, 

решението  се  счита  “ОТХВЪРЛЕНО”,  което  се  отразява  в 

протокола, както следва:
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“ОТХВЪРЛЯ” предложението за ......../искането за ................”

Час на приемане: ................................

Председател: ................................

Секретар: .....................................

* * *

Членовете на СИК могат да гласуват само „за” или „против” 

конкретното решение.“

Текстовете са идентични с тези, които са за парламентарните 

избори.  Залегнал  е  образецът  на  протокола.  Тук  не  съм  правила 

промяна. Предлагам ви да остане в този вид до текста затова кой 

подписва решенията на секционните избирателни комисии. 

„Решенията  се  подписват  от  председателя  и  секретаря  на 

комисията. При отсъствие:

-  на  председателя, решенията  се  подписват  от  заместник-

председателя и секретаря; 

- на секретаря, решенията се подписват от председателя и 

заместник-председателя; 

- едновременно  и  на  председателя  и  на  секретаря, 

решенията  се  подписват  от  заместник-председателя  и  член  на 

комисията,  определен  с  нейно  решение,  който  е  от  квотата  на 

партия, различна от тази, предложила заместник-председателя.

Когато  председателят  и  заместник-председателят или 

заместник-председателят и секретарят са предложени от една и 

съща партия или коалиция от партии,  решенията се  подписват от 

председателя  и  определен  с  решение  член  на  комисията или  от 

секретаря и определен с решение на комисията неин член от квотата 

на партия  или коалиция от партии,  различна от тази, предложила 

председателя.“
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Имаме  такива  ситуации:  в  ръководствата  на  секционните 

избирателни  комисии  председател  и  заместник-председател  или 

заместник-председател и секретар да са от една и съща партия или 

коалиция от партии.  Посочено е кой може да подписва и изборът на 

друг член – това е текстът в италик. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  взех  думата,  за  да  направя 

следната забележка по отношение на „Общите положения“. Нека да 

се върнем малко. Още в първия абзац е изписано, че ЦИК следи за 

прилагането на кодекса  на територията  на страната  и извън нея... 

Предлагам ви  текстът  за  територията  на  страната  и  извън  нея  да 

отпадне и текстът да стане: 

„Съгласно  чл. 26,  ал. 1,  т. 1–3  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия следи за прилагането на кодекса 

и осъществява методическо ръководство и контрол върху дейността 

на  избирателните  комисии.“  А  след  като  приемем  съответното 

решение днес, ще поправим Решение № 2435-НС. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  И  да  се  добави,  че  се  отнася  за 

общините с население до 30 000 избиратели. Защото ако има избори 

в община с над 30 000 избиратели, там няма да важи. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „Методически  указания  на 

Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс 

за  секционните избирателни комисии при провеждане на  избор за 

кмет на община с  преброителна  комисия в общини с население до 

30 000 избиратели“. 

 ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: По отношение на частта, за която 

говорихме последно – за подписите, честно да ви кажа, не ми допада 

законовият текст, не ми допада  и начинът, по който преди решихме 

постановката  в  изборите  за  народни представители.  И сега  не  ми 

допада и по тази причини аз ви предлагам следния текст: 

„Не  се  допуска  лицата,  подписващи  решенията,   да  са 

предложени от  една и съща политическа  партия или коалиция от 
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партии.“ Това е принципът. „В посочените по-горе случаи (т.е. няма 

председател, няма председател или едновременно няма председател 

и секретар), заедно с председателя, съответно секретаря, решенията 

се  подписват  от  избран  от  СИК  член,  предложен  от  различна 

политическа партия или коалиция.“ 

Мисля, че става по-ясно. Разбира се, това е законовият текст, 

който вие, госпожо Сидерова, сте дала – аз го подкрепям напълно, 

няма две мнения по въпроса. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Така е законовият текст. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  вече  заявих,  че  самата 

постановка в закона не ми харесва и затова си позволих да предложа 

това. Все пак това са методически указания. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Продължавам с: 

„Правомощия на секционната избирателна комисия.

- съдейства на общинската администрация за подреждане на 

изборното помещение според изискванията на Изборния кодекс;

- следи  за  спазване  на  Изборния  кодекс  в  изборното 

помещение и в района на секцията;

- осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването 

в избирателната секция;

- разглежда  жалби,  по  които  се  произнася  незабавно,  като 

решението се съобщава веднага на жалбоподателя;

- пломбира изборната урна;

- изготвя  протокол  за  протичане  на  изборния  ден в 

избирателната секция – Приложение № 4;

- обявява на общодостъпно място пред избирателната секция 

протокола за протичане на изборния ден;

- предоставя  срещу  подпис  на  членовете  на  комисията, 

участниците в изборите или на техните представители и застъпници 

и  на  наблюдателите  ксерокопие  от  подписания  протокол  за 

протичане  на  изборния  ден в  избирателната  секция,   на  всяка 
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страница  подпечатано  с  печата  на  комисията  и  подписано  от 

председателя, заместник-председателя и секретаря; 

- предава  на  Преброителната  комисия  пломбираната 

изборна  урна/и  за  извършана  на  преброяване  на  гласовете  и  

вписване на извършените констатации в протокола за протичане  

на изборния ден;

- предава  попълнения  протокол  за  протичане  на  изборния  

ден с нанесените в него констатации от Преброителната комисия 

неразпластен  на ОИК  в  срок  до  24  часа  след  приключване  на 

гласуването; предава  на  ОИК избирателните  списъци,  по  които  е 

гласувано;

- предава  останалите  книжа  и  материали  на  общинската 

администрация в срок до 24 часа след приключване на гласуването.

Указанията  на  председателя  на  секционната  избирателна 

комисия  са  задължителни  за  всички  граждани  в  изборното 

помещение. Тези указания могат да бъдат отменени с решение на 

секционната избирателна комисия. 

Решението на секционната избирателна комисия, свързано с 

недопускане на избирател до гласуване,  може да се обжалва пред 

районната избирателна комисия, която се произнася незабавно.“

Тук  е  добавеното  ново  правомощие:  пломбиране  на 

избирателната урна, което го има при избори, които се провеждат с 

преброителна  комисия.  И  на  достъпно  място  се  обявява  не 

протоколът с резултатите,  а протоколът за протичане на изборния 

ден. 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Предлагам  тук  да  се  добави  и 

кога  се  пломбира  избирателната  урна,  защото  ще  има  въпроси 

всички  ли  трябва  да  я  пломбират  или  когато  има  преброителна 

комисия.  (Реплики, уточнения.)  Вчера от Тополовград ми зададоха 

въпроса дали ще имат преброителна комисия, но те нямат избор на 

кмет на община, а на кмет на кметство. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  заглавието  ще  направим  това 

уточнение, за да е ясно от самото начало: „Методически указания на 

Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс 

за  секционните избирателни комисии при провеждане на  избор за 

кмет на община с преброителна  комисия“. 

Това тире, което е добавено за пломбиране на избирателната 

урна, ще дойде преди започване на гласуването. 

По-долу виждате, че вместо протокол за изборните резултати 

е станало протокол за протичане на изборния ден и този протокол се 

обявява.  Също така е добавено ново тире: 

- предава  на  Преброителната  комисия  пломбираната 

изборна  урна/и  за  извършване  на  преброяване  на  гласовете  и  

вписване на извършените констатации в протокола за протичане  

на изборния ден;“ 

Тук ви предлагам да разместя двата текста:  за вписване на 

констатациите  и  преброяване  на  гласовете,  защото  такава  е 

последователността  на  двете  действия.  Не  съм  съобразила 

последователността, в която са описани в закона. 

В  следващото  тире  сме  записали,  че предава  попълнения 

протокол  за  протичане  на  изборния  ден  с  нанесените  в  него 

констатации  от  Преброителната  комисия  неразпластен  на ОИК, 

тъй  като  преброителната  комисия  като  направи  констатациите, 

трябва  да  ги  отбележи.  Констатацията  всъщност  е  за  броя  на 

намерените  бюлетини.  Протоколът  трябва  да  е  попълнен  с  тези 

данни, за да се предаде на общинската избирателна комисия. Затова 

съм го добавила, както и да се знае, че се предава неразпластен, за да 

се знае, че не се разпластява в преброителната комисия. 

В  следващото  тире  съм  записала,  че  останалите  книжа  и 

материали се предават на общинската администрация, но всъщност 

трябва да се предадат на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния 

кодекс. 
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  Мисля си може би на глас. Дали 

не  е  удачно  по  отношение  на  предаването  на  неизползваните 

технически  средства  –  хартия,  фенери  и  други,  които  са  от 

общинската  администрация,  да  се  върнат  на  общинската 

администрация,  а  вече  торбата  с  неизползваните  бюлетини  и  със 

сгрешените бюлетини, които са извън урната и които са установени 

от СИК,  да  се предаде на тази комисия по чл.  242,  ал.  7.  В този 

смисъл предлагам да сложим още едно тиренце. 

„- предава на общинската администрация получените от нея 

технически средства и материали.“

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  -  „-  предава  на  общинската 

администрация получените от нея технически средства и материали, 

които  остават  извън  торбата.“  А  ние  сме  описали  по-нататък  в 

методическите указания какво влиза в торбата и какво остава извън 

торбата. Постарах се да пренеса решението, което беше подготвено 

от Ани Манахова. 

Тъй  като  тези  методически  указания  няма  да  са  само  за 

изборите на 29 септември 2013 г., а и за други частични избори с 

преброителна комисия, затова не съм писала датата и в част втора, т. 

3 пиша само „Предизборен ден“. 

„Част II. Предизборeн ден.

1. Нормативна база:

1.1. Изборен кодекс – чл. 187 – 190 и § 114  от ПЗР на ЗИД на 

ИК;

1.2. Решения  на  ЦИК  –  Решение  №...  /2013  г.  относно 

утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ИК и СИК, 

образци на отличителните знаци на застъпници и представители на 

ПП, КП и ИК.

2. Изборни книжа: 

20



Протокол за предаване и приемане на избирателния списък 

(Приложение № ... от изборните книжа за частични избори/; 

Протокол  за  предаване  и  приемане  на  изборни  книжа  и 

материали (Приложение  №  2  от  документите  на  Преброителната 

комисия/; 

3. Срокове: - предизборният ден

4. Действия:

Получаване на изборни книжа и материали

Общинската избирателна комисия,  съвместно с  общинската 

администрация предава на СИК  изборните книжа и материали.

При предаването се попълва:

 протокол  за  предаване  и  приемане  на  избирателния 

списък – Приложение № ..

 протокол за предаване и приемане на изборни книжа и 

материали бюлетини, печат на комисията, формуляри за: протоколи, 

декларации  списъци  и  др.,  подробно  описани  в  приемно-

предавателния протокол – Приложение № 2

При съставянето на протоколите следвайте описаната в тях 

последователност. Протоколите  са  подписват  от  посочените  в  тях 

лица.“

В първото тире ще напиша номера на приложението съгласно 

книжата, които утвърдихме за частичните избори за кмет на община 

Варна. 

По отношение на табелите няма нищо ново – остават така, 

както са: 

„Поставяне на указателни табели пред сградата:

 Табели с формат А4, на които се  изписват номерата на 

секциите в сградата и номерата на секциите и етажът, на който се 

намират;

 Табели с  размери 50/30 см,  насочващи избирателите  с 

увреждания към секцията за гласуване на първия (партерен) етаж;
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Поставяне на указателни табели по етажите на сградата:

 Табели с формат А4, на които се изписват номерата и 

местонахождението на избирателните секции и етажът.

Поставяне  на  указателни  табели  пред  изборното 

помещение:

 информационно  табло  с  размери  70/50  см. На  него 

СИК  поставя  образец  на  бюлетина  за  гласуване.  За  целта  СИК 

ползва бюлетина, върху лицевата страна на която се изписва текст 

„ОБРАЗЕЦ”. След края на изборния ден тази бюлетина се описва на 

отделен ред в протокола;

 информационно табло за обявяване на кандидатските 

листи. Листите  се  подреждат  в  последователност  кандидатските 

листи на политическите партии, коалиции от партии и инициативни 

комитети  отляво  надясно  по  възходящ  ред  на  номерата  в 

бюлетината.

 указателно табло (бял лист с формат А4), на което с 

големи букви  е  указано,  че  избирателят  може да  изрази  своя  вот 

само със знак „Х”,  поставен с  химикал,  пишещ със син цвят, 

което  да  се  постави  до  вратата  на  изборното  помещение,  като 

долният край на листа да е не по-високо от 150 см (+/- 5 см) от пода;

 информационен лист на ЦИК;

 табела  с  формат  А4, на  която  се  отбелязва 

допълнителното предназначение на секцията, определена с решение 

на  РИК,  за  гласуване  на  избиратели  с  увреждания  на  опорно-

двигателния апарат и на зрението.“

В подготовката на изборното помещение също няма никакви 

различия от досегашните действия:

„Подготовка на изборното помещение

Изборните  помещения  се  оборудват  от  общинската 

администрация. Кабината/те за гласуване се поставят така, че да се 

осигури  тайната  на  гласуването.  Кабините  трябва  да  осигуряват 
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гласуването  на  избиратели  с  увреждане  на  опорно-двигателния 

апарат  или  на  зрението.  Завесите  на  кабините  трябва  да  са  от 

непрозрачен плат в неутрален цвят, с височина най-малко 200 см от 

пода и да са добре осветени.

В  кабините  за  гласуване  се  поставя  маса,  върху  която 

избирателят да упражни вота си върху бюлетината, стол и химикал, 

пишещ със син цвят.

В кабините за гласуване се поставя табло, на което с големи 

букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само  със 

знак „Х”, поставен с химикал, пишещ със син цвят. 

Таблото е бял лист с формат А4. 

Думите са изписани по дължина на листа. 

Таблото се поставя в кабината за гласуване, на стената срещу 

входа на кабината, като долният край на листа да е не по-високо от 

150 см (+/- 5 см) от пода.

Изборното  помещение  се  оборудва  с  копирна  машина 

(ксерокс) като задължително се проверява нейната изправност чрез 

копиране на тестова страница..

Членовете на СИК подреждат масите, столовете, кабините за 

гласуване и останалите помощни материали, които ще се използват в 

изборния ден, по начин и ред, позволяващ незабавното започване на 

изборния ден. 

След  проверката  и  подреждането  на  изборното  помещение 

членовете  на  СИК  запечатват  с  хартиена  лента,  на  която  се 

подписват. 

Изборните помещения и помещението, в което се помещава 

ПСИК,  се  охраняват  отвън  от  служители  на  Министерството  на 

вътрешните работи.

Важно да се знае:

Задължително пробвайте дали копирната машина е изправна 

и работи – включете я в ел. мрежа и направете пробно копие.
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ВАЖНО! На копирната машина се копира  само протокола 

на СИК. Да не се ползва за други нужди.

Председателят на СИК да получи списък с членовете на СИК 

и техните телефони.“ 

Тук съм добавила текста в италик – копирната машина да не 

се ползва за други нужди. Мога и удивителна да поставя, защото си 

спомняте,  че  тук  в  район  „Овча  купел“  бяха  преснимали всичко, 

каквото им попадне. 

Остава текстът, който съм предложила, нали? 

ОБАЖДАТ СЕ:  Да,  но  трябва  да  се  предвидят  достатъчно 

консумативи за копирните машини. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Според мен сега няма да има толкова 

голямо желание за копиране. 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  По-добре  е  това  за 

консумативите  да  се  каже  на  обучението.  Доколкото  знам, 

методическите указания те започват да четат едва ли не в деня на 

изборите. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Там  където  започва  описанието  на 

изборния ден, има указание какво да направят най-напред. Или може 

би в предизборния ден да напишем, че трябва да се убедят, че имат 

достатъчно консумативи. Те тогава приемат консумативите и тогава 

могат да направят тази проверка. Вместо тук – там да го напишем. 

Тук да остане само по принцип. 

„Част III. Изборен ден

Глава I. Откриване на изборния ден

1. Нормативна база:

Изборен кодекс – чл. 191 – 208.

2. Изборни книжа: 

Протокол  за  маркиране  на  печата  на  СИК  –  Приложение 

№....“  Тук ще добавя номера на протокола съгласно решението за 
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книжата при изборите за кмет на община Варна, защото те ползват 

всъщност тези книжа и материали за провеждане на изборния ден. 

„3. Срокове: 

7,00 часа на изборния ден – откриване на изборния ден.

8,00 часа  на 29 септември 2013 г.  –  попълване състава на 

СИК и откриване на изборния ден (само при липса на кворум от 

членове на СИК в 7,00 часа.)“ Тук е останала датата – ще се заличи и 

става: 

„8,00 часа – попълване състава...“

„4. Действия:

Отваряне на изборното помещение

Съберете  се  пред  секцията  поне  10–15  минути  преди  7,00 

часа. При липса на член на комисията – по телефона се установява 

дали ще се яви или не.

За да отворите изборното помещение, трябва да присъстват 

най-малко:

3 членове при 5-членни СИК

4 членове при 6-, 7-членни СИК

5 членове при 8-, 9-членни СИК.

При  липса  на  кворум  –  НЕ  ОТВАРЯЙТЕ  изборното 

помещение.  Председателят  на  СИК  уведомява  ОИК  кой  член  на 

СИК отсъства.  Председателят на СИК да разполага с телефонните 

номера на ОИК и на членовете на СИК. 

Ако в 7,00 ч. са се явили повече от половината от членовете 

на комисията, но не се е явил председателят, изборното помещение 

се  разпечатва  и  изборният  ден  се  открива  от  заместник-

председателя,  което  обстоятелство  се  вписва  в  протокола  на 

секционната избирателна комисия за протичане на изборния ден и за 

което се уведомява ОИК.

Ако до 8,00 часа не се явят необходимия брой членове, ОИК 

назначава резервни членове.“
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Действията са същите като при всеки един вид избор. Тези 

действия са общи за всички видове избор на секционните комисии. 

Единствено  какво  се  вписва  в  протокола:  ако  изборният  ден  се 

открие от заместник-председател, това се вписва в протокола. Тук 

съм  добавила  само  „за  протичане  на  изборния  ден“  вместо  „с 

изборните резултати“. 

Други промени във функциите - така както вече веднъж сме 

ги разписали, нямам. Предлагам да остане така. 

 „При  отварянето  на  изборното  помещение  може  да 

присъстват:

* кандидати; 

* застъпници  на  кандидатските  листи за  съответната 

секция; 

* представители на ПП, КП и ИК; 

* наблюдатели; 

* журналисти; 

* избиратели.“ 

Следващото подзаглавие е: 

„Действия след отварянето на помещението

1. Проверете:

* дали изборните книжа и материали са налични.

* дали урната е празна.“ 

Тук  можем  да  сложим още  една  звездичка:  да  се  провери 

дали има достатъчно консумативи за копирните машини. Всъщност 

където  пише да  проверят  дали  работи  копирната  машина,  там да 

запишем да проверят и дали има достатъчно консумативи. Това е 

където  пише  „Важно“  в  края  на  подготовката  на  изборното 

помещение. 

„2. След  проверката  урната  се  затваря  с  пломбите  за 

еднократна употреба и се запечатва с хартиени ленти, подпечатани 

с  печата  на  СИК  и  подписани  от  присъстващите  членове  на 
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комисията.“  (Реплики.)  Те  имат  една  урна  и  ако  случайно  им 

потрябва втора, им я носят. 

„3. Председателят  на  СИК  отпечатва  плика  с  печата  и 

маркира по уникален начин повърхността му с резец. 

Председателят поставя три отпечатъка от маркирания печат в 

протокола.“ Тук добавяме  „за маркиране на печата“ и ще напишем 

номера на приложението.

„Протоколът за маркиране на печата се подписва от всички 

членове на комисията.

4. Определете функциите на всеки от членовете на СИК и ги 

запишете в решението си.

СЛЕД  ИЗВЪРШВАНЕТО  НА  ТЕЗИ  ДЕЙСТВИЯ 

председателят  обявява  изборния  ден  за  открит  и  СИК   започва 

работа. 

Член  на  ръководството  на  СИК  уведомява  ОИК  за 

откриването на изборния ден. 

Членовете  на  СИК  са  длъжни  да  поставят  и  носят 

предоставените им знаци, съответстващи на длъжността им.“

В т.т.  3  и  4  няма  други  промени.  Това  са  общи действия, 

които са еднакви за всички секционни комисии при всички видове 

избори. 

„Кой може да присъства в изборното помещение

По  време  на  гласуването  освен  членовете  на  СИК  в 

изборното помещение може да присъства само по един наблюдател 

на една и съща  българска неправителствена организация,  по един 

представител  на  партия, коалиция  от  партии  и  инициативен 

комитет, регистрирали кандидати,  както и по един застъпник за 

кандидатска листа, регистриран  като  такъв  за  тази  секция. 

Чуждестранните наблюдатели се придружават от преводач, на който 

се осигурява достъп до помещението.“ 
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Тук  съм  написала  кой  може  да  участва.  Относно 

чуждестранните  наблюдатели  текстът  на  кодекса  е  много  дълъг. 

Няма защо да ги препращаме към § 1, т. 18, буква „а“. Това значи да 

вадят  кодекса.  По-добре  е  да  им  напишем  чуждестранни 

наблюдатели,  тъй  като  и  нататък  в  текста  също  използвам  този 

израз. Предлагам да остане така. След като има преводач, хората ще 

се сетят за какво става дума. 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Всички  наблюдатели  са  с 

удостоверение за наблюдател. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Следва  текстът  как  се  легитимират 

наблюдателите: 

„Изброените по-горе лица  се легитимират, както следва:

* кандидатите  за  кмет  –  с  удостоверение,  издадено  от 

ОИК;

* представители  на  партии  и  коалиции  от  партии  –  с 

оригинал или заверено копие на пълномощно от представляващия 

партията или коалицията от партии;“ Тук са пропуснати и добавям 

инициативните комитети. 

* наблюдателите  –  с  удостоверение  за  наблюдател, 

издадено от ЦИК; 

* чуждестранни  наблюдатели  –  с  удостоверение  за 

наблюдател, издадено от ЦИК; 

* преводач на чуждестранни наблюдатели – с лична карта;

* застъпник – с удостоверение за застъпник за съответната 

секция, издадено от ОИК.“

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В третата звездичка да се добави: 

наблюдателите  от  български  неправителствени  организации. 

Другият вариант е да остане само „наблюдатели с удостоверение от 

ЦИК“.  Да  отпаднат  чуждестранните.  Както  решите.  Всички  са 

наблюдатели и всички са с удостоверение от ЦИК. Без значение кое 
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приложение ще бъде – все са наблюдатели и са регистрирани в ЦИК. 

(Реплики.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: Продължавам: 

„Застъпниците  са  длъжни  да  носят  в  изборния  ден  само 

отличителни  знаци  по  образец  –  на  бял  фон  е  изписано 

„ЗАСТЪПНИК“.

СИК записват гореизброените лица в предоставените за това 

Списъци,  като  за  наблюдателите  се  записва  и  часа  на  влизане  и 

напускане на изборното помещение.  

ВАЖНО! Наблюдателите и представителите на партиите и  

коалициите от партии могат да присъстват и наблюдават изборите 

в свободно избрани от  тях секции.“ В този текст има добавка: тук 

също трябва да се добавят инициативните комитети. 

Колеги, имате ли предложения по тази част? (Реплики.)

Ние  сега  пишем  методически  указания  за  СИК,  а  за 

преброителната комисия вече веднъж сме го написали в решението и 

сега  Владимир  Христов  ще  го  напише  и  в  решението  за 

застъпниците. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Нашето Решение № 2707, към което 

аз препращам, има за предмет уредбата само за частични избори. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: В отличителните знаци няма никаква 

промяна: 

„Отличителни знаци

Представителите на политически партии, коалиции от партии 

и инициативни комитети са длъжни да носят в изборния ден само 

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

черни  букви  се  изписано   качеството  им  на   представител  на 

политическа партия или коалиция от партии. 

От  изборното  помещение  се  отстраняват  представителите, 

застъпниците  и  наблюдателите,  които  носят  отличителни  знаци 

извън  одобрените  от  ЦИК  образци.  Отстраняването  от 
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избирателната секция  се осъществява по решение на секционната 

избирателна комисия. Липсата на отличителен знак не е основание 

за отстраняване от изборното помещение.“

Отличителните знаци са по образци, утвърдени от ЦИК. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В първия абзац да остане само: 

„Представителите  на  политически  партии,  коалиции  от 

партии и инициативни комитети са длъжни да носят в изборния ден 

само отличителни знаци по образеца, утвърден от ЦИК.“ 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Останалият  текст  от  първия  абзац 

отпада. 

„Глава II. Действия при гласуване.

Раздел I. Легитимация на избирателите

Избирателните  списъци  са  официални  документи  с  най-

голямо значение за законността на изборния процес, а членовете на 

СИК – длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. За това 

е  необходимо  списъците  да  бъдат  попълвани  внимателно  и  при 

пълното спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и указанията 

на  ЦИК.“  Тук  се  изписва  задължението  да  се  провери  тази 

легитимация. 

„Основен избирателен списък

Допускайте  до  гласуване  избирателите  един  по  един. 

Избирателите с право да гласуват във вашата секция са вписани  

в  основния  избирателен  списък,  който  сте  получили  от  

общинската администрация в предизборния ден.“

Добавила съм този текст и съм го болдвала. По-нататък ще 

видите, че има текст: всеки, който е вписан, трябва да бъде допуснат. 

Предлагам да възприемем и този текст да остане тук.

„Преди  да допуснете  избирателя  до  гласуване,  трябва  да 

проверите дали фигурира в основния избирателен списък, като:
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Първо, установите самоличността му. За целта:

Проверете данните от 

* личната карта или 

* зеления паспорт само за родените до 31.12.1931 г.

НЕ  СЕ  ДОПУСКА  гласуване  с  шофьорска  книжка  или 

задграничен паспорт. 

Ако  личната  карта  е  с  изтекъл  срок  или  повредена,  или 

избирателят  заяви,  че  е  изгубена,  унищожена,  открадната  или  в 

процес на издаване – СПРЕТЕ! 

В тези случаи  за да бъде допуснат да гласува  избирателят 

трябва да представи оригинално удостоверение за издаване на лична 

карта - по чл. 195, ал. 1 от Изборния кодекс, със снимка, издадено от 

съответното районно управление на МВР.“

Описанието на установяване на самоличността го утвърдихме 

през  м.  май  с  новите  разпоредби.  Същото  е.  Новото  е,  че  съм 

разширила пояснението: 

„Второ,  намерите  името  на  избирателя в  избирателния 

списък. Сравнете трите имена и постоянния адрес от личната карта 

съответно  от  удостоверението  по  чл.  195,  ал.  1  от  ИК  и 

избирателния списък, БЕЗ ДА ГИ ЧЕТЕТЕ НА ГЛАС.  Ако срещу 

името на избирателя е изписано „н.а.“– настоящ адрес, той няма  

да  съвпада  с  адреса  в  личната  карта,  но  вие  сте  длъжни  да  

допуснете избирателя да гласува.“ 

Ако искате, може да добавя: Ако срещу името на избирателя 

в избирателния списък е изписано... Това е за по-голяма яснота и за 

да няма спорове. 

„Трето, попълните списъка, като  задължително трябва да 

впишете ЕГН-то на избирателя,  вид и номер на документа  му за 

самоличност. НЕ ДИКТУВАЙТЕ НА ГЛАС. 

Ако  установите разлика  между  данните  в  личната  карта, 

съответно удостоверението за издаване на лична карта -  ЕГН или 
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имената на избирателя отразените в избирателния списък, запишете 

данните от личната карта,  съответно от удостоверението по чл.  

195, ал. 1 от ИК,  в графата „Забележки” на избирателния списък.“ 

Както виждате, тук само съм описала удостоверението по чл. 

195, ал. 1 и къде точно се описва. 

„Списък на заличените лица които нямат право да бъдат 

дописвани в избирателния списък в изборния ден“ 

Изписала съм пълното заглавие на този списък, така както е 

уредено в кодекса в чл. 187 в момента. И в другите текстове така е 

уредено,  с  това  заглавие.  Имаше  разнобой  на  наименованието  на 

списъка и някъде беше само „списък на заличените лица“, някъде 

„списък на заличените лица, които не трябва да се дописват“, но не с 

точния  текст.  Затова  тук навсякъде  в текста  съм вписала точното 

наименование на този списък.

„Ако  не  намерите  името  на  избирателя  в  избирателния 

списък,  проверете  дали  е  вписан  в  Списъка  на  заличените  лица, 

които  нямат  право  да  бъдат  дописвани  в  избирателния  списък  в 

изборния ден.

Ако откриете името на избирателя в този списък, СПРЕТЕ! 

Върнете личната карта на избирателя и го уведомете, че не 

може да гласува,  защото е вписан в Списъка на заличените лица, 

които  нямат  право  да  бъдат  дописвани  в  избирателния  списък  в 

изборния ден – уведомете го за причината за вписването му в този 

списък  и  че  ще  бъде  допуснат  да  гласува  само  ако  представи 

удостоверение от общината – по чл. 48б от ИК, с което може да се 

снабди и в изборния ден от общинската администрация.“

Тук  е  добавен  текстът  в  италик  –  пояснение  на  това 

удостоверение, с което те удостоверяват, че неправилно са вписани в 

забранителния  списък,  т.е.  в  този  списък  с  дългото  заглавие,  че 

удостоверението  е  по  чл.  48б  от  Изборния  кодекс.  В  текста  на 
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удостоверението  това  изрично го  има  и  те  ще  могат  лесно  да  се 

ориентират и че се издава от общинската администрация. 

Същото пояснение е и по следващия абзац – написала съм по 

кой текст от изборния кодекс се издава това удостоверение, защото в 

самия текст на удостоверението това го има под заглавието:

„Избирател,  който  фигурира  в  този  списък,  може  да  бъде 

допуснат  да  гласува  само,  след  като  представи  оригинално 

удостоверение по чл. 48б от ИК, че основанието за вписването му в 

списъка е отпаднало или не е налице! Тогава:

-  заличете избирателя от Списъка на заличените лица, които 

нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния 

ден, като прекарате черта през името и другите данни на избирателя 

и отбележите причината в графа „Забележки” на този списък;

- впишете имената и другите данни на избирателя от личната 

карта в допълнителната (празната страница) на избирателния списък 

– под чертата, поставена от общинската администрация;

- вземете  удостоверението  и  след  края  на  изборния  ден  го 

приложете към основния избирателен списък;

- в графа „Забележки“ отбележете основанието за вписване – 

„удостоверение  по чл. 48б от ИК № ............. издадено от .................  

на ............. г.”.“

Обръщам ви внимание на последното тиренце,  когато това 

лице се вписва в допълнителната страница на избирателния списък. 

Може би да оставим само „удостоверение по чл.  48б от ИК“, тъй 

като текстът е доста дълъг, за да се побере на малкото място в графа 

„Забележки“.  Аз  реално  съм  поискала  да  опишат  и  номера  на 

удостоверението. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да го опишат. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добре,  остава  така,  както  съм  го 

предложила. Ще ползват свободното поле. 
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„Допълнителната страница на избирателния списък

Ако  не  откриете  името  на  избирателя  в  Списъка на 

заличените  лица,  които  нямат  право  да  бъдат  дописвани  в 

избирателния  списък  в  изборния  ден  и  избирателят  е  с  адресна 

регистрация съгласно  адреса,  записан  в  личната  карта  на 

територията  на  вашата  секция  направена  поне  6  месеца  преди 

датата на изборите – не по-късно от 29 март 2013 г., той следва да 

гласува във вашата секция.

ВПИШЕТЕ  имената  и  другите  данни  от  личната  карта  в 

допълнителната  страница на  избирателния  списък и  допуснете 

избирателя да гласува.

В  допълнителната  страница на  избирателния  списък се 

вписват  още  и   лицата,  заети  в  произвеждането  на  изборите  – 

членовете  на  СИК  или  охраната  на  съответната  секция,  ако  не 

фигурират в отпечатания избирателен списък след като представят 

декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. 

Декларациите и удостоверенията по чл. 48б от ИК се прилагат след 

края на изборния ден към избирателния списък .

В края на изборния ден, след приключване на гласуването, 

председателят  и  секретарят  на  СИК се  подписват  под последното 

име  вписано в допълнителната страница на избирателния списък.

ВНИМАНИЕ!  Правете  разлика  между  допълнителна 

страница и Допълнителен избирателен списък.“ 

Тук е пояснено какво е допълнителната страница и се описва 

коя е тази допълнителна страница. В първия абзац се описва, че в 

нея се вписват лицата, които са изпуснати от избирателния списък. 

При проверката, която се прави на легитимацията, съм написала, че 

освен да  проверят дали адресът  е  на  територията  на тази секция, 

което  беше  достатъчно  при  парламентарните  избори,  трябва  да 

проверят адресната регистрация, направена поне шест месеца преди 

датата на изборите.  И тук също предлагам да махнем датата,  а на 
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обученията  да  кажем  на  комисиите,  че  е  28  март  2013  г.  При 

местните избори има значение уседналостта. Затова ви предлагам да 

добавим и този текст. Само отпада уточнението на датата. 

По отношение на дописването на лицата с удостоверението 

по чл. 48б, съм вписала и декларацията,  която подават, защото не 

беше вписана в предишните указания. По същия начин и в четвъртия 

абзац към допълнителната страница съм добавила „на избирателния 

списък“. 

Следващото подзаглавие е: 

„Допълнителен избирателен списък.

Допълнителният избирателен списък се попълва от СИК 

в изборния ден. След приключване на гласуването допълнителният 

избирателен  списък  се  подписва  от  председателя  и  секретаря  на 

СИК.

В  него  се  вписват   избирателите с  увреждане  на  опорно-

двигателния  апарат  или  на  зрението, които  гласуват  в  секция, 

различна от секцията по постоянния им адрес. Преди данните им да 

бъдат  вписани  в  допълнителния  избирателен  списък  и  преди  да 

бъдат допуснати да гласуват тези избиратели попълват декларация,  

че не са гласували и няма да гласуват на друго място . Декларацията 

се прикрепя към Допълнителния избирателен списък. Предупредете 

ги, че двойното гласуване е престъпление!

СИК са длъжни да предоставят на избирателите образци на 

декларациите, описани по-горе.

ВАЖНО!  ДОКУМЕНТЪТ  ЗА  САМОЛИЧНОСТ  НА 

ИЗБИРАТЕЛЯ ОСТАВА В СИК ПО ВРЕМЕ НА ГЛАСУВАНЕТО И 

СЕ ВРЪЩА НА ИЗБШРАТЕЛЯ САМО, СЛЕД КАТО ТОЙ ПУСНЕ 

БЮЛЕТИНАТА  В  УРНАТА  И  ПОЛОЖИ  ПОДПИСА  СИ  В 

ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК!“
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В първия абзац е пояснено що е допълнителен избирателен 

списък, за да не се бърка. Написано е кои лица се вписват в него. В 

местните избори за кметове на общини са само лицата с увреждания 

на опорно-двигателния апарат, които не гласуват в своята секция по 

постоянния си адрес. Защото той може да е с увреждания, но щом 

фигурира, този път не се вписва под чертата. Също е казано, че те 

преди да  се  впишат в  списъка и  да  гласуват,  трябва  да  попълнят 

декларацията, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. 

Това съм добавила, защото това е изискване, което е общо и трябва 

да го има. 

„Гласуване с придружител

Кога се допуска придружител:

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Когато  избирателят  е  с  увреждане  на  опорно-двигателния 

апарат  и  зрението,  които  не  му  позволяват  да  извърши  сам 

необходимите действия по гласуването той има право с разрешение 

на председателя на СИК да гласува с придружител.

Придружителят трябва да удостовери самоличността си пред 

члена на СИК. 

Ако  увреждането  е  удостоверено  с  документ  от  ТЕЛК 

(НЕЛК), председателят на СИК може да разреши гласуването да се 

извърши с помощта на придружител. Копие от документа на ТЕЛК 

(НЕЛК)  се  прилага  към  допълнителния  избирателен  списък  и  е 

неразделна част от него.

Ако  увреждането  не  е  удостоверено  с  документ  на  ТЕЛК 

(НЕЛК), по изключение  гласоподавателят може да бъде допуснат да 

гласува с придружител по решение на СИК.

Не могат да бъдат придружители следните категории лица:

* член на СИК;

36



* представител  на  партия,  коалиция  от  партии  или 

инициативен комитет;

* застъпник;

* наблюдател;

* лице,  което  е  било вече придружител  на  двама други 

избиратели.“

Правилото, че неграмотността не е основание да се гласува с 

придружител предлагам да се болдва, за да се набива в съзнанието 

на членовете на секционните избирателни комисии, когато работят. 

Добавила съм, че пред член на СИК удостоверяват самоличността 

си.  Реално  нищо  не  съм  добавила  в  тази  глава.  Това  са  общите 

правила,  които  са  за  гласуване  с  придружител  за  всички  видове 

избори. 

„Какво отразява СИК и къде

В  графа  „Забележки“  на  основния  избирателен  списък  се 

записват трите имена и ЕГН на придружителя по според документа 

му за самоличност..

Тези данни се вписват и в Списъка за допълнително вписване 

на придружителите.След гласуването придружителят се подписва в 

само в този списък. 

СИК връща личната карта на придружителя само, след като 

той  се  подпише  в  Списъка  за  допълнително  вписване  на 

придружителите.

След приключване на гласуването този списък се подписва  

от председателя и секретаря на СИК.“

Написах, че данните на придружителя са според документа за 

самоличност, защото не е задължително да е с лична карта. Може да 

е лице, което е родено до 31 декември 1931 г. Ако прецените, можем 

да запишем пак: според личната карта или зеления паспорт. 

37



ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Човекът  ще  се  легитимира  с 

нещо. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Остава  „според  документа  му  за 

самоличност“. 

„Гласуване на служебно заети лица –членове на СИК

и охрана на изборните помещения

Лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на 

СИК  или  охрана  на  съответната  секция,  могат  да  гласуват  в 

секцията, в която работят или  охраняват.

Те се  вписват  в  допълнителната  страница  на  избирателния 

списък  след  представяне  на  декларация  по  образец,  че  не  са  

гласували и няма на гласуват на друго място.“

На предишните избори сме забравили да запишем, че  и те 

подават  декларация.  Сега  съм  я  описала:  вписват  се  в 

допълнителната  страница,  но  след  като  представят  декларация  по 

образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Няма 

никакви други допълнения. 

Силва  попита  дали  има  изисквания  и  може  би  трябва  да 

добавим: ако са с адресна регистрация на територията на общината. 

Ако е член на СИК, а е от друго населено място, което не в тази 

територия  –  това  не  е  пречка,  не  е  невъзможно,  но  не  може  да 

гласува. 

Ще  добавя:  „Лицата,  заети  в  произвеждането  на  изборите 

като членове на СИК или охрана на съответната секция, могат да 

гласуват  в  секцията,  в  която  работят или   охраняват,  ако  са  с  

адресна регистрация на територията на общината, на която се  

произвежда изборът за кмет.“ (Реплики.)

 В  края  на  изречението  в  първия  абзац  добавяме:  „...  на 

територията на общината,  в която се произвежда изборът за кмет, 
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ако  са  с  адресна  регистрация,  направена  най-малко  шест  месеца 

преди датата на избора“.

„Раздел II. Гласуване

Предоставяне на бюлетина на избирателя

След  вписване  на  данните  на  избирателя  в  избирателния 

списък  член  на  СИК  предоставя  на  избирателя  бюлетина  за 

гласуване.

Бюлетините са подредени в кочан. Откъснете внимателно от 

кочана  само  една  бюлетина.  Забранено  е  предварително  да  се 

откъсват бюлетини от кочана.

Разгърнете бюлетината пред избирателя и се уверете, че тя е 

по образец и е празна! 

Ако  бюлетината  не  е  отпечатана  съгласно  утвърдения 

образец  или  е  попълнена,  или  има  зацапвания,  или  механични 

увреждания – отделете я и напишете върху гърба й „унищожена“.

След като вие и избирателят се уверите, че бюлетината е само 

една,  че  не  е  попълнена  и  отговаря  на  образеца,  поставете  един 

печат  на  гърба  на  бюлетината,  на  обособеното  за  това  място  и 

подайте бюлетината на избирателя. 

Избирателя влиза в кабината за гласуване сам, там отбелязва 

вота си,  като поставя знак „Х” с химикал,  пишещ със син цвят,  

върху квадратчето на избраната от него кандидатска листа, сгъва  

бюлетината така, че да не се вижда вота му, а само мястото за  

поставяне на печат на гърба на бюлетината и излиза от кабината  

за  гласуване.  Подава  сгънатата  бюлетина  на  члена  на  СИК  за  

поставяне на втори печат на гърба.“

Добавеното в италик не е нищо ново. Само се пояснява, че 

избирателят може да гласува само като постави знак „Х“ с химикал 

със  син  цвят,  като  съм  пояснила  и  начина  на  гласуване,  но  по 
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същество как трябва да е сгъната бюлетината и как да се гласува. 

Предлагам ви това да го вмъкнем тук. 

„Поставете  втори  печат на  гърба  на  бюлетината  и 

разрешете на избирателя да я пусне в урната. 

Не допускайте избирателя да пусне бюлетината в урната, без 

да сте положили върху нея втори печат!“

Тук няма нищо ново. 

„Сгрешена бюлетина – чл. 201 от ИК

Ако избирателят сгреши при попълването на бюлетината, той 

има право да поиска втора бюлетина – но само веднъж. 

Вземете сгрешената и, без да я разгъвате, надпишете върху 

гърба й „сгрешена“. Отделете я настрани. 

Подайте на избирателя втора бюлетина, като я подпечатате 

по вече указания ред.“ 

И тук няма нищо ново.  Също и за бюлетините по чл. 180 и 

чл.  181 от Изборния кодекс.  Това са общите правила, които са за 

всички видове избори: 

„Бюлетина с показан вот – чл. 180 от ИК 

Избирателите нямат право  след попълване на бюлетината и 

преди  пускането  й  в  избирателната  урна  да  я  разгъват  по  начин, 

позволяващ да се види как са гласували. 

Ако избирател стори това, бюлетината се изземва от СИК, а 

избирателят  не   се  допуска    да  гласува  и  не  се  подписва  в 

избирателния списък. В графа “забележки”  се отразява, че е показал 

вота си. Избирателят не се допуска и повторно да гласува. 

Върху бюлетината СИК изписва „Недействителна по чл. 180 

ИК“, отделя я настрана и след приключване на гласуването общият 

им брой се записва на отделен ред в протокола.
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Бюлетина със заснет вот – чл. 181 от ИК

Избирателите нямат право да заснемат начина на гласуване с 

мобилни  телефони,  фотоапарати  или  друга  възпроизвеждаща 

техника. 

Ако избирател стори това, бюлетината се изземва от СИК, а 

избирателят  не  се  допусне  да  гласува  и  не  се  подписва  в 

избирателния  списъка.  В  графа  „Забележки“  срещу  името  му  се 

отразява, че е заснел вота си. Избирателят не се допуска и повторно 

да гласува. 

Върху бюлетината СИК изписва „Недействителна по чл. 181 

ИК“, отделя се настрана и след приключване на гласуването общият 

им брой се  записва на отделен ред в протокола на СИК.

Тези три вида бюлетини – сгрешена, показан вот и заснет 

вот не се пускат  в урната, нито се смесват с другите бюлетини, 

намерени в урната! Тези бюлетини не са гласове!

Само бюлетините, намерени в урната, са гласове!“ 

В първия абзац на болдвания текст текстът трябва да остане 

само: „Тези три вида бюлетини – сгрешена, показан вот и заснет вот 

– не се пускат в урната.“ Няма как да се смесят с другите видове 

бюлетини.  Те  не  броят.  Смесването  може  да  се  допусне,  когато 

броят в секциите. 

„Тези бюлетини не са гласове! Само бюлетините, намерени в 

урната, са гласове!“ Да остане ли? – Остава. Нека да са наясно. При 

тях в протокола им не се появяват гласове, а само такива бюлетини, 

които не влияят върху резултата. 

„Глава III. Закриване на изборния ден.

Изборният ден приключва в 20,00 часа.

Когато  пред  изборното  помещение  в  20,00  часа  няма  

избиратели,  председателя  на  СИК  обявява  гласуването  за  

приключило.
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Когато  в  20,00  часа  пред  изборното  помещение  има 

негласували  избиратели,  председателят  и  секретарят  на  СИК 

установяват  техният  брой  и  самоличност.  Негласувалите предават 

личните  си  карти  на  СИК.  Само  тези  избиратели  се  допускат  да 

гласуват, но не по-късно от 21,00 часа.

След  20,00  часа,  съответно  21,00  часа  не  се  допуска 

гласуване.

Председателят на СИК обявява гласуването за приключило, 

след  като  гласуват  избирателите,  които  са  били  пред  изборното 

помещение в 20,00 часа, но не по-късно от 21,00 часа.“

Посочени  са  общите  правила,  в  които  няма  нищо  ново. 

Предлагам  ви  да  си  остане  така,  както  е  предложено.  Това  са 

текстове от закона. Няма какво да им препроверяваме в момента. 

„Попълване на протокола за протичане на изборния ден

Присъстващи лица

При  изготвянето на протокола  за  протичане на изборния  

ден в секцията могат да присъстват:

* Кандидати за кмет на община;

* Застъпниците  на  кандидатските  листи  за  съответната 

секция;

* По един представител на политическа партия, коалиция 

от партии или инициативен комитет;

* По  един  наблюдател  от  организация,  регистрирана  за 

наблюдение на изборите;

* Журналисти. 

На присъстващите се осигурява пряка видимост.

Присъстващите са длъжни да спазват реда в помещението, да 

спазват  указанията  на  председателя  на  СИК  и  да  не  пречат  или 

препятстват работата на СИК.

Присъстващите лица не могат да се намесват в работата 

на СИК!“

42



„Запечатване на изборната урна и

попълване на протокола

След  приключване  на  гласуването  първо  се  запечатва  

отвора на изборната урна чрез залепване на лента подпечатана  

с  печата на  СИК и  подписана от присъстващите членове  на  

комисията, така че да не може да се пускат в нея бюлетини или  

други предмети.“

Пояснявам, защото преди това са я залепили – да не се чудят 

за какво запечатване става дума. 

„Общи правила на СИК

за изготвяне на протокола за протичане на изборния ден“

Добавяла съм за кой протокол става дума. 

„При попълване на протокола спазвайте  точно дадените на 

съответния ред в него указания.

Започнете да работите в черновата на протокола.

Протоколът  се  състои  от  отделни  листове  с  обособени 

страници.  Всеки  лист  е  отпечатан  на  химизирана  хартия  в 

4 екземпляра (пласта). 

Всеки  лист  съдържа  две  страници,  номерирани 

последователно.

В  долния  десен  ъгъл  на  всяка  страница  от  протокола  е 

отпечатан уникален фабричен номер и два черни правоъгълника.

НЕ ДРАСКАЙТЕ ВЪРХУ ПРОТОКОЛА! НЕ ПОЛЗВАЙТЕ 

ПРОТОКОЛА  ЗА  ПОДЛОЖКА,  НЕ  ГО  ПРЕГЪВАЙТЕ  И 

МАЧКАЙТЕ  ЗАЩОТО  Е  ОТПЕЧАТАН  НА  ХИМИЗИРАНА 

ХАРТИЯ И ЩЕ БЪДЕ УВРЕДЕН И НЕГОДЕН.“

В предишния текст бяхме писали само да не го драскат и да 

не го ползват за подложка, но аз съм добавила да не се прегъва и да 

не се мачка, защото знаете, че понякога го прегъват, мачкат, не го 
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съхраняват  както  трябва.  И  че  невнимателното  отношение  по 

същество към протокола може да го направи негоден за употреба. 

„След  въвеждане  на  числовите  данни  от  протокола,  всеки 

лист  се  сканира  поотделно  и  Преброителната  комисия  издава 

разписка  с  числовите  данни  от  протокола  на  членовете  на  СИК 

приносители на протокола  -  Приложение № 7 от документите на 

Преброителната комисия. 

Системата разпознава протоколите по фабричните им номера 

и черните квадратчета.“ 

Тук съм написала по фабричните номера,  а преди беше по 

уникалните номера. Те пак са уникални, но реално са фабричните 

номера и така се разпознават. Затова съм го сменила. 

Моля  ви  да  погледнете  текста  какво  се  прави,  ако  са 

разменили листовете на беловата:

„Ако  допуснете  грешка  на  един  лист  от  беловата  на 

протокола,  в  никакъв  случай  не  подменяйте  само  този  лист  със 

съответния лист от втория формуляр на протокол, наличен в СИК! 

В този случай при сканирането системата няма да разпознае 

листът с различни номера и няма да го приеме като част от същия 

документ. СИК с такъв протокол ще бъде свикана в пълен състав, за  

да състави и подпише нов валиден протокол и  оставена да изчака 

приемането  на  всички  други  протоколи  и  книжа  на  останалите 

СИК.“ 

Може би оставането да изчака приемането на всички други 

протоколи и книжа от останалите  секционни избирателни комисии 

сега не е нужно, защото тук няма да броят бюлетини. Няма защо да 

бъдат  оставяни  последни  като  наказание.  Но  можем  и  да  го 

напишем,  за  да  ги  заплашим  да  не  вземат  различни  части  от 

различни формуляри. 

44



ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Да се поясни, че СИК се свиква 

от ОИК в пълен състав, а не от преброителната комисия. Да е ясно 

кой я свиква. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  От  преброителната  комисия  трябва 

да бъде свикана, защото тя ще констатира първа...

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ:  Тогава  да  се  напише:  СИК се 

свиква от преброителната комисия в пълен състав, за да състави и 

подпише нов валиден протокол“. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще добавим това, но да оставим ли, 

че  СИК  изчаква  приемането  на  останалите  протоколи?  При 

изборите,  при които се брои в секционните комисии, такава  СИК 

наистина остава последна според разпоредбата  на закона и тогава 

ОИК брои заедно със СИК, когато се налага да се прави повторно 

преброяване  на  бюлетините.  Тук няма такъв  текст  и  според мене 

няма  смисъл  да  се  пренася  механично  целият  текст  от  онези 

действия към тези. Затова ви предлагам текстът да остане: „СИК с 

такъв  протокол  ще бъде  свикана  в  пълен  състав,  за  да  състави  и 

подпише нов валиден протокол.“ Реално те може да останат накрая, 

може и да не останат. 

„Ето  защо  препишете  данните  от  сгрешения  протокол  в 

изборното помещение в присъствие на всички членове на СИК, така 

ще загубите много по-малко време.

За да отстраните грешката,  зачертайте  грешната цифра или 

дума  с  черта  така,  че  да  се  вижда  написаното  и  напишете  над 

сгрешения  текст  или  цифри  верните  такива  (действителните 

данни). Поправката се подписва от всеки член на СИК  отстрани.“

Мисля, че добавката в италик е добра, за да им е ясно отгоре 

четливо да напишат, а не както са масовите поправки и не може да 

се разбере какво точно е написано. Съгласни ли сте? 
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ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Предлагам да се добави думата 

„четливо“ и да стане: „... и напишете четливо над сгрешения текст 

или цифри верните такива...“

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Добре. 

„В случай че грешката не може да бъде отстранена по този 

начин – използвайте втория формуляр на  протокол (изцяло – всички 

листове).

Спазвайте  указанията,  изписани  на  съответния  ред  от 

протокола. 

Цифрите и буквите се изписват едро и четливо.

Първо се попълват данните в черновата на протокола в 

следната последователност:“

Тук  по  същество  няма  никаква  промяна  –  само  съм 

редактирала, че се вписва - като действие.

„В буква „Б“ – се  вписва броят на бюлетините, получени в 

предизборния ден.

В  буква  „В“–  се  вписва  броят  на  използваните  от  СИК  

изборни урни.

В  точка  1  – се  вписва броят  на  избиратели  според 

избирателния  списък.  Това  е  числото  по  т.  4  от  приемно-

предавателния протокол – Приложение № ..., с който СИК е приела 

избирателния списък. 

В  точка  2  –  се  вписва  броят  на  избирателите,  вписани  в 

допълнителната страница на избирателния списък – под чертата.

В  точка  3  –  се  вписва  броят  на  избирателите,  вписани  в 

допълнителния избирателен списък в изборния ден – не смесвайте 

този списък с основния избирателен списък.

Тук е първата контрола.

Полученото число да е равно на сумата от числата по т. 6.“

Малка промяна има в т. 4: 
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„В точка 4 –  се вписва броят на подписите положени във  

всички  избирателни  списъци  с  които  сте  работили  -  пребройте 

подписите,  положени  в  избирателния  списък  –  както  в  частта  с 

отпечатаните имена, така и тези в допълнителната страница, както и 

подписите,  положени  в  допълнителния  избирателен  списък. 

Полученото  число  запишете на  този  ред от  протокола.  Не 

събирайте числата по т. 1, 2 и 3!“ 

Болдваният  текст  е  и  правило,  което  сме  записали  в 

протокола  в  сивото  поле.  Само  трябва  да  се  добави  накрая  „от 

протокола“ и текстът става: „Не събирайте числата по т. 1, 2 и 3  

от протокола!“ 

„В  точка  5  –  се  вписва  броят  на  приложенията  към 

избирателния списък. Съдържа три вида документи:

- Буква „а“ -  Декларации по чл. 194 от ИК (Приложение 

№ ...  от  изборните  книжа)  –  за  членовете  на  СИК и  охраната  на 

секцията;

- Буква  „б“  -  Удостоверения  по  чл.  48б,  ал.  1  от  ИК 

(Приложение № ... от изборните книжа) .

В  точка  6  –  се  описват приложенията  към  допълнителния 

избирателен списък декларации по чл. 203, ал. 3 от ИК (Приложение 

№ ...), подавани от избиратели с увреждания на опорно-двигателния 

апарат или зрението, които са допуснати да гласуват в избрана от 

тях секция или в секция предназначена за гласуване на такива лица.“

В  т.  6  съм  добавила,  че  тази  декларация  се  подава  от 

избирател в избрана от него секция или  в секция, предназначена за 

гласуване  на  тези  лица.  Тя  пак  е  избрана,  но  все  пак  е  изрично 

уредена  от  закона,  затова  ви  предлагам  да  фигурира  и  тя  тук  в 

текста. Тоест, да е ясно на секционната комсия от това пояснение, че 

избирателят може сам да си избере коя да е секция и може да си 

избере и специално предназначената за целта секция. По този начин 

подсказваме и това. 
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 „Числото по т. 6 – трябва да е равно на числото по т. 3 – брой 

избиратели, вписани в допълнителния избирателен списък.

В точка 7 – впишете броя на придружителите: 

Буква „а“ – вписани в графа „Забележки“ на избирателния 

списък;

Буква „б“ – вписани в Списъка за допълнително вписване на 

придружителите. Числата по двете букви трябва да са еднакви

В  точка  8  –  на  това  място  се  записва  броят  на   лицата, 

вписани в трите списъка на СИК за лицата, присъствали в изборното 

помещение:

Буква „а“ – от Списъка за вписване на  на застъпниците;

Буква „б“ – от Списъка  за вписване на на представителите 

на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.

Буква „в“ – от Списъка за вписване на наблюдателите;

Надолу навсякъде съм добавяла „броят“, защото не го бяхме 

написали и според мене,  ако не присъства,  че се вписва броят на 

недействителните бюлетини, не е достатъчно ясно като е записано 

само „недействителните бюлетини“ – поне според мене. Същото е и 

за унищожените бюлетини, защото те вписват броя реално. 

„В точка 9 – тук запишете  броят на  бюлетините,  които  са 

останали  извън урната. Това са:

- Буква „а“ – Броят на неизползваните бюлетини;

- Буква „б“ – Броят на унищожените от СИК бюлетини – за 

таблата  пред  изборното  помещение,  повредени  при  откъсване  от 

кочана или по друг начин;

-  Буква  „в“  –  Броят  на  недействителните  бюлетини  по 

чл. 180 от ИК – тези, за които избирателите не са спазили забраната 

да  не  се  разгъват  по  начин,  позволяващ да  се  види отбелязаното 

маркиране за партия, коалиция от партии или инициативен комитет;

- Буква „г“ - Броят на недействителните бюлетини по чл. 181 

от ИК – тези, за които не е спазена забраната за заснемане начина на 
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гласуване  с  мобилни  телефони,  фотоапарати  или  друга 

възпроизвеждаща техника. 

- Буква „д“ – Броят на сгрешените бюлетини .

След като попълните черновата и се убедите, че всички 

контроли  по  протокола  са  удовлетворени,  преминете  към 

попълване на беловата на протокола на СИК.

Впишете  номера  на  секцията,  населеното  място,  изборен 

район и другите данни от тази част на протокола.“

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да отпадне „изборен район“. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Отпада  „изборен  район“,  тъй  като 

сме в местни избори. Пак има изборен район, но това е общината. 

Тук  не  пише  община,  а  пише  населено  място.  Затова  вместо 

„изборен район“ ще запишем „общината“. 

„Запишета датата и часа на съставяне на протокола, имената 

на членовете на комисията и началото и края на гласуването.

Запишете  имената  на  присъствалите  при  отварянето  на 

урната  и  установяването  на  резултатите.  Ако  мястото  не  е 

достатъчно – продължете на допълнителен лист.

Пренесете  внимателно  данните  от  черновата  на  протокола 

ред по ред. 

В края на протокола отбележете какви жалби или заявления 

са  постъпвали  до  СИК  и  какви  решения  е  взела  СИК  по  тях. 

Опишете и приложете към протокола всички жалби.

Отразете  каква  е  била  обстановката  при  провеждането  на 

изборите.

Всички членове на СИК подписват протокола и се отбелязва 

в колко часа е станало това.

Член на СИК няма право да откаже да подпише протокола. 

Член на СИК, неподписал протокола без уважителни причини, носи 

административно-наказателна отговорност.“
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Тук не съм правила никакви промени. Това са общи правила. 

Това е как се попълва протоколът и мисля, че няма никакви новости. 

„Опаковане на бюлетините и другите книжа

След попълване на беловата на протокола поставете в торбата 

неизползваните  декларации  и  опакованите  в  отделни  пакети  

бюлетини, надписани както следва:

* пакет „Неизползвани бюлетин“;

* пакет „Недействителни  бюлетините по чл. 180 и чл.  

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

* пакет  „Унищожени  бюлетини“  –  за  таблата пред 

изборните помещения, повредени при откъсване или унищижените  

по други причини бюлетини;

* пакет неизползвани декларации.

* При произвеждане на втори тур на избор за кмет на  

община  печата  на  СИК  запечатан  в  отделен  плик след  като  е 

приключило  копирането  и  подпечатването  на  копията  от  

протоколите!

ВНИМАНИЕ!  ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПЪРВИ ТУР  

НА  ИЗБОРИ  ЗА  КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ПЛИКЪТ  С  ПЕЧАТА  

ОСТАВА ИЗВЪН ТОРБАТА И СЕ ПРЕДАВА НА  ОИК!

ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТУР – ПЕЧАТЪТ СЕ  

ПОСТАВЯ  В  ТОРБАТА  С  ОСТАНАЛИТЕ  КНИЖА  И 

МАТЕРИАЛИ  СЛЕД  КОПИРАНЕ  И  ПОДПЕЧАНВАНЕ  НА  

КОПИЯТА ОТ ПРОТОКОЛА НА СИК.

* Протокола за маркиране на печата на СИК;

* черновата на протокола;

*  приемно-предавателния  протокол  за  избирателния 

списък;

*  списъците  за  вписване  на:  застъпници,  наблюдатели, 

представители  на  партии,  коалиции  от  партии  и  инициативни 
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комитети  и  списъка  за  вписване  на  лицата,  получили  копия  от 

протокола на СИК.

Не  се  поставят  в  торбата,  а  се  опаковат  отделно  и  се  

предават  на  общинската  администрация  останалите  помощни 

материали  и  технически  материали  като неизползвани  хартиени  

ленти, лепило, химикалки и др.

Завържете  торбата  и  около  възела  се  залепва  хартиена  

лента с пълния номер на избирателната секция. 

Върху  торбата  с  маркер  също  запишете  пълния  номер  на 

секцията.

Извън торбата поставете в отделни пликове:

* Основния  избирателен  списък,  допълнителния 

избирателен  списък  и  приложенията  към  тях,  Списъка  на 

заличените  лица които  не  могат  да  бъдат  дописвани  в  

избирателния  списък  в  изборния  ден,  Списъка  за  допълнително  

вписване  на  придружителите.  Пликът се  подписва  от  всички 

членове на СИК и  не се запечатва и не се поставя в торбата с  

бюлетините. Върху пликът се изписва надпис „Списъци на СИК” и  

пълният номер на избирателната секция.    

* В  друг  плик  се  поставя  приемно-предавателният 

протокол  –  Приложение  №  2  от  книжата  на  Преброителната 

комисия,  сгрешеният  формуляр  на  протокола  (ако  има  такъв)  и 

неизползваният  формуляр на  протокола  на  СИК,  както  и 

протоколът за предаване на сгрешен и приемане на нов формуляр  

от  протокол  на  СИК  (ако  има  такъв)  -  Приложение  №  ....  от 

изборните  книжа  за  частични  избори.  Върху  пликът  се  изписва  

вадпис „Протоколи на СИК” и пълният номер на избирателната  

секция.  След  приемане  на  протокола  на  СИК  зао  протичане  на  

изборния ден и разпластяването му от ОИК в този плик се поставя  

и  екземпляра  от  протокола,  предназначен  за  общинската  
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администрация. Пликът се запечатва от комисията по чл. 242, ал.  

7 при приемане на книжата и материалите от СИК.

* Протокола на СИК – в незапечатан плик.

Само  четвъртият  екземпляр  от  протокола  на  СИК  се 

разпластява  внимателно  и се  поставя  на  вратата  на  изборното 

помещение преди СИК да тръгне  да предава на Преброителната 

комисия и на ОИК пломбираната/ите  изборна/и урна/и и протокола 

за протичане на изборния ден.“

Колеги, за опаковането се помъчих и възпроизведох според 

мене всичко от решението, подготвено от Ани Манахова – Решение 

№ 2717,  което колегата  Манахова  работи  за  частичните  избори в 

община Варна. Ето тук е написано, че не се поставят в торбата, а се 

опаковат  отделно  и  се  предават  на  общинската  администрация 

останалите  помощни  материали  и  технически  материали,  като 

неизползвани хартиени ленти, лепило, химикалки и други. Текстът е 

в италик, но по същество това е текстът на Решение № 2717. 

„Копиране на протокола на СИК

При  произвеждането  на  втори  тур  на  избори  за  кмет 

КОПИРАЙТЕ ПРЕДИ ДА ЗАПЕЧАТАТЕ ТОБРАТА – В НЕЯ 

ТРАБВА ДА ОСТАВИТЕ ПЕЧАТА НА СИК!

Копирането се извършва след попълване на всички данни 

в протокола и подписването му от всички членове на СИК и 

преди предаването на протокола на ПК и ОИК.

Копирането се извършва от определен от СИК член само в 

изборното помещение.

Преди  копирането  –  запознайте  се  внимателно  с 

инструкциите  за  работа  с  копирната  машина  и  ги  следвайте 

стриктно.

Право да получат заверено копие от протокола при поискване 

имат:

* членовете на СИК;
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* представители  на  политически  партии,  коалиции  от 

партии и инициативни комитети – по един от ПП, КП и ИК

* застъпници – за всяка кандидатска листа;

* наблюдателите  от  българските  неправителствени 

организации  –  по  един  за  всяка  организация,  регистрирана  като 

наблюдател на изборите.

Всяка страница от протокола се копира и преди да се завери с 

подпис и печат от председателя, заместник-председателя и секретаря 

на СИК, се сравнява с оригинала.

СИК  дава  възможност  на  всяко  лице,  което  има  право  да 

получи копие от  протокола,  да  сравни дали  копието съответства 

точно на оригинала. 

Председателят, заместник-председателя и секретарят на СИК 

подписват копията на протокола на всяка страница (лист) и полагат 

печата на комисията.“

Тук няма нищо ново. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Тук пише, че право да получат 

заверено  копие  от  протокола при  поискване  имат  само 

наблюдателите  от  българските  неправителствени  организации.  А 

чуждестранните? Според мене всички наблюдатели имат право на 

копие. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нека  да  видим  какво  пише  в 

Изборния кодекс. (Уточнения.)

В  звездичката  за  наблюдателите  отпада  текстът  „от 

българските неправителствени организации“. 

Може ли да отпадне пояснението „по един“, защото ние по 

принцип сме казали, че присъства по един представител? (Реплики.)  

Нека остане. 

„Предаване на избирателните урни и протоколите за

протичане на изборния ден“
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От  тук  надолу  е  текстът  на  Решение  №  2781,  което  е  за 

дейността  на  преброителната  комисия,  в  което  решение  ние 

описахме процедурата  по приемане  и  предаване на  пломбираните 

урни и на протоколите – с малки добавки, които също са в италик. 

Това са текстове, които изцяло се отнасят за начина на приемане и 

предаване  на  книжата  и  пломбираните  урни  от  СИК  на 

преброителната  комисия, въвеждане  на  данните  в  изчислителния 

пункт и предаване на протоколите след това на общинската комисия, 

а останалите книжа и материали – на комисията по чл. 242, ал. 7 от 

Изборния кодекс. 

Навсякъде  тези  книжа,  които  са  според  Решение  №  1884, 

които  са  за  работата  с  преброителна  комисия,  съм  отбелязала  с 

номера, с който са в това решение. Затова пиша: от документите на 

преброителната  комисия,  защото  ние  така  сме  ги  нарекли, 

независимо че ги обнародвахме. 

Междувпрочем  в  тази  част  има  някои  неща  и  от  Решение 

№ 2809. 

„След  изготвяне  на  протокола  на  СИК  и  предаване  на 

ксерокопие от него на лицата, имащи това право, председателят или 

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

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

предават на Преброителната комисия:

- 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 закачват пред изборното помещение.

При  транспортиране  до  Преброителната  комисия 

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

на ЗИД на ИК и се охраняват от служители на Министерството на 

вътрешните  работи. Транспортирането  се  извършва  от 
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общинската администрация по утвърдена схема и маршрут.“

Този текст в италик е всъщност текст от Решение № 2809, че 

транспортирането  се  извършва  от  общинската  администрация  по 

утвърдена схема и маршрут.  Комисиите трябва да са  готови и да 

знаят, че ще ги извозват  по определена схема и предварително ще 

им е казано кога ще дойдат да ги извозят. В интерес на истината, 

тези проблеми са повече в София, а не в по-малките населени места. 

ОБАЖДАТ СЕ: Колко са секциите? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не са много. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Най-много са в Трън – 23, в Гърмен са 

21, в Белене – 16. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: „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. 

За  извършеното  предаване  се  съставя  протокол  по образец 

утвърден от ЦИК – (Приложение № 7 от документите на ПК), в 

който се отразява  броят на получените урни и тяхното състояние 

(пломбирани ли са) и полученият протокол на СИК.

Протоколът (Приложение № 7) се подписва от членовете на 

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

протоколите  и  пломбираните  изборни  урни  с  бюлетините  от 

гласуването  и  членовете  на  ПК,  приели  протокола  на  СИК  за 

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

В  протокола,  който  се  съставя  между  ПК  и  СИК, 

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 
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материали;

б) проверява  целостта  на  пломбите,  печатите  и  подписите, 

поставени на избирателните урни.

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 и/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;“

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Защо се изсипват и подреждат? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: За да ги броят по-лесно. Ако искате, 

текстът може да стане: “... и се броят бюлетините“. 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Да,  такава  е  и  идеята  на  тая 

преброителна комисия. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: В т.  18,  буква „б“ става:  счупва се 

пломбата  на  урната/ите,  изсипва  се  съдържанието  на  масата, 

преброяват  се бюлетините и полученото число се сверява с данните 

по т. 4 от протокола“. 

Колеги, имате ли други бележки по този текст?

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ:  Те ще преброят  бюлетините и 

ще ги впишат в протокола,  а  онова копие,  което те са  откъснали 

предварително, ще е съвсем различно. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма проблем, защото там пише, че 

констатацията  се  прави от  преброителната  комисия.  Какво  като  е 

различно? – То е ясно.  (Реплики.)  Питай законодателя, не ме питай 

мене. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: При преброителна комисия това 

е абсолютно безсмислено. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нека  не  разсъждаваме  по  тези 

въпроси. 

„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 ИК“ се вписва броят 

на намерените в урната/ите бюлетини. Констатацията се подписва  

от членовете на СИК, приносители на протокола и изборната урна  

и от членовете на ПК, извършили констатацията.“

Тук съм добавила, че констатацията по § 114, ал. 10, изр. 1 от 

Изборния кодекс се подписва от членовете на СИК, приносители на 

протокола и пломбираната урна и от членовете на  преброителната 

комисия,  извършили  констатацията.  „Изборната“  се  заменя  с 

„пломбираната“. 

Цифрите ще се махнат и ще остане само текстът, но сега така 

по-лесно можем да работим с текста. Това са едно към едно точките 

в Решение № 2781. 

„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. 

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  поправката/ите се 

подписва/т от членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на 
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ИК –  приносителите  на  протокола  на  СИК  и  пломбираната/ите 

урна/и.“

Текстът се отнася за поправката на очевидните грешки. 

„21. Данните от протокола на СИК за протичане на изборния 

ден се въвеждат 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.“ 

В  т.  21  е  описано  въвеждането  на  числовите  данни  и 

издаването  на  разписка  от  преброителната  комисия.  Тук  се  пита 

защо трябва преброителната комисия да издаде разписка, като това 

може, ако приема протокола, да го прави ОИК. Но както виждаш, 

така е написано в закона и ние се принудихме по този начин да го 

уредим. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Въпросът  е  за  този  четвърти 

екземпляр. (Реплики.) Това е едно безсмислено действие. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият текст, който тук е т. 22, 

пак е  пренесен едно към едно от Решение № 2781 и е  затова,  че 

протоколът се сканира неразпластен. 

„22. Протоколът  на  СИК  се  сканира  неразпластен преди 

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

В  следващата  т.  23  изрично  съм  добавила  текста,  че  след 

извършване на констатациите и въвеждане на числовите данни от 

протокола, тогава предават протоколите на общинската избирателна 

комисия неразпластени. Това, което е добавено в италик е добавено 

към текста на старото решение: 

„23. След предаване на протокола за протичане на изборния 

ден  и  избирателната/ите  урна/и  на  ПК,  извършването  на 

констатациите по § 114,  ал.  10,  изр.  1  от ПЗР на ЗИД на ИК ,  

въвеждането на числовите данни и издаване на разписка за тях и  

сканиране на протокола на СИК, той се връща на приносителите  

на протокола по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК той се връща на  

членовете на СИК след което членовете на СИК 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 

допълнителен) и другите книжа, предназначени за ОИК – пликът с  

надпис “Списъци на СИК № .....  и пликът с печата на СИК, при  

произвеждане на първи тур на избор за кмет на община;

След приемане на протокола на СИК, ОИК го разпластява и  

предава  на  СИК  екземпляра  на  Протокола,  предназначен  за  

общинската администрация.

 Пликът с надпис „Протоколи на СИК № ....” се предоставя  

за справка на ОИК при извършване на приемането на протокола на  

СИК. След разпластяване на протокола на СИС от ОИК в този  

плик се поставя екземплярът на протокола на СИК, предназначен  

за общинската администрация, след което пликът с протоколите 

на СИК се предава на Комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.“ 

В буква „а“ в италик съм прибавила към текста на Решение № 
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2781 от  текста  на  Решение 2717 какво  се  предава  на  общинската 

избирателна  комисия.  Освен  неразпластения  протокол,  това  е 

списъкът  с  надпис  списъци  на  еди-коя  си  секция  –по-нагоре  сме 

описали какво влиза в този плик, и когато се провежда първи тур за 

кмет  на  община  –  пликът  с  печата  на  секционната  избирателна 

комисия, защото ще се използва евентуално за втори тур. Ако не се 

използва, общинската комисия след това ще го предаде заедно със 

своите материали на администрацията. 

Дописала  съм  и  следващото  изречение  в  буква  „а“:  След 

приемане на протокола на СИК, ОИК го разпластява и предава на 

СИК  екземпляра  на  Протокола,  предназначен  за  общинската 

администрация. Той наистина е за общинската администрация, а не е 

за комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК. 

„Пликът с надпис „Протоколи на СИК № ....” се предоставя  

за справка на ОИК при извършване на приемането на протокола на  

СИК. След разпластяване на протокола на СИС от ОИК в този  

плик се поставя екземплярът на протокола на СИК, предназначен  

за общинската администрация, след което пликът с протоколите 

на СИК се предава на Комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.“ 

Това  е,  за  да  се  знае,  че  онзи  плик,  който  те  носят  с 

протоколите – приемно-предавателен, сгрешени, втори формуляр на 

протокол  –  всички  тези  документи  са  в  този  плик  и  изрично  е 

записано в Решение № 2717, че се носи незапечатан, той служи на 

общинската  комисия  да  направи  справките:  дали  номерът  на 

протокола отговаря на номера  на формулярите, които са описани в 

приемно-предавателния  протокол  и  другите  справки,  които  се 

правят. Това съм го добавила като по-подробно разписание. 

Буква „б“ е какво се предава на комисията по чл. 242, ал. 7 от 

Изборния  кодекс.  Тук  също  от  Решение  №  2717  съм  извадила 

подробно описание какво точно се предава на тази комисия. 

„б)  на  комисията  по  чл.  242,  ал.  7  от  ИК  -   торбата  с  
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бюлетините и останалите книжа и материали и пликът с надпис  

„Протоколи на СИК № ...”незапечатан. Пликът се запечатва при  

приемането му от комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.“

Колеги, в буква „б“ можем да добавим едно изречение, че за 

извършеното  предаване  на  материалите  на  комисията  по  чл.  242, 

ал. 7 от ИК се съставя протокол. Какво ще кажете? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Така ще знаят, че има протокол.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само още едно изречение. Ще го 

изведа  от  Решение  №  2717  –  че  за  предаването  се  съставя 

протокол. Но тук пише „два протокола”.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Може би единият е за ЦИК.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Значи, ще стане: „два протокола, 

Приложение № 1 и 2 към Решение № 2717” или да пишем „два 

протокола – Приложение № 1 и 2”, и да ги сложим направо тук?

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да ги сложим?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да. Да ги сложим ли?

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Да.   Дали  не  можем  да 

кажем, че се прилагат?

РУМЯНА СИДЕРОВА:  „В изборите  за  кмет  на  община 

не участват граждани на страна – членка на Европейския съюз”.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ:  Не на Европейския съюз,  а 

такива, които са постоянно пребиваващи.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не могат да гласуват.  Не могат! 

Само граждани на страна – членка на Европейския съюз, които 

са постоянно пребиваващи.

Отвори си чл. 3, ал. 4 и 5 – могат да гласуват в изборите 

за общински съветници.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Да.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Даже  и  да  се  кандидатират  за 

такива.
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Приложение  №  1  и  2  към  това  Решение  №  2717  –  за 

приемане  и  предаване  на  материалите  от  приносителите  от 

секционната избирателна комисия и комисията по чл. 242, ал. 7.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Към  него  да  го 

сложим.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Тук,  към това  описание,  където 

писахме, че се съставят два протокола – Приложение № 1 и 2, и 

отдолу  слагаме:  „Приложение  №  1  и  2”,  като  следващи  две 

страници, защото те са почти на цяла страница.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В Решение № 2717 

има ли приложение?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли ги в сайта?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има ги.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  На  Ани  Манахова 

решението?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да. (Уточнения.)

Това предложих – да пишем „Приложение № 1 и 2 към 

Решение № 2717-МИ”.

Тези  протоколи не  са  изборни книжа.  Те  са  протоколи, 

които са приложения към Решение № 2717.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Значи,  „Два  протокола  – 

Приложение № 1 и 2 към Решение № 2717-МИ/18.06.2013 г. на 

ЦИК”. И слагаме отдолу тези две приложения, съгласни ли сте?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  И  сега  вече  останаха 

допълнителните,  кратките  упътвания,  по  които  Паскал 

Бояджийски  е  работил  още  миналия  път.  Погледнахте  ли  ги 

дали има някакъв проблем? (Реплики.)
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СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  На  стр.  29  да  отпадне  „12 

май 2013 г.”

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не сме стигнали още там.

На стр. 26 имате ли някакви предложения – в Списъка за 

проверка на действията на СИК в деня преди изборите?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Нямаме.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  А  в  Списъка  за  проверка  на 

действията на СИК в изборния ден? Мисля, че няма, нали?

Последователност  на  действията  по  допускане  и 

гласуване  –  това  е  стр.  28.  Мисля,  че  също  няма  какво  да 

допълваме? 

И сега вече преминаваме нататък.

В деня преди изборния ден – какво да се прави, когато:

Копирната машина не работи.

„–  Обаждане  на  телефона  на  фирмата,  осигуряваща 

копирна машина.” Това не може да стане. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: На ОИК да се обаждат.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не на ОИК, а трябва да се обадят 

на общината: на ОИК и на общината.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да отпадне „12 май 2013 г.”

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Даже  може  направо  да  се 

добави:  „Копирната  машина  не  работи  и/или  липсват 

консумативи”. Изпуска се действието с общината. (Реплики.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Доколкото  и  ние  задължихме 

тази техника да отиде в общините за многократно ползване, аз 

ви  предлагам  ние  да  им  пишем,  че  трябва  да  се  обадят  в 

общината  и  на  ОИК.  Защото  и  ОИК  трябва  да  знае  за  какво 

става  въпрос,  за  да  предприеме  действие  да  им  оказва 

съдействие.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  На  общината  –  за  съдействие,  а 

на ОИК – за сведение.
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ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Проблемът е такъв, че имат 

активно избирателно право.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Кой  има  активно  избирателно 

право?

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  В  чл.  3  пише.  Те  не  са 

включени автоматично в избирателните списъци от последните 

избори. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  Трън,  в  Белене  и  в  Гърмен 

нямаше такива. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Проблемът  ми  е,  че  тук 

трябва да се допълнят някои неща.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Какво?

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Ето  тук,  където  пише 

„Последователност на действията по допускане до гласуване” – 

няма удостоверение за постоянно пребиваване.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Защото  нямат  такива 

избиратели в тези три общини в момента.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Да, да.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „Когато  копирната  машина  не 

работи или липсват консумативи:

–  обадете  се  на  телефона  на  ОИК  за  сведение  и  на 

общинската администрация – за съдействие”.

Нека  да  довършим  това,  по  което  работим  и  ще  се 

върнем там, където трябва да допълним.

Във  точка  „ІІ.  В  изборния  ден”  всъщност  остават 

действията, като само „РИК” се заменя с „ОИК”.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  И  да  се  заличи  „изборния  ден 

12 май”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да,  това  го  махнахме  –  „В 

изборния ден 12 май”. (Реплики.)
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Първата  звездичка,  както  е,  отпада.  Вместо  нея  стана: 

„Обадете  се  на  телефона”,  а  не  „обаждане”  –  „на  ОИК  за 

сведение и на общинската администрация – за съдействие”.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Обратно.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Първо да се обадят на общината 

за  съдействие  и  на  комисията  за  сведение.  Добре,  разменихме 

ги вече.

На стр. 30 – при допускане на избирател да гласува, има 

ли някакви промени?

На  стр.  31,  първата  звездичка  –  „Приложение  №  14”. 

Няма да е № 14, защото № 14 е парламентарните избори.

И сега ще се върнем на стр. 28.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Има  още  нещо.  На  стр.  31  –  в 

последния  абзац:  „с  помощта  на  придружител,  посочен  от 

избирателя”.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Това  е  първата  звездичка  –  при 

гласуване  с  придружител:  „се  извършва  с  помощта  на 

придружител, посочен от избирателя”.

И другото къде е?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Втората  звездичка.  Ако  искате, 

може да  стане  така:  „По изключение  с  решение  на  комисията 

избирателят  може  да  бъде  допуснат  до  гласува  с  посочен  от 

него придружител”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ако  нямате  по  този  раздел 

някакви забележки, да се върнем на стр. 28. 

„Последователност  на  действията  по  допускане  на 

гласуване”.

Първото квадратче – „Избирателят се легитимира с:

– Лична карта;

– Зелен паспорт.”
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След зеления паспорт,  да включим още едно квадратче, 

в  което да  пишем „удостоверение за  постоянно пребиваване  – 

за  гражданите  на  страна  –  членка  на  Европейския  съюз, 

включени в Част втора от избирателния списък”. (Реплики.)

Текстът срещу квадратчето става така: „Лична карта или 

паспорт и удостоверение за постоянно пребиваване”.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не за „постоянно”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „...и  удостоверение  за 

пребиваване за гражданите за гражданите на страна – членка от 

Европейския  съюз,  включени  в  Част  втора  на  избирателния 

списък”.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Трябва  да  покаже  и 

паспорт, и удостоверение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  На  стр.  30,  в  т.  2  сега  ще  се 

създаде една трета звездичка, която ще бъде: „Ако избирателят 

е  гражданин  на  страна  –  членка  на  Европейския  съюз,  и  е 

вписан в Част втора на избирателния списък, представя...”.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Да,  „лична  карта  или 

паспорт и удостоверение за пребиваване”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „и  е  включен  в  Част  втора  на 

избирателния  списък  представя”,  и  тук  вече  пишем  „лична 

карта или паспорт и удостоверение за пребиваване”. (Реплики.)

И сега се връщаме на стр. 11. 

В  т.  3,  първата  звездичка  –  „уверете  се  от  постоянния 

адрес в личната карта”.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  „...или  удостоверение  за 

пребиваване на избирателя, че той трябва да гласува във вашата 

секция”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тук  няма  да  се  слага  нищо: 

„невключен в Част втора на избирателния списък избирател на 
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страна – членка на Европейския съюз,  не може да се вписва в 

изборния ден”. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма такива.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Там няма. (Реплики.)

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, има ли още 

нещо?

РУМЯНА СИДЕРОВА: На стр. 11 да добавим, че в Част 

втора се проверяват, се легитимират – идентичен текст.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  „Легитимация  на 

избирателя”.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „Легитимация  на  избирателя”, 

„Основен избирателен списък”.

„1.  Установете  самоличността.  Проверете  данните  от 

личната  карта  и  зеления  паспорт”  –  тук  ще  пиша  „за 

избирателите  от  Част  първа  от  избирателния  списък”  –  „и 

личната  карта  или паспорт и  удостоверение за  пребиваване  за 

избирателите, включени в Част втора от избирателния списък”.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не могат да се дописват.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Точно  така.  Точно  това 

трябва  да  запишем,  където  е  дописването  –  допълнителната 

страница,  че  не  могат  да  бъдат  включвани  в  допълнителните 

страници.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Кои?

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Избиратели,  които  са 

граждани  на  друга  държава  –  членка  на  Европейския  съюз. 

(Реплики.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Това  е  на  стр.  13.  Има  едно 

„ВНИМАНИЕ!”.  Предлагам  първото:  „граждани  на  държава  – 

членка  на  Европейския  съюз,  не  се  вписват  в  избирателния 

списък  в  изборния  ден  и  ако  са  изпуснати  и  донесат 

удостоверение  от  общината...”  Дайте,  да  не  го  пишем.  И  без 
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това  сме  пояснили,  че  само  български  граждани  се  вписват. 

Защото вписването е на изпуснати. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Сидерова! Благодаря ви, колеги!

Да  пристъпим  към  гласуване  на  Методическите 

указания.

Госпожо Сидерова, заповядайте!

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  тъй  като  е  в  едно 

изречение, мисля, че няма да има никакъв проблем.

Решението е: 

 „Приема Методически указания за СИК за  провеждане 

на  избори  за  кмет  на  общини  с  население  до  30 хиляди 

избиратели”. И добавяме „с преброителна комисия”.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да.

РУМЯНА СИДЕРОВА: 

„ОТНОСНО: Методически  указания  за  секционните  избирателни 

комисии  при  произвеждане  на  частични  избор  за 

кметове на общини с население до 30 000 избиратели с 

преброителна комисия

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 – 3 от Изборния кодекс и § 114 

от  ПЗР  на  ЗИД  на  Изборния  кодекс  Централната  избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

ПРИЕМА  Методически  указания  по  прилагането  на 

Изборния  кодекс  за  секционните  избирателни  комисии  при 

произвеждане на частични избор за кметове на общини с население 

до  30 000  избиратели  с  преброителна  комисия  съгласно 

приложението.“

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  подлагам 

на  гласуване  проекта  на  Методически  указания  за  СИК  в 

общини, където има преброителна комисия.
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Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12,  против  и 

въздържали се – няма.

Имаме Решение № 2813.

Заповядайте, госпожо Грозева.

12. Отговор на писмо до Националния статистически 

институт,  съгласно  прието  протоколно  решение  от  9 

септември 2013 г. на ЦИК.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  При  мен  това  е  материал  от 

предишното  заседание.  На  страницата  за  днешния  дневен  ред 

проектът  е  №  2185.  Той  е  адресиран  до  Националния 

статистически институт, касае господин Цонковски. 

Вижте го, проектът е много кратък. Аз съм го изготвила, 

съгласно  решението  на  ЦИК.  Ако  нямате  забележки,  да  го 

приемем. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, запознахте 

ли се с проекта за отговор?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Предлагам  третия  абзац  да 

отпадне.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Защо?  Това  гласувахме  миналия 

път.

Защо мислиш, че ни е изпратено това писмо? Едва ли не 

ние да им уредим въпроса. Понеже имаме протоколно решение. 

Както решите! За мен няма пречка да отпадне.  Но за да не ни 

тормозят отново, смятам, че ясно им се казва какво следва да се 

направи, ако искат да се уреди въпроса, който не касае ЦИК.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожа  Солакова 

имаше  едно  предложение  да  отпадне  последния  абзац  от 

проекта. От миналото заседание ли е?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да, от 9 септември 2013 г. 
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Вие възприемате ли 

го?

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Аз  съм  го  включила  този  абзац, 

защото приехме такова решение. Ако искате, да отпадне.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Първите два абзаца 

да подложим на гласуване, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: 

„УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИНДЖОВА,

На  свое  заседание  на  9  септември  2013  г.  Централната 

избирателна  комисия  се  запозна  с  Ваше  писмо  №  37.00-15  от 

06.08.2013 г.,  с  което  поставяте  условия  за  изпращане  на  служебното 

досие на държавния служител Ивайло Цонковски. 

Централната избирателна комисия в свое решение от 9 септември 

2013  г.  поддържа  искането  за  спазване  на  разпоредбите  на  Закона  за 

държавния служител, изразени в наше писмо изх. № 311 от 24.07.2013 г., 

за незабавно изпращане на служебното досие на държавния служител в 

администрацията  на  новата  му  месторабота  съгласно  чл.  17,  ал.  6  от 

Закона  за  държавния  служител.  Изпращането  на  служебното  досие  не 

касае финансовите взаимоотношения, породени от допусната фактическа 

грешка от страна на Националния статистически институт.“

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  подлагам 

на гласуване отговора с първите два параграфа.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение – да се изпрати този отговор.

2.  Отговор от ГД „ГРАО“ на наш № 372/05.09.2013 г.  – 

извършена  проверка на кандидатите  за  кметове  на  общини и 

кметства за участие в частичните избори на 29 септември 2013 г. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  ГД  „ГРАО”  са  ни  изпратили 

писмо,  с  което ни уведомяват за  извършената  от тях проверка 

70



на кандидатите, регистрирани за кметове на общини и кметове 

на кметства, за изборите на 29 септември 2013 г.

При  извършената  проверка  се  е  констатирало,  че 

кандидатите  отговарят на изискванията  на ИК, но на двама от 

кандидатите  са  сгрешени  ЕГН-та.  Това  е  Виктор  Митов 

Витомиров,  посочили  са  вярното  ЕГН,  само  последната 

цифричка е  сгрешена,  който е  регистриран за  кмет на община 

Трън.  Другият  е  Сенам  Агир  Ибрям,  също  предпоследната 

цифра е сгрешена, който е регистриран за кандидат за кмет на 

кметство Шишманово, община Харманли. 

Аз  ви  предлагам  да  изпратим  две  писма.  Едното  –  до 

ОИК  -   Харманли,  а  другото  –  до  област  Хасково,  до  ОИК  – 

Трън, област Перник, с което да ги уведомим за верните ЕГН-та 

на  регистрираните  от  тях  лица  и  да  им  приложим  копие  от 

писмото на ГД „ГРАО” при извършената проверка.

Дали да изпращаме на останалите комисии писмото?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не изпращаме.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не изпращаме. Само на тези две, 

за да могат да си направят поправката.  Аз съм написала кое е 

вярното  ЕГН.  Ако кажете,  да  не  изпращаме копие от  писмото 

на ГД „ГРАО”, след като аз съм възпроизвела вярното ЕГН?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Нали ние пишем?

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Няма  да  го 

изпращаме.

Колеги,  който  е  съгласен  с  предложението,  моля  да 

гласува.

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

Приема се.

Имате ли друг доклад, госпожо Сидерова?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Сега не.

71



ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Господин 

Бояджийски!

14. Доклад и отговор на писмо от Министерството на 

външните работи относно срещата на ОССЕ във Варшава и 

позицията на ЦИК

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Благодаря,  госпожо 

председател.

Моят  доклад  е  съвместен  с  колегата  Христов,  който 

тръгна  малко  по-рано  днес.  На  заседанието  на  3  септември 

2013 г.  докладвах  за  полученото  писмо от  Министерството  на 

външните работи във връзка със срещата на ОССЕ във Варшава 

и за позицията,  която искат от министерството ЦИК да изрази 

във  връзка  с  отпечатването  на  бюлетините  за  изборите  и 

купуването  на  гласове.  Бяха  ни  поставили  един  пожелателен 

срок – 9 септември 2013 г.,  той изтече.  Доколкото разбирам, е 

имало притеснения във връзка с липсата на отговор от ЦИК и 

тук  с  колегата  Христов  обсъдихме  въпроса.  Той  изготви  един 

проект на отговор, както се беше ангажирал, който е с № 2182. 

Може да се запознаете с него.

Писмото  от  МВнР  е  в  заседанието  на  3  септември 

2013 г.,  файлът е PDF, и така е наименуван: „Писмо от МВнР, 

среща-преглед на ОССЕ”.

Общо взето, няма да чета дума по дума проекта, който е 

подготвил колегата  Христов,  идеята  за  отговор е  следната.  На 

първо място, по отношение на бюлетините ЦИК не разполага с 

правомощия  да  определи  реда  за  отпечатването  им  или  да 

избере  изпълнител  на  отпечатването,  нито  с  правомощия  да 

урежда  разпространението  на  бюлетините  от  печатницата  на 

печатаря  до  областните  администрации.  Едва  в  областните 

администрации  се  намесват  избирателните  комисии,  които  са 
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или  РИК  или  ОИК,  които  имат  отношение  към 

разпространението на бюлетините до СИК. Така че това трябва 

ясно да бъде казано.

Ангажимент по отношение отпечатването на бюлетините 

и  тяхното  разпространение  има  Министерският   съвет.  Това  е 

записано  в  чл.  13,  ал.  1  от  сега  действащия  Изборен  кодекс. 

Тази  разпоредба  традиционно  е  съществувало  в  българските 

изборни  закони  след  1990  г.  и  ЦИК  традиционно  не  се  е 

занимавала с тези въпроси. Тя е избирала и избира преброител 

на  числовите  данни  от  протоколите  и  това  е  било  почти 

единственият външен участник в процеса по изборите. Другите 

такива  външни участници  и  търговски  дружества,  които  имат 

да изпълняват някакви ангажименти, са били подбирани или от 

Министерския съвет, или от областните администрации. 

По  отношение  инцидента  с  бюлетините  от  Костинброд 

тази  идея  е  застъпена  в  становището на  колегата  Христов и  е 

продължена, още повече че ЦИК е спазила своите предоставени 

от  закона  правомощия,  взела  е  решението  в  предвидените  в 

закона  срокове  –  то  е  с  № 2390,  и  е  утвърдила  техническия 

образец на бюлетините. Другите правомощия по този процес са 

на администрацията на Министерския съвет.

По  отношение  на  купуването  на  гласове,  деянието  е 

инкриминирано  с  нормите  на  Наказателния  кодекс,  поради 

което  действията  на  ЦИК  в  тази  връзка  са  ограничени  до 

превантивната роля на избирателните комисии при купуването 

на  гласове  и  недопускането  на  такива  нарушения,  изразяващи 

се главно в приема на методически указания, в които ясно да се 

подчертае законовото положение, че тайната на вота трябва да 

бъде  гарантирана  и  способите  за  гарантиране  на  тайната  на 

вота,  тъй  като  гарантирайки  тайната  на  вота  се  намалява  и 

контролирания вот, а намаляването на контролирания вот води 
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до намаляване евентуално на купуването на гласове, тъй като у 

този,  който  купува,  липсва  сигурност  дали  този,  който  си  е 

продал гласа, ще е гласувал за него. В този вид е. Съзнаваме, че 

проблемът е комплексен и не зависи само от усилията на ЦИК. 

Тук  ас  намесени  политически  партии,  намесена  е  полиция  и 

прокуратура.  Така  че  ЦИК  е  изпълнила  ангажиментите,  за 

които има правомощия.

По отношение на тези ангажименти, ЦИК е участвала на 

всички форуми, на които е била поканена,  имащи участие към 

предотвратяване  купуването  на  гласове.  Пълната  информация 

за  броя  на  образуваните  преписки  може  да  се  получи  от 

Върховната касационна прокуратура.

Това,  колеги,  в  общи линии е  проектът за  отговор.  Той 

не  засяга  един  трети  въпрос  –  дали  ЦИК  ще  има  свой 

представител  на  тази  среща.  Но  мисля,  че  това  можем  да  го 

уточним,  след  като  разберем  колко  време  ще  трае  този 

ангажимент – дали от 17 септември до 4 октомври, или само за 

1  октомври,  за  да  може всеки  желаещ тук,  от  колегите,  да  си 

провери  графика  и  да  си  пререди  съответните  ангажименти. 

Това е, колеги.

Ако  имате  предложения  за  промени  в  текста,  да  ги 

обсъдим и да процедираме по този начин.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, проектът с 

№ 2182,  ако имате  нужда от  още време,  за  да  се  запознаете  с 

него. (Реплики.)

Предложението  на  госпожа  Сидерова  е  да  гласуваме 

писмото до Министерството на външните работи на следващото 

заседание в  понеделник. То ми се струва основателно. Моля да 

се запознаете с проекта.

РУМЯНА СИДЕРОВА: И писмото, което е написано.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Качено е в мрежата.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  То  беше подробно 

докладвано от господин Бояджийски на 3 септември 2013 г., но 

няма проблем пак да си го  припомните.

15. Писмо  от  ГД  „ГРАО”  с  проверката  за  така 

нареченото „двойно гласуване”

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  имаше  запитване  – 

госпожа  Медарова  знае  –  дали  ще  си  качим  на  интернет 

страницата  писмото  от  ГД  „ГРАО”  с  проверката  от  така 

нареченото „двойно гласуване”. Аз го поставям на вниманието 

на  ЦИК  дали  ще  качим  това  писмо,  разбира  се,  без 

приложенията, а само бройките примерно.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Предлагам  да 

качим информация.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Моето  предложение  е  да 

бъде качена информацията,  чисто за статистика.  Там, където е 

казано,  че лицата,  гласували повече от един път,  са  еди-колко 

си,  а лицата,  които са без избирателни права,  са еди-колко си. 

Разбира се,  това  писмо,  което е  буквално само от  3  страници, 

без приложенията.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Частта, която касае 

броят на лицата.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Моето  предложение  е  да 

качим тази информация на интернет страницата на ЦИК.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  В  частта  за 

парламентарните избори.

Който  е  съгласен  с  предложението  на  госпожа 

Дюкенджиева, моля да гласува.

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

Приема се.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Предлагам 

следващото  ни  заседание  да  е  в  понеделник.  Към  настоящия 

момент  нямаме  информация  за  насрочено  дело  или  дела  във 

ВАС  по  жалбите  относно  отказите  за  назначаване  на 

преброителна комисия, така че не се налага спешно заседание, 

тъй като нямаме произнасяне от съда.

Предлагам в понеделник часът за заседанието да остане 

14,30  ч.  За  тогава  има  един  проект  за  застъпници,  който 

господин Христов е подготвил. Той е съвсем кратък, препраща 

към наше решение, ще го разгледаме тогава.

Госпожа Сидерова  искаше само нещо за  обучението  да 

каже. И ще приключим.

11.  Доклад  относно  провеждане  на  обучението  на 

преброителните комисии. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  съм  се 

свързала  с  членовете  на  общинските  избирателни  комисии  в 

трите общини, в които се  произвеждат избори с преброителни 

комисии.  Отделно  от  това,  госпожа  Солакова  вече  беше 

разговаряла с председателя на ОИК – Белене.  Готовност да ни 

отговорят  имат  само  в  Белене.  Те  са  решили,  че  на  23 

септември  2013  г.  ще  правят  обучение  на  секционните 

избирателни комисии и молят това обучение на преброителната 

комисия  да  стане  едновременно  със  секционните  избирателни 

комисии.  Само  допълнително  ще  се  обадят  за  часа.  Попитаха 

кога  ни  е  удобно,  аз  казах,  че  те  трябва  да  преценят  как  е 

удобно за извозването на членовете на секционните комисии и 

прибирането на тези хора след това по населените места. А ние 

ще пътуваме със служебен транспорт. Това е.

От  Гърмен  казаха:  „Ами,  то  е  наше  задължение”,  но 

изявиха  съгласие  и  се  разбрахме  след  като  се  назначи 
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преброителна  комисия,  че  ще  се  свържем  да  се  разберем  по 

този въпрос.

В Трън – по същия начин, принципно изразиха съгласие. 

Тепърва  председателката  на  общинската  избирателна  комисия 

се  свърза  с  председателя  на  преброителната  комисия,  за  да 

могат да уточнят деня, също ще ни се обадят.

Във  връзка  с  това  аз  констатирах,  че  по  същество,  тъй 

като при преброителните комисии процесът за преговори върви 

при  областните  управители,  общинските  администрации  и 

общинските комисии не разполагат с координати на членовете 

на преброителните комисии. Това е едно затруднение.

Предлагам  на  областните  управители  на  трите  области 

да изпратим писмо да изпратят данни за контакт с членовете на 

съответната  преброителна  комисия  в  ОИК  и  в  общинските 

администрации.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 

моля да гласува.

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

Приема се.

Вие, госпожо Сидерова, ще подготвите писмото.

Заповядайте, господин Троянов.

6.  Факс  от  Областна  администрация  –  Благоевград, 

относно разрешение за предаване на печатите на представител 

на община Гърмен за нуждите на предстоящия вот. 

БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо 

от областния управител на Благоевград господин Муса Палев с 

искане да разрешим при предстоящите частични избори за кмет 

на  кметство  Гърмен  да  бъдат  използвани  24  броя  печати  на 

СИК,  които  са  нови,  неизползвани  през  2011  г.  и  са  на 

съхранение  в  областната  управа,  като  бъдат  разпределени  за 
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произвеждане на частичните избори, насрочени за 29 септември 

2013 г.

С  факс  е  постъпило  днес  предложението.  Пристигна  и 

още  един  факс  в  тази  връзка,  с  който  ни  уверяват,  че  тези 

печати не са използвани. 

Предлагам ви  с  писмо до  областния  управител  с  копия 

до секретаря  на община Гърмен и  до общинската  избирателна 

комисия да разрешим да се използват тези печати.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ако са нови.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Нови  са,  да  –  потвърдиха  с  втори 

факс  и  аз  разговарях  със  старшия  специалист  в  областта 

Мартин Терзийски, който ме увери в това. Писмото е № 2181.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение. 

Господин Бояджийски ще направи едно съобщение.

16. Писмо № 355 от 14 август 2013 г. на Института за 

социална интеграция по  обучителна програма за  среща на 

13 септември 2013 г.,  10-10,45 ч. на членове на Института с 

представители на ЦИК.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Благодаря,  госпожо 

Медарова.

Колеги,  съобщението  е  следното.  С  писмо  №  355  от 

14 август  2013  г.  сме  разрешили  на  Института  за  социална 

интеграция да дойде тук заедно със свои членове, за да могат да 

разгледат  помещенията  на  ЦИК  и  да  се  срещнат  с 

представители на ЦИК. Който желае, в петък от 10 до 10,45 ч. 

Може да се срещне с представители на Института за социална 
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интеграция  и  да  отговори  на  техни  въпроси,  които  имат  по 

отношение работата на комисията и самия изборен процес.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Това  е  обучителна  програма,  така 

ли?

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Да,  обучителна  програма  е. 

Аз ще бъда тук в петък, на мен ми е разпределено. Срещата ще 

бъде тук, в ЦИК, и в помещенията на комисията и който е тук, 

добре  е  да  присъстваме.  Около  20  души са  се  записали  да  се 

срещнат с членове на ЦИК.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Благодаря  Ви, 

господин Бояджийски.

Следващото  заседание  е  в  понеделник,  16  септември 

2013 г.,  от 14,30 ч. Приятна почивка!

Закривам днешното заседание.

(Закрито в 17,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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