
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 251

На 29 януари 2013  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение относно обобщаване данните за цялата 

страна  от  гласуването  в  националния  референдум  на  27  януари 

2013 г.

Докладва: Румяна Сидерова и Елена Маркова

2. Решение  относно обявяване на резултатите от гласуването 

от произведения на 27 януари 2013 г. национален референдум

Докладва: Владимир Христов

3. Проект  на  решение  във  връзка  с  договора  с 

„Информационно обслужване".

Докладва: Анна Манахова

4. Искане от общинската избирателна комисия в Алфатар за 

отваряне на помещение, в което се съхраняват изборните книжа от 

изборите през 2011 г.

Докладва: Румяна Сидерова



5. Жалба от Румен Йорданов Петков по повод публикация от 

агенция „Фокус”.

Докладва: Мариана Христова

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария  Мусорлиева,  Мая  Андреева,  Румяна  Сидерова,  Сабрие 

Сапунджиева,  Севинч  Солакова,  Анна  Колушева-Манахова,  Бисер 

Троянов,  Валентин  Бойкинов,  Венцислав  Караджов,   Владимир 

Христов,  Гергана  Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев, 

Иванка  Грозева,  Красимир  Калинов,  Мариана  Христова,  Паскал 

Бояджийски,  Ралица Негенцова и Силва Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА: няма отсъстващи

Заседанието  бе  открито  в  11,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 29 

януари 2013 г.

1. Проект на решение относно обобщаване данните за 

цялата  страна  от  гласуването  в  националния  референдум  на 

27 януари 2013 г.

В днешния дневен ред, както знаете, е включена като основна 

точка  вземане  на  решение  относно  обобщаване  на  данните  от 

гласуването на националния референдум на 27 януари и обявяване 

на резултатите с наше решение, което е наше задължение съгласно 

чл.  22  от Закона за  прякото участие на гражданите  в държавната 

власт  и  местното  самоуправление.  Централната  избирателна 

комисия  за  произвеждане  на  националния  референдум  обобщава 
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данните  за  цялата  страна  и  обявява  резултатите  от  гласуването  в 

срок до 3 дни след приключване на гласуването.

Както си спомняте  тези,  които присъстваха  на заседанието 

вчера,  от  „Информационно  обслужване”  ни  беше  предоставена 

информация за несъответствията и съответно ни беше докладвано от 

работната  група  по  работата  с  преброителя  за  това  какви 

несъответствия има, съответно тяхното решение по отстраняване на 

тези  несъответствия.  В  тази  връзка  с  наше  Решение  №  145  ние 

приехме докладваните от работната група на ЦИК предложения и 

приехме  и  данните  относно  актуализираната  база  данни  на 

резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 

2013  г.  Всички  членове  на  ЦИК,  които  желаеха,  се  запознаха  с 

протоколите, в които имаше несъответствия и решенията по всеки 

един от протоколите за отстраняване на тези несъответствия.

След вземане на решението за актуализираната база данни с 

наше Решение № 146 ние решихме да бъдат публикувани числовите 

данни от извлеченията на протоколите на секционните избирателни 

комисии  от  гласуването  в  националния  референдум  и  числовите 

данни  от  протоколите  на  секционните  избирателни  комисии  от 

гласуването в националния референдум в цялост. 

Относно  формата  на  публикуването,  по  данни,  доколкото 

разбрах,  на  работната  група  ще  се  спази  и  сега  съществуващото 

положение  тези  протоколи  в  цялост  да  бъдат  публикувани  в  зип 

файлове.  Относно времето,  когато това ще стане,  предполагам,  че 

госпожа  Маркова  ще  ни  осведоми  кога  „Информационно 

обслужване”АД ще имат възможност да публикуват извлеченията от 

протоколите и протоколите на секционните комисии в цялост. 

След това хронологично в хода на обсъждане на решението, 

което ние трябва да вземем за обобщаване на данните от гласуването 

и обявяване на резултатите, се взе решение да се изиска информация 
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от  „Информационно  обслужване”  АД  относно  определяне  на 

съответни  проценти  и  съответен  брой  гласоподаватели,  в  която 

връзка  ние  изпратихме  писмо  до  „Информационно  обслужване”, 

базирано на данните от изпратено ни писмо на ГД „ГРАО” относно 

официалните данни на лицата, включени в избирателните списъци 

при тяхното отпечатване,  лицата, подали заявления за гласуване в 

дипломатически и консулски представителства и лицата, на които са 

издадени удостоверения за гласуване на друго място. 

Във  връзка  с  писмото,  което  изпратихме  снощи  късно 

вечерта,  днес  по  имейл  е  пристигнал  отговор  в  10,49  ч.  от 

изпълнителния  директор  на  „Информационно  обслужване”,  който 

току що ми докладваха и отговорът е следния:

„Уважаеми дами и господа, във връзка с ваше писмо № НР-

218  от  28.01.2013  г.  ви  информирам,  че  „Информационно 

обслужване” АД ще отговори до 13,30 ч.”

Сега е 11,00 ч. След като е казал, че ще отговорят до 13,30 ч., 

ще чакаме отговора.

Следващото нещо, което коментирахме вчерашния ден, това 

беше обобщената информация, която „Информационно обслужване” 

беше  предоставила  в  първоначален  вид  на  работната  група  под 

формата  на  протокол  с  данните  относно  броя  на  секционните 

избирателни комисии в страната, броя на секционните избирателни 

комисии  в  страната,  представили  протоколи,  брой  на 

гласоподавателите в страната според избирателните списъци (това е 

сумата  от  числата  по  т.  1  от  протоколите  на  СИК),  броя  на 

гласувалите  гласоподаватели  според  подписите  в  избирателните 

списъци (това е сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК), 

брой  на  гласувалите  според  намерените  в  урната  за  гласуване 

пликове (това е сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК), 

брой  на  пликовете,  в  които  не  е  намерена  бюлетина  (сумата  от 
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числата по т. 4 от същите протоколи), брой бюлетини, намерени в 

урната без плик, които се отчитат като недействителни (сумата от 

числата  по  т.  5  от  протоколите  на  СИК),  брой  на  сгрешените 

бюлетини – чл. 201, ал. 2 от Изборния кодекс (сумата от числата по 

т.  6  от  протоколите  на  СИК)  и  резултати  от  гласуването  по 

поставените  въпроси,  съответно  общ  брой  на  действителните 

бюлетини  (сума  от  т.  7  и  8  от  съответните  протоколи),  брой  на 

действителните бюлетини с отговор „да” (сумата от числата по т. 7), 

брой на действителните бюлетини с отговор „не” (сумата от числата 

по т. 8) и броя на недействителните бюлетини (сумата от числата по 

т. 9 от протоколите на СИК).

Сега ще дам думата на госпожа Маркова като председател на 

работната  група,  за  да  ни  даде  информация  дали  от 

„Информационно обслужване” АД тази информация, която току що 

ви  прочетох,  като  числови  данни  е  предоставена  на  Централната 

избирателна комисия в окончателен вид и съответно да ни запознае с 

тази информация, за да можем ние да я включим в нашето решение.

Заповядайте, госпожо Маркова.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  този  протокол 

представлява  обобщена  справка  от  съдържанието  на  секционните 

протоколи  от  районните  избирателни  комисии  със  съответните 

реквизити.  „Информационно  обслужване”  ще  ни  предостави 

официално  този  протокол,  който  ние  трябва  да  публикуваме  под 

рубриката Обобщена справка на резултатите за страната. 

Преди малко проф. Калинов имаше рационално предложение 

по отношение на обясненията по т. 3. Аз ще ви помоля в работен 

порядък да го обсъдим дали вие сте съгласни. Надявам се до 15 – 20 

минути  официално  ще  ни  бъде  предоставен  този  протокол  със 

съпроводително писмо от преброителя. Благодаря ви.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  проф. 

Калинов.

КРАСИМИР  КАЛИНОВ:  Като  се  публикува  протокола, 

ред 3 –  брой  гласоподаватели  в  страната  според  избирателните 

списъци, да се сложи звездичка и под черта да се обясни, че в този 

брой  някои  гласоподаватели  са  включени  повече  от  един  път. 

Следователно  това  не  е  действителният  брой.  И  да  се  сложи,  че 

действителният брой гласоподаватели по списък се получават като 

към официалния брой гласоподаватели, получен от ГРАО, който е 

6 949 120,  се  прибавят  1773  заявления  от  гласоподаватели  в 

чужбина,  които  са  заличени  от  тези  списъци,  плюс  тези 

гласоподаватели,  които  са  с  удостоверения  за  гласуване  на  друго 

място и също са заличени, в резултат на което действителният брой 

гласоподаватели  е  6 950 900.  Това  да  се  обясни,  защото  ако  не 

обясним това  разминаване,  някой може да  го установи,  например 

такива като мен, и след това да го разнася.  Разминаването между 

сумата от всички гласове по ред 1 на нашия протокол, това е броят 

на  гласоподавателите  в  страната  според избирателните  списъци и 

действителният  брой  гласоподаватели,  тъй  като  в  броя 

гласоподаватели,  които ни дава  „Информационно обслужване”,  са 

включени  хора,  които  не  са  изтрити  от  списъците,  а  гласуват  на 

друго  място.  Това  са  60–70  хиляди  участници  в  секционните 

комисии, това са 13 000 охранители. Не знам точно колко от тях си 

гласуват в секцията, но във всеки случай дори да е един, числото не 

е правилно.  

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Връщаме се обратно в 

протокола.  Ако  желаете,  можем  да  обсъждаме  като  текст  това 

обяснение сега и да приключим с него, след което, когато протокола 

ни бъде предоставен в окончателен вид, да го приемем с решение. 
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Ако  не  желаете,  можем  да  изчакаме  да  ни  бъде  предоставен  в 

окончателен вид.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: С оглед на това, което каза господин 

Калинов,  предлагам  първо  тази  точка  да  си  я  публикуваме  така, 

както е записана тук, като текстът в скобата да бъде разширен, да 

сложим едно тире и да пишем, че обяснението, което е на ред 1 от 

протокола, образец 46, на секционната избирателна комисия, сумата 

от числата на т. 1 от протоколите – която представлява сумата от 

гласоподавателите,  вписани  в  основния  избирателен  списък, 

гласоподавателите,  вписани  под  чертата  на  основния  избирателен 

списък,  включително  членове  на  СИК  и  охрана  на  изборни 

помещения,  както  и  гласоподавателите,  вписани  в  допълнителния 

избирателен списък.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Тогава  ще  станат  много 

обяснения.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нека  да  станат,  това  е  текст  от 

протокола  на  СИК.  Да  разшифроваме  какво  съдържа  тази  сума – 

вписаните в основните избирателни списъци, вписаните в деня на 

гласуване  под  чертата,  които  включват  и  членове  на  СИК, 

допълнителната  страница  на  избирателния  списък,  и  вписаните  в 

допълнителния избирателен списък.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Колеги, доколкото и двете предложения 

внасят яснота, аз ви предлагам да запишем тези обяснения и да го 

предложа  отново.  И  след  това,  ако  комисията  има  някои  други 

допълнителни редакции, моля да ги сподели. Единствената цел на 

това обяснение е яснота за всички, които се интересуват от нашите 

протоколи и от резултатите.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Добре  тогава,  колеги, 

ще  изчакаме  въвеждането  на  текста,  преди  да  продължим  с 

обсъжданията.

Следващото  решение,  което  трябва  да  вземем,  е  относно 

обявяване  на  резултатите  от  националния референдум.  Доколкото 

разбирам,  проектът  за  решение,  който  ще  ни  се  предостави  като 

коригиран последен вариант, ще бъде качен във вътрешната мрежа 

след  известно  време.  Ако  искате,  можем  да  уточним  след  колко 

време ще бъде качен и кога да продължим.

Казвам го още веднъж за протокола, в момента се подготвя 

последен  проект  относно  решението  ни  за  резултатите  от 

националния референдум. Няма готовност. Доколкото разбирам, ще 

им трябва поне половин час.

(След известно време)

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  До  този  етап  ние 

окончателна  информация  за  избирателната  активност  нямаме. 

Получаваме само предварителни данни. По предварителните данни, 

които сме получили, няма информация за избирателна активност под 

20  %.  Не  мога  да  се  ангажирам  с  нищо  друго.  Не  ни  е  давана 

информация,  че  има  такава  под  20  %,  но  нямаме  окончателната 

информация. Това е, което мога да ви кажа и това е истина. В крайна 

сметка „Медиа пул” не казва нищо по-различно от това, което казах 

аз, няма информация под 20 % избирателна активност.

В  момента  ние  разполагаме  с  протокола,  който  беше 

предаден  вчера.  Този  протокол  ще  приемем  с  решение  като 

приложение.

Какво  означава  числото,  което  представлява  действителния 

брой  гласоподаватели  по  избирателен  списък.  Аз  ако  съм  един 
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човек,  ще  кажа:  какви  са  тези  работи,  веднъж  имаме  един 

избирателен списък, който е недействителен, ама ние него го пишем 

в протокола, който официално обявяваме, а втори път имаме друг, 

който е действителен, ама него ние не го пишем в този протокол.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Числото  на  гражданите  с 

избирателни права е…

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Защо ще го  пишем в 

този  протокол?  Този  протокол  е  протокол,  тук  е  ясно,  какви 

обяснения ще даваме. Пише си, че това е по данни на протоколите 

на  СИК.  Само ще се  заплетен с  тези обяснения.  Освен това  този 

протокол е  нещо,  което друг е  създал  и ние ще обясняваме това, 

което друг е създал, какво представлява.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Правя  предложение  във  втория 

абзац да запишем, че броят на гражданите с  избирателни права е 

6 950 900  и  се  състои  от  броя  на  гласоподавателите,  включени  в 

избирателните списъци, а според писмо на ГРАО – 6 949 120. И от 

броя  на  заличените  от  избирателните  списъци,  но  притежаващи 

избирателни  права  граждани,  които  са:  подалите  заявление  за 

гласуване на друго място, чийто брой е 7 и тези, подали заявление за 

гласуване  в  дипломатическите  и  консулски  представителства  на 

Република България, чийто брой е 1773.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Аз съм съгласна обяснението да остане 

само за първия абзац, който дава представа как се получава т. 3. А 

второто  обяснение,  което направи проф.  Калинов и  което също е 

вярно, да залегне като мотиви в проекта за решение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Текстът  със  звездичката  от 

обяснението, първия абзац, на ред пети: Избирателния списък не в 

деня на гласуване, а при предаването му в СИК. А вписаните в деня 

на гласуване под чертата в основния избирателен списък и тук сме 

изпуснали изпуснатите при отпечатването на избирателните списъци 
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граждани, които са членовете на РИК и охраната.  Вместо чл. 194 ще 

пишем: „Които нямат адресна регистрация на тази секция”.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Избиратели, включени в основния 

избирателен списък на друга секция. Това трябва да се поясни. Като 

ще  пишем:  „Както  вписаните  в  деня  на  гласуване  под  черта  в 

основния списък”, да обясним кои са категориите, които се вписват 

там. След това:  „Както и вписаните в допълнителния избирателен 

списък, които са еди-кои си категории лица” и „са били включени в 

друг основен избирателен списък”, за да стане ясно, че тези хора ги 

има в другата цифра.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Значи  идентично  трябва  да  бъде 

добавен текста „и за членовете на СИК и охраната”.

КРАСИМИР  КАЛИНОВ:  В  питките  се  получава 

разминаване,  защото  те  ги  правят  така,  те  изобразяват  процента, 

които са гласували с „да”,  процента,  гласували с „не” и процента 

недействителни бюлетини. И сега се получава разминаване за някои 

РИК-ове.  Процентът  на  гласувалите  „да”  е  добре,  процентът  на 

гласувалите  „не”  е  добре,  обаче  процентът  на  недействителните 

бюлетини не съвпада.  По няколко бюлетини, но достатъчно, за да 

предизвика  смут.  Защо  не  съвпада?  Защото  те  вземат  броя  на 

пликовете,  вадят  от него броя на  гласувалите „да”,  вадят  от  него 

броя  на  гласувалите  „не”  и  останалото  го  обявяват  за 

недействителни бюлетини.

Моето предложение е да се вземат тези три реда от протокола 

на РИК и с това въпросът да бъде решен. Трябва да вземем брой на 

действителните  бюлетини  с  отговор  „да”,  плюс  брой  на 

действителните бюлетини с отговор „не” от протокола на РИК, плюс 

броя на недействителните гласове според протокола на РИК, а не да 

го изчисляваме. И така въпросът е решен.
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(След известно време)

КРАСИМИР  КАЛИНОВ:  Обсъдихме  с  колегата  от 

„Информационно  обслужване”  нещата  и  всъщност  трябва  да 

намерим подход, защото това, което предложих, може да доведе до 

нежелани последствия. И така, както са го направили те, също не е 

желателно  да  остане,  защото  те  си  смятат  по  т.  5  с  броя  на 

намерените пликове. Това, което аз предлагам, всъщност игнорирам 

този брой на базата само на намерените бюлетини. Разбрахме се, те 

ще подготвят едно обяснение, защото това нещо така не може да 

остане. Те ще подготвят едно обяснение, ние ще го разгледаме, за да 

го приемем. Всяка табличка ще върви с едно обяснение защо има 

разминаване между протокола на РИК и числото, което те дават. С 

това въпросът според мен ще се реши.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Колеги, с вх. № НР-754 от 29.01.2013 г. 

получихме  отговор  от  изпълнителния  директор  на  преброителя 

господин Ивайло Филипов, в което ни се отговаря на въпроса какъв 

процент граждани с избирателни права са гласували в националния 

референдум на 27.01.2013 г. съгласно броя на подадените пликове 

според  протоколите  на  СИК  и  отговор  на  въпроса  20  %  от 

гражданите  с  избирателни  права,  вписани  в  избирателния  списък 

съгласно подадените данни с писмото на ГРАО с изх. № 920046 от 

18.01.2013 г. 

Също така ни е предоставен обобщения протокол със същото 

входящо  писмо  за  данните  от  гласуването  в  националния 

референдум на 27.01.2013 г., който представлява сумата от числата, 

които вече са публикувани, от протоколите на СИК и обобщените 

протоколи на РИК.

Към  този  проект  за  протокол  на  Централната  избирателна 

комисия за произвеждане на национален референдум на 27 януари 
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2013  г.,  който  ние  разглеждахме,  към  който  и  написахме  това 

обяснение,  няколко  пъти  редактирано  за  числото  по  т.  3,  което 

представлява  брой  на  гласоподавателите  в  страната  според 

избирателните списъци и сумата от числата по т. 1 от протоколите 

на  СИК,  която  съгласно  практиката  и  съгласно  това,  което 

представлява нашата система, трябва да бъде поставен в рубриката 

на сайта на Централната избирателна комисия „Обобщени данни за 

страната”.

Очаквам  вашето  предложение  във  връзка  с  нееднократно 

редактирания текст, защото протоколът е такъв, какъвто е и той е 

обобщен от преброителя с базата данни, къде точно в резултата на 

първа  страница  за  страната,  къде  точно,  защото  ще бъде  активен 

протокол  с обобщени данни на Централната избирателна комисия за 

произвеждане  на  националния  референдум  под  таблицата,  която 

виждате, къде точно да поставим пояснението, което не е пояснение 

на преброителя, а  е пояснение на Централната избирателна комисия 

за яснота на ползващите данните.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ама  ние  имаме  задължение  по 

специалния закон да обобщим данните и затова проекта за решение, 

който е даден, има точка първа, в която се обобщават данните.  И 

всъщност ще трябва да се качи това с тази забележка отдолу.

Решението ще трябва да звучи възможно най-кратко и ясно. 

То  ще  бъде  относно  обобщаване  данните  за  цялата  страна  и 

обявяване  на  резултатите  от  гласуването  на  националния 

референдум. И ще пишем, че в ЦИК е постъпило еди какво си писмо 

от „Информационно обслужване” АД. Пренасяме таблицата, която 

ни е предоставена от „Информационно обслужване” и отдолу пишем 

обяснението, което приехме по т. 3.

Тъй като ние чрез забележката се мъчим да обясним изобщо 

какво е вписано в т. 3 на протокола, може би действително трябва да 
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останат  и  лицата,  изпуснатите  от  избирателния  списък.  И  в  т.  3, 

която касае допълнителния избирателен списък, там да включим и 

гласуващите с удостоверение на друго място и след тях да напишем, 

които не са отпечатани в избирателен списък. Това обяснение обаче 

според  мен  има  резон  да  влезе  в  следващото  решение,  което  е 

подготвил  Владо.  Защото  тогава  става  ясно,  че  се  смесват  хора 

отпечатани и хора неотпечатани в списъците.

Точка 1 си остава както е, само махаме думата „протокол” на 

данните,  а  това  е  числото  по  т.  1  от  обобщените  данни.  В  т.  2 

създаваме едно ново първо тире, в което са пропуснатите в основния 

избирателен списък. В сегашното второ тире, което ще стане трето, 

на третия ред вместо „които” слагаме „и”. И на т. 3 след „списък” на 

втория ред слагаме две точки, тирето идва на нов ред и слагаме още 

едно  тире  за  гласуващите  с  удостоверение  за  гласуване  на  друго 

място. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Гледаме  коригирания 

вариант на решението за обобщените данни. 

Госпожо Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Всички предложения ги отразих. На 

второто тире, на втория ред след съюза „и” слагаме „които”.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Запознахте  ли  се 

всички с последния вариант?

Заповядайте, госпожо Манахова.

АННА  МАНАХОВА:  Аз  мисля,  че  тази  последна  добавка 

вече няма смисъл, защото ние я сложихме заради пропуснатите. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  виждате 

последния вариант на решението. Имате ли други коментари? Ако 

няма,  ще  подложа  на  гласуване  проекта  на  решение  относно 

обобщаване данните за цялата страна от гласуването в националния 

референдум  на  27  януари  2013  г.  Данните  в  това  решение  са 
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съгласно  изпратеното  ни  писмо от  „Информационно  обслужване” 

АД с изх. № 120038 от 29.01.2013 г.,   които госпожа Маркова ви 

докладва, в отговор на наше писмо изх. № НР-218 от 28.01.2013 г.

Който  е  съгласен  с  проекта  за  решение  в  окончателния 

вариант, моля да гласува.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20, против – няма.

Имаме Решение № 147-НР.

„На  основание  чл.  22  от  Закона  за  пряко  участие  на 

гражданите  в  държавната  власт  и  местното  самоуправление  и 

Решение  №  9-НР  от  14 ноември  2012  г.  на  ЦИК  Централната 

избирателна комисия

Р  Е  Ш  И:

Обобщава  данните  за  цялата  страна  от  гласуването  в 

националния референдум на 27 януари 2013 г., както следва:

01. Брой на секционните избирателни комисии 11 655

02.Брой на секционните избирателни комисии,

   представили протоколи 11 655

03.Брой  гласоподаватели според  избирателните 

списъци (сумата от числата по т. 1 от протоколите 

на СИК) 6 952183

04.Брой  на  гласувалите  гласоподаватели  според 

подписите  избирателните  списъци  (сумата  от 

числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1 415183

05.Брой на гласувалите според намерените в урната 

за гласуване пликове (сумата от числото по т. 3 от 

   протоколите на СИК) 1 405 463

06.Брой  на  пликовете,  в  които  не  е намерена 

бюлетина (сумата от числата по т. 4 от протоколите 

на СИК)

648
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07.Брой  бюлетини,  намерени  в  урната без  плик 

(сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК) 372

08.Брой сгрешени бюлетини (по чл.  201,  ал.  2  от 

ИК) (сумата от числата по т. 6 от протоколите на 

СИК)

3725

09.Общ брой на действителните бюлетини (сумата 

от числата по т. 7 и 8 от протоколите на СИК) 1 385283

10.Брой на действителни бюлетини с отговор „ДА“ 

(сумата на числата по т. 7 от протоколите на СИК) 851 757

11.Брой на действителни бюлетини с отговор „НЕ“ 

(сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 533 526

12.Брой  на  недействителни  бюлетини  (сумата  от 

числата по т. 9 от протоколите на СИК) 19 903

Забележка: 

Числото  по  т. 03  от  обобщените  данни  от  страната  за 

гласуването  в  националния  референдум  на  27  януари  2013  г. 

представлява сумата от числата от т. 1 от протоколите на СИК, която 

включва сумата на:

1. всички  гласоподаватели,  отпечатани  в  основния 

избирателен списък при предаването му на СИК;

2. гласоподавателите,  вписани  в  деня  на  гласуването  в 

допълнителната страница на избирателния списък (под чертата), от 

които:

- пропуснатите в основния избирателен списък;

- членовете на СИК и охраната на секциите, които са с адрес 

извън  секцията,  в  която  са  гласували,  и  които  са  отпечатани  в 

основния избирателен  списък в  секцията  по постоянния им адрес 

при предаването му на СИК;

- гласувалите  в  дипломатическо  или  консулско 

представителство  на  Република  България,  които  не  са  подали 
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заявление за гласуване в съответното дипломатическо или консулско 

представителство и са отпечатани в основния избирателен списък на 

секцията по постоянния им адрес при предаването му на СИК;

3. Гласоподавателите,  вписани  в  деня  на  гласуването  в 

националния референдум в допълнителния избирателен списък:

- ученици  и  студенти,  и  лицата  с  увреждания  на  опорно-

двигателния  апарат  или  на  зрението,  които  са  с  адрес  извън 

секцията,  в  която  са  гласували,  и  са  отпечатани  в  основния 

избирателен  списък  в  секцията  по  постоянния  им  адрес  преди 

предаването му в СИК;

- гласуващите с удостоверение за гласуване на друго място.”

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  всички  документи,  които 

бяхме  предали  на  „Информационно  обслужване”,  това  са 

протоколите  на  РИК-овете  и  секционните  протоколи,  са  върнати 

обратно.  Не  сме  констатирали  липси.  Отбелязали  сме  по  колко 

бройки  протоколи  на  секционните  за  всяка  РИК  сме  получили. 

Всички  протоколи  на  РИК  и  СИК  са  поставени  в  пликове  с 

надписано  наименование  на  районната  избирателна  комисия, 

групирани в  кашони,  за  да  могат  по-лесно да  се  съхраняват  и са 

прибрани в първото предверие на хранилището долу. Разпечатките и 

разписките,  които бяха събрани в пликове в деня на приемане на 

документите,  са  пренесени  във  вътрешната  част  на  хранилището. 

Това  го  направихме  предварително,  за  да  може  да  се  освободят 

стелажите  и  да  има  възможност  протоколите  на  РИК  и  СИК  от 

националния референдум на този етап да бъдат прибрани там. След 

малко ще пуснат СОТ. Долу пункт на НСО вече няма да има, защото 

не се налага. Уведомиха ни, че затварят вратата откъм Ларгото, ще 
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отворят  този  ход  единствено  и  само  когато  „Информационно 

обслужване” има необходимост.

2. Решение  относно  обявяване  на  резултатите  от 

гласуването  от  произведения  на  27 януари  2013 г.  национален 

референдум.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Сега  се  връщаме 

обратно, гледаме проекта, който ще докладва господин Христов.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колеги, след като приехме Решение 

№  147-НР,  в  основанията  на  следващото  решение  предлагам  да 

добавим и това решение, тъй като с него сме обобщили данните. И в 

т.  1  да  махнем  „обобщава  данните”,  да  остане  само  „обявява 

резултатите”. Надолу съм нанесъл корекциите, които коментирахме 

преди  това.  В  т.  2  „Определя  броя  на  гражданите  с  избирателни 

права,  който  е  6 950 900  по  данни,  получени  от  ГД  „ГРАО”. 

Редактирал съм и т. 3 съгласно предложените корекции.

(Обсъждането продължава при затворени микрофони.)

Така  че  записът  следва  да  остане  по  този  начин.  Ако 

комисията реши, ще го махна, но аз поддържам този запис, тъй като 

производството  пред  административните  съдилища  върви  по 

Административно-процесуалния кодекс, който е категоричен, че се 

оспорва  пред  органа  издател.  Не  виждам  в  случая  никакво 

отклонение от това общо правило.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Тогава  на  всички 

останали наши решения, които подлежат на обжалване пред ВАС, 

трябва да пишем, че е чрез ЦИК.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Така пишем. Вижте едно решение 

за назначаване примерно на районна избирателна комисия.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Както прецените, аз ви 

казах какво мисля. Не искам да налагам мнението си на никого. Аз 

17



все  пак  ще  си  позволя  да  подложа  на  гласуване  решението  без 

обжалването.

Ако  нямате  други  забележки,  ще  подложа  на  гласуване 

решението без обжалването, а обжалването отделно.

Който е съгласен в решението да остане това обжалване чрез 

ЦИК, както е посочено, моля да гласува.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 10, против – 10.

Няма решение.

Направо това ми се иска да го махна от протокола. Просто не 

може така.  Вярно,  че  не  сме  в  съда,  но  подписвам тези  неща.  И 

протоколите подписвам.

Сега подлагам на гласуване решението, както го е представил 

докладчикът с диспозитива за обжалването в този му вид. Който е 

съгласен, моля да гласува.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20, против – няма.

Имаме Решение  № 148-НР.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

„ОТНОСНО: обявяване  на  резултатите  от  гласуването  от 

произведения на 27 януари 2013 г. национален референдум

На основание чл.  22  и 23  от Закона за пряко участие на 

гражданите  в  държавната  власт  и  местното  самоуправление и  чл. 

216, ал. 5 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за 

пряко  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление и Решение № 147-НР от 29 януари 2013 г. на ЦИК 

Централната избирателна комисия

Р  Е  Ш  И :

1.  ОБЯВЯВА  резултатите  от  гласуването  в  националния 

референдум  на  27  януари  2013  г.  с  въпрос  „Да  се  развива  ли 

ядрената  енергетика  в  Република  България  чрез  изграждането  на 

нова  ядрена  електроцентрала?“  съобразно  обобщените  данни  от 
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гласуването  в  цялата  страна,  включително  в  дипломатическите  и 

консулските представителства на Република България, както следва:

- брой на секционните избирателни комисии 11 655

- брой на секционните избирателни комисии,

  представили протоколи 11 655

- брой  гласоподаватели според  избирателните 

списъци 6 952 183

- брой  на  гласувалите  гласоподаватели  според 

подписите в избирателните списъци 1 415 183

- брой на гласувалите според намерените в урната 

за гласуване пликове 1 405 463

- брой  на  пликовете,  в  които  не  е  намерена 

бюлетина

648

- брой бюлетини, намерени в урната без плик 372

- брой сгрешени бюлетини 3725

- брой действителни бюлетини 1 385 283

- брой действителни бюлетини с отговор „ДА“ 851 757

- брой действителни бюлетини с отговор „НЕ 533 526

- брой недействителни бюлетини 19 903

2. Определя броя на гражданите с избирателни права, който е 

6 950 900  по данни, получени от ГД „ГРАО“ при МРРБ с писмо изх. 

№ 92-00-46 от 18.01.2013г. и се състои от броя на гласоподавателите, 

включени  в  избирателните  списъци  –  6 949  120  и  от  броя  на 

заличените от избирателните списъци, но притежаващи избирателни 

права граждани, които са: подалите заявление за гласуване на друго 

място,  чийто  брой  е  7,  и  тези,  подали  заявление   за  гласуване  в 

дипломатическо  или  консулско  представителство  на  Република 

България, чиито брой е 1773.
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3. Броят  на  участвалите  в  гласуването  в  националния 

референдум  на  27 януари  2013  г.  граждани  според  броя  на 

намерените в урните пликове е 1 405 463 и е по-малък от броя на 

участвалите в последните избори за народни представители на 5 юли 

2009  г.  гласоподаватели,  който  е  4  345 450,  но  в  националния 

референдум са гласували 1 405 463 граждани, представляващи 20,22 

на сто от гражданите с избирателни права, от които с отговор „да“ са 

гласували 851 757 граждани, което е повече от половината от броя 

на участвалите в националния референдум.

Налице е хипотезата на чл. 23, ал. 3 от ЗПУГДВМС.

Решението следва да се изпрати на Народното събрание на 

Република България след влизането му в сила.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

седемдневен срок от обявяването му.”

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Гласувах  за  решението,  защото 

формулировките в него са правилни. Не съм съгласна със записаното 

в  последното  изречение,  че  задължително  трябва  да  впишем,  че 

обжалването става чрез Централната избирателна комисия. Както и в 

цялата  практика  досега,  достатъчно  е  да  пишем,  че  решението 

подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-

дневен срок от обявяването му.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Уважаеми  колеги,  предлагам  да 

гласуваме съобщение във връзка с това решение, което да изпратим 

на имейлите на БТА, на БГНЕС, на Фокус, на Нюз БГ, както и на 

имейлите на БНР и БНТ.

“Централната избирателна комисия с Решение № 148-НР от 

29 януари 2013 г. обяви резултатите от гласуването в националния 

референдум  на  27  януари  2013  г.  с  въпрос  „Да  се  развива  ли 
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ядрената  енергетика  в  Република  България  чрез  изграждането  на 

нова  ядрена  електроцентрала?“  съобразно  обобщените  данни  от 

гласуването  в  цялата  страна,  включително  в  дипломатическите  и 

консулските представителства на Република България. 

Броят  на  участвалите  в  гласуването  в  националния 

референдум  на  27 януари  2013  г.  граждани  според  броя  на 

намерените в урните пликове е 1 405 463 и е по-малък от броя на 

участвалите в последните избори за народни представители на 5 юли 

2009 г. гласоподаватели, който е 4 345 450.

Гражданите с избирателни права в националния референдум 

са  6 950 900.  В  националния  референдум  са  гласували  1  405 463 

гласоподаватели,  представляващи  20.22  на  сто  от  гражданите  с 

избирателни права,  от които с  отговор „да“ са гласували 851 757 

граждани, което е повече от половината от броя на участвалите в 

националния  референдум,  поради  което  е  налице  хипотезата  на 

чл. 23, ал. 3 от ЗПУГДВМС. След влизане в сила на Решение № 148-

НР от 29 януари 2013 г. то следва да бъде изпратено на Народното 

събрание на Република България.  Решението подлежи на обжалване 

в  седемдневен  срок  от  обявяването  му  пред  Върховния 

административен съд.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля 

да гласува.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19, против – няма.

Предложението се приема.

3. Проект  на  решение  във  връзка  с  договора  с 

„Информационно обслужване".

Колеги, давам думата на госпожа Ани Манахова да докладва 

проекта  за  решение  във  връзка  с  договора  с  „Информационно 

обслужване”.
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АННА  МАНАХОВА:  Предлагам  да  приемем  протоколно 

решение, с което на основание чл. 7, т. 4 от Договор за компютърна 

обработка  на  данните  от  националния  референдум  на  27  януари 

2013 г. между Централната избирателна комисия, „Информационно 

обслужване“ АД и Администрацията на Министерския съвет и във 

връзка с подписан между страните на 28 януари 2013 г. приемно-

предавателен протокол по т. 7.2. от договор да приемем работата на 

изпълнителя по т. 6.1.1. от договора.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 

моля да гласува.

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

Предложението се приема.

АННА МАНАХОВА: Предлагам да изпратим извлечение 

от  протокола  от  днешното  заседание  на  „Информационно 

обслужване“  АД,  който,  след  като  окомплектова  с  останалите 

документи,  да  представи на Министерския съвет  извлечението 

от протокола за приетата работа.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 

моля да гласува.

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

Предложението се приема.

Доколкото успях да разбера от колегите, които имат жалби и 

сигнали във връзка  с  агитация по електронните медии, още не са 

изпратени  материалите  относно  сигналите,  поради  което  ние  не 

можем да ги разгледаме днес. Съветът по електронни медии се беше 

ангажирал  на  28-и  да  ни  изпрати  запис  на  предаването,  той  не  е 

пристигнал.  Останалите  телевизии  също  не  са  ни  изпратили  още 

записи на предаванията, поради което не можем да пристъпим към 

разглеждане на сигналите. Изпратихме напомнителни съобщения, но 

до този етап нямаме отговори.
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Имате ли други актуални запитвания? Днешната поща касае 

предимно  въпроси,  свързани  с  общинските  избирателни  комисии, 

поради което ще бъдат разпределени на дежурен член на ЦИК.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

4. Искане  от  ОИК  –  Алфатар  за  отваряне  на 

помещенията с изборни книжа от изборите през 2011 г.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Общинската  избирателна  комисия 

Алфатар ни е  помолила да й разрешим да отвори помещенията с 

изборните книжа от изборите от 2011 г., тъй като вътре са прибрани 

всички  документи  на  самата  общинска  избирателна  комисия, 

включително входящи регистри, печати и всичко останало, защото 

общината е малка и не са им осигурили никакво помещение, където 

да  съхраняват  документацията  си,  а  има  подадено  заявление  за 

прекратяване  пълномощията  на  общински  съветник.  Нека  им 

разрешим да отворят помещението, за да си вземат документацията. 

Дошли са всички искания и обяснения в оригинален вид по пощата.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, колеги, който е 

съгласен, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Христова.

5. Жалба  от  Румен  Йорданов  Петков  във  връзка  с 

публикация от агенция „Фокус”.

МАРИАНА  ХРИСТОВА:  Постъпила  е  жалба  от  Румен 

Йорданов Петков с вх. № НР-753 от днес, в която се твърди, че има 

публикации на агенция „Фокус” във връзка с изказвания на Бойко 

Методиев Борисов. В тази връзка предлагам да изискаме от агенция 
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„Фокус” публикацията  по отношение на цитираните изявления на 

Бойко Борисов, както и ако са публикувани, къде и в колко часа.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Предложението  е  да 

изискаме от агенция „Фокус” запис на предаването.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

Следващото заседание на комисията е във вторник, 30 януари 

2013 г., от 14,00 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 16,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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