
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 183

На  31  юли  2012 г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия – 2011 г.  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Предложение  до  президента  на  Република  България за 
насрочване на частичен избор за кмет на кметство –  Калофер.

Докладва: Владимир Христов
2.  Регистрация  на  партии  и  коалиции в  ЦИК за  участие  в 

частичен избор в с. Байково, община Хитрино, област Шумен,   и с. 
Ивайло,  община  Пазарджик,  област  Шумен,  насрочени  за 
7 октомври 2012 г.

Докладват: Румяна Сидерова и Ралица Негенцова
3. Проекти за решения за възнаграждения на ОИК и СИК и 

комисиите по чл. 242 от ИК за произвеждане на частичен избор в с. 
Байково и в с. Ивайло.

Докладва: Иванка Грозева
4. Промяна в състава на ОИК – Черноочене.

Докладва: Владимир Христов
5. Искане за отваряне на помещение от ОИК – Камено.

Докладва: Елена Маркова
6 . Резултатите от нов избор за кмет на кметство с. Върбовка, 

община  Павликени,  област  Велико  Търново,  и  частичен  избор  за 



кмет на кметство с. Александрово, община Павел баня, област Стара 
Загора, проведени на 8 юли 2012 г.

Докладва: Красимир Калинов
7. Повторно преброяване и публикуване на числовите данни 

от изборите във Върбовка, Александрово, Белоградчик и Житница.
Докладва: Красимир Калинов

8.  Възражение от Ирена Иванова – кандидат  за  общински 
съветник,  срещу  числовите  данни,  въведени  в  протокола  и 
решението на ОИК – Белоградчик.

Докладва: Владимир Христов
9. Жалба от инициативен комитет с. Ягодово.

Докладва: Румяна Сидерова
10. Граждански договори на сътрудниците към ЦИК.

Докладва: Севинч Солакова
11. Доклад на ръководителите на работните групи в ЦИК 

за заседания и дежурства през м. юли.
Докладват:  Севинч  Солакова,  Румяна  Сидерова,  
Елена  Маркова,  Красимир  Калинов,  Ралица 
Негенцова и Ерхан Чаушев.

12.  Кореспонденция  и  възнаграждения  на  ОИК  за 
проведени заседания и дежурства.

Докладват:Анна  Манахова,  Красимир  Калинов, 
Севинч  Солакова,  Красимира  Медарова,  Иванка 
Грозева, Владимир Христов и Ерхан Чаушев.

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 
Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Анна  Манахова,  Владимир 
Христов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева, 
Красимир Калинов, Мариана Христова, Ралица Негенцова и Силва 
Дюкенджиева.
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ОТСЪСТВАХА:  Мария Мусорлиева, Мая Андреева, Сабрие 
Сапунджиева,  Бисер  Троянов,  Валентин  Бойкинов,  Венцислав 
Караджов, Гергана Маринова и Паскал Бояджийски. 

Заседанието  бе  открито  в  17,20  ч.  и  председателствано  от 
госпожа  Красимира  Медарова  –  председател  на  комисията,  и 
госпожа Румяна Сидерова – заместник-председател. 

* * *

 ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден колеги, 
откривам заседанието на Централната избирателна комисия 31 
юли 2012 г.

Давам  думата  на  господин  Владимир  Христов  да 
докладва  предложението  до  президента  за  насрочване  на 
частичен избор. Заповядайте, господин Христов.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Благодаря,  госпожо 
председател.

Уважаеми колеги, представям ви проект за предложение 
от Централната избирателна комисия за насрочване на частичен 
избор  за  кмет  на  кметство  Калофер,  община  Карлово,  област 
Пловдив.

Общинската  избирателна  комисия  –  Карлово,  област 
Пловдив,  е  уведомила  на  25  юли  2012  г.  Централната 
избирателна  комисия,  че  със  свое  решение  №  435-МИ  от  5 
февруари 2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 и т. 8 от Закона 
за  местното  самоуправление  и  местната  администрация 
предсрочно  е  прекратила  пълномощията  на  кмета  на  кметство 
Калофер,  община  Карлово,  област  Пловдив,  Румен  Василев 
Стоянов.
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Към уведомлението са приложени: решението, с което са 
прекратени пълномощията, решение за поправка на фактическа 
грешка от 14 февруари 2012 г. на ОИК – Карлово, и решение за 
уведомяване  на  Централната  избирателна  комисия  за 
предсрочното  прекратяване  пълномощията  на  кмета  на  гр. 
Калофер, община Карлово. Приложено е и решение № 504 от 5 
март 2012 г.  на Административен съд – Пловдив,  протокол от 
18  април  2012  г.  и  определение  10098  от  10  юли  2012  г.  на 
Върховния административен съд.

Колеги, предлагам ви да приемем протоколно решение да 
предложим  на  президента  на  Република  България  да  насрочи 
частичен избор за кмет на кметство Калофер, община Карлово, 
област Пловдив.

Уважаеми  колеги,  само  с  две  думи  да  ви  кажа  за 
фактическата  обстановка.  Въпросният  кмет  не  е  прекратил 
търговската  си  дейност  съгласно  изискванията  на  закона, 
поради което са му прекратени пълномощията. Той е упражнил 
правото  си  на  жалба,  Административният  съд  е  намерил,  че 
решението  на  Общинската  избирателна  комисия  е  правилно  и 
законосъобразно.  Кметът  е  пропуснал  срока  да  обжалва  това 
решение,  поради  което  с  определение  Върховният 
административен  съд  е  оставил  без  разглеждане  неговата 
касационна жалба.  Решението е  влязло в сила.  В приложените 
решения  от  съдилищата  има  такова  отбелязване  за  влязло  в 
сила. Според мен всички документи са налице.

За пълнота на протокола казвам,  че докладвам от името 
на  колегата  Маринова,  тъй  като  тя  е  била  дежурна  на 
съответната дата и от нея е изготвена преписката.

Госпожо  председател,  предлагам  ви  да  подложите  на 
гласуване това предложение.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 
доклада.

Ако  нямате  въпроси  или  забележки,  който  е  съгласен  с 
предложението, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме протоколно решение.
Давам думата на госпожа Сидерова да докладва проекти 

на решения за регистрация в ЦИК за участие в частичен избор в 
с. Байково.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  предлагам  ви 
следния проект за решение:

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 280 от Изборния кодекс 
Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
1. Партиите и коалициите от партии, регистрирани в изборите 

за  общински  съветници  и  кметове  на  23  октомври  2011  г.,  при 
подаване на заявление – Приложение № 16б от изборните книжа за 
изборите  за  кметове  на  общини  и  кметства,  обнародвани  в 
„Държавен вестник”,  бр.  20 от 9 март 2012 г.,  прилагат  към него 
удостоверение от Сметната палата по чл. 89, ал. 3, т. 6 от Изборния 
кодекс, издадено след 31 март 2012 г. и удостоверение за актуално 
правно  състояние,  издадено  след  24  юли  2012  г.  –  датата  на 
обнародване в Държавен вестник бр. 56 на указ № 276 от 16 юли 
2012 г.  на президента на републиката за насрочване на частичния 
избор  за  кмет  на  кметство  с.  Байково,  община  Хитрино,  област 
Шумен:

2. Партиите  и  коалициите  от  партии,  които  не  са 
регистрирани  в  Централната  избирателна  комисия  за  изборите  за 
общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.,  подават в 
Централната избирателна комисия заявление – Приложение № 16 от 
изборните  книжа  за  изборите  за  кметове  на  общини  и  кметства, 
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обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 98 от 13 декември 2011 г., и 
документите съгласно Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на 
ЦИК, като по отношение на сроковете,  посочени в решението,  се 
прилагат сроковете, определени в хронограмата, приета с Решение 
№ 1868-МИ от 31 май 2012 г.

3. Централната  избирателна  комисия  приема  документи  за 
регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки 
работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, 
пл. “Княз Александър І” № 1, считано от 31 юли 2012 г.

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за 
регистрация/допускане на партия е 22 август 2012 г., 17,00 ч.

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за 
регистрация/допускане на коалиция от партии е 27 август 2012 г., 
17,00 ч.

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за  промени  в 
състава на коалиция от партии е 27 август 2012 г., 17,00 ч.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 
на госпожа Сидерова. Въпроси?

Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме Решение № 1952.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не се налага приемане на решение 

за регистрацията в ОИК на партии коалиции, както и на кандидати, 
тъй като решенията с № 1891 и № 1893, които приехме на 25 юни, 
касаят  по  принцип  регистрация в  ОИК за  частични  избори на  7 
октомври,  без  да  се  сочат  съответните  кметства,  в  които  ще  има 
избори. Така че тези решения няма нужда отново да се приемат.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Давам  думата  на 
госпожа Грозева  да  докладва  проектите  на  решения  за 
възнаграждения  на  ОИК  и  СИК  и  комисиите  по  чл.  242  за 
частичните избори в Байково и Ивайло.

6



ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 
решение относно възнаграждение на членовете на ОИК и СИК 
за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Ивайло, 
община Пазарджик, област Пазарджик, на 7 октомври 2012 г.:

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3, 
чл. 280, т. 10 и 11 от Изборния кодекс и Указ № 244 от 26 юни 2012 
г.  (обн.,  ДВ,  бр.  51 от 06.07.2012 г.)  на Президента  на Република 
България Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
  1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  

ОИК – Пазарджик, област Пазарджик, за подготовка и произвеждане 
на частичен избор за кмет на кметство Ивайло, община Пазарджик, 
област Пазарджик, на 7 октомври 2012 г., включително и за втори 
тур, както и за предаване на изборните книжа, както следва: 

Председател - 540 лева 
Заместник-председател - 486 лева 
Секретар - 486 лева 
Член - 459 лева 
2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  

СИК за  произвеждане  на  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 
кметство  Ивайло,  община  Пазарджик,  област  Пазарджик,  на  7 
октомври 2012 г., както следва: 

Председател - 32 лева 
Заместник-председател - 30 лева 
Секретар - 30 лева 
Член - 28 лева 
3. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК се 

изплаща ново възнаграждение  в  размерите  по т.  2  от  настоящото 
решение. 

4. Възнагражденията  на  ОИК  и  СИК  са  за  сметка  на 
общинския  бюджет  и  не  се  облагат  с  данъци  по  ЗДДФЛ. 
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Осигурителните  вноски  по  Кодекса  за  социално  осигуряване  и 
Закона  за  здравното  осигуряване  са  за  сметка  на  републиканския 
бюджет”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 
на госпожа Грозева.

Ако  нямате  въпроси  или  забележки,  който  е  съгласен  с 
проекта, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението е № 1953.
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  С  абсолютно  идентично 

съдържание  е  следващият  проект  за  решение  за 
възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане 
на  частичен  избор  з  кмет  на  кметство  Байково,  община 
Хитрино, област Шумен, на 7 октомври 2012 г.:

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3, 
чл. 280, т. 10 и 11 от Изборния кодекс и Указ № 276 от 16 юли 2012 
г.  (обн.,  ДВ,  бр.  56 от 24.07.2012 г.)  на Президента  на Република 
България Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
  1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  

ОИК – Хитрино, област Шумен, за подготовка и произвеждане на 
частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Байково,  община  Хитрино, 
област Шумен, на 7 октомври 2012 г., включително и за втори тур, 
както и за предаване на изборните книжа, както следва: 

Председател - 540 лева 
Заместник-председател - 486 лева 
Секретар - 486 лева 
Член - 459 лева 
2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  

СИК за  произвеждане  на  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 
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кметство Байково, община Хитрино, област Шумен, на 7 октомври 
2012 г., както следва: 

Председател - 32 лева 
Заместник-председател - 30 лева 
Секретар - 30 лева 
Член - 28 лева 
3. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК се 

изплаща ново възнаграждение  в  размерите  по т.  2  от  настоящото 
решение. 

4. Възнагражденията  на  ОИК  и  СИК  са  за  сметка  на 
общинския  бюджет  и  не  се  облагат  с  данъци  по  ЗДДФЛ. 
Осигурителните  вноски  по  Кодекса  за  социално  осигуряване  и 
Закона  за  здравното  осигуряване  са  за  сметка  на  републиканския 
бюджет.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 
въпроси или забележки, който е съгласен с проекта за решение за 
възнагражденията за частичен избор, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме Решение № 1954.
ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Следващият  проект  за  решение  е  за 

определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 
242, ал. 7 от Изборния кодекс при произвеждане на частичен избор 
за кмет на кметство Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик:

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 280 от Изборния 
кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. На лицата, включени в състава на комисията по чл. 242, ал. 

7 от ИК, за времето, необходимо за обучението и за работата й в 
комисията  по  приемане  на  бюлетините,  екземплярите  от 
протоколите,  предназначени  за  общинската  администрация,  и 
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останалите  книжа  и  материали  се  заплаща  еднократно 
възнаграждение, както следва:

Председател: 15,00 лева
Заместник-председател: 12,00 лева
Секретар: 12,00 лева
Член: 10,00 лева

2.  Възнаграждението,  определено  в  т.  1  от  настоящото 
решение, се заплаща на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от 
ИК и при произвеждане на втори тур на изборите  на 7 октомври 
2012 година.

3. Възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, 
ал. 7 от ИК са за сметка на общинския бюджет.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 
Ако нямате въпроси или забележки, който е съгласен с проекта за 
решение, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме Решение № 1955.
ИВАНКА  ГРОЗЕВА: И  проект  за  решение  за 

възнаграждение на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс 
за  произвеждане на  частичен избор за  кмет на кметство Байково, 
община Хитрино, област Шумен, на 7 октомври 2012 г.:

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 280 от Изборния 
кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. На лицата, включени в състава на комисията по чл. 242, ал. 

7 от ИК, за времето, необходимо за обучението и за работата й в 
комисията  по  приемане  на  бюлетините,  екземплярите  от 
протоколите,  предназначени  за  общинската  администрация,  и 
останалите  книжа  и  материали  се  заплаща  еднократно 
възнаграждение, както следва:

Председател: 15,00 лева
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Заместник-председател: 12,00 лева
Секретар: 12,00 лева
Член: 10,00 лева

2.  Възнаграждението,  определено  в  т.  1  от  настоящото 
решение, се заплаща на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от 
ИК и при произвеждане на втори тур на изборите  на 7 октомври 
2012 година.

3. Възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, 
ал. 7 от ИК са за сметка на общинския бюджет.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 
съгласен с докладвания проект за решение, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме Решение № 1956.
Сега давам думата на госпожа Негенцова да докладва проект 

за  решение  за  регистрация на  партия  за  частичния  избор  на  7 
октомври.

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  „Постъпило  е  заявление  от 
политическа  партия  „НАЦИОНАЛНО  ДВИЖЕНИЕ  ЗА 
СТАБИЛНОСТ  И  ВЪЗХОД”  подписано  от  представляващия 
партията Христина Христова Велчева, заведено под № 5 на 31 юли 
2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в 
частичния избор за кмет на кметство Ивайло, община Пазарджик, 
област Пазарджик, насрочен на 7 октомври 2012.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 
правно състояние на партията, издадено на 19.07.2012 г. от СГС – 
ФО, 8 състав,  по ф.д.  № 3631/2002 г.;  удостоверение от Сметната 
палата  №  48-00-160  от  25.07.2012  г.  за  внесени  от  партията 
финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; пълномощно на Олимпи 
Стоянов  Кътев,  подписано от  председателя  на  партията  Христина 
Христова Велчева, както и пълномощно на Олимпи Стоянов Кътев 
за преупълномощаване на Галя Василева Славкова.
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Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 65-МИ 
от 5 август 2011 г. и притежава удостоверение № 25 от 5 август 2011 
г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са  изискванията  на чл.  285,  ал.  1  и  2  от  Изборния 
кодекс  за  допускане  на  политическа  партия  „НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ  ЗА  СТАБИЛНОСТ  И  ВЪЗХОД”  за  участие  в 
частичния избор за кмет на кметство Ивайло, община Пазарджик, 
област Пазарджик, насрочен на 7 октомври 2012 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8, 
чл. 280 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
ДОПУСКА  политическа  партия  „НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ  ЗА  СТАБИЛНОСТ  И  ВЪЗХОД”  за  участие  в 
частичния избор за кмет на кметство Ивайло, община Пазарджик, 
област Пазарджик, насрочен на 7 октомври 2012 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 
административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 
до 24 часа от съобщаването му.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте проекта, 
докладван от  госпожа Негенцова.  Ако нямате забележки,  който е 
съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме Решение № 1957.
Господин  Христов,  моля  да  докладвате  промяна  в  ОИК  – 

Черноочене.
ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

предложение  с  вх.  №  ОИК-892  от  26.07.2012  г.  от  Васил  Томов 
Дончев,  областен  председател  на  ПП  „НДСВ”  -  Кърджали,  за 
прекратяване на пълномощията по чл. 25, ал. 1, т. 8 на члена на ОИК 
–  Черноочене,  област  Кърджали  Стойко  Вълчев  Пашалиев  и 
назначаване  на  негово  място  на  Миглена  Ангелова  Божинова. 
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Приложени  са:  копие  на  пълномощно  за  преупълномощаване  на 
Васил Томов Дончев, препис-извлечение от акт за смърт № 0357 от 
31.05.2012г., декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за 
висше образование и копие от личната карта на Миглена Ангелова 
Божинова.

На  основание  чл. 26,  ал. 1,  т. 5  и  6  от  Изборния  кодекс 
Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
 УСТАНОВЯВА  предсрочното  прекратяване  на 

правомощията  на Стойко Вълчев Пашалиев и анулира издаденото 
му удостоверение.

НАЗНАЧАВА  за  член  на  ОИК  –  Черноочене,  област 
Кърджали Миглена Ангелова Божинова.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 
административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 
до три дни от съобщаването му.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 
Ако нямате въпроси, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме Решение № 1958.
Госпожо Маркова, моля да докладвате искане за отваряне на 

помещение от ОИК – Камено.
ЕЛЕНА  МАРКОВА: Общинската  избирателна  комисия  – 

Камено, е изпратила с вчерашна дата писмо с искане за отваряне на 
помещение.  Предвид  трайната  практика  на  ЦИК  съм  подготвила 
писмо със следния текст:

„Уважаеми  колеги, във връзка с постъпилото ваше искане 
ви уведомяваме, че в случая, доколкото се предприемат действия по 
повод писмо с  вх.  № 66-00-55 от  27  юли  2012  г. на  Областната 
дирекция  на  МВР,  то  не  е  необходимо  ЦИК  да  вземе  изрично 
решение  за  отваряне  на  помещението  за  съхраняване  на  изборни 
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книжа.  Такова  решение  следва  да  вземе  Общинската  избирателна 
комисия  –  Камено,  по  реда  на  т.  13  от  Решение  №  1098  от  6 
октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839 от 10 май 2012 г., с 
което  да  определи  реда,  по  който  членовете  на  ОИК ще отворят 
помещението и ще съставят протокол за това.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 
предложението на госпожа Маркова.

Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме  решение  да  се  изпрати  писмо  с  докладвания  от 

госпожа Маркова текст.
Сега  ще  дам  думата  на  господин  Калинов  да  докладва 

проектите на  решения за  резултатите от изборите и свързаните  с 
това решения.

КРАСИМИР  КАЛИНОВ: Първо,  за  изборите  на  8  юли, 
които  са  за  нов  избор  за  кмет  на  кметство  с.  Върбовка,  община 
Павликени,  област  Велико  Търново,  и  частичен  избор  за  кмет на 
кметство с. Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, 
проведени на 8 юли 2012 г.

Работната  група  провери  данните  от  екземплярите  от 
протоколите от  секционните избирателни комисии,  сравни ги  и 
не установи несъответствия.  В резултат на това предлага да се 
приеме настоящият доклад и първото решение е:

„В  резултат  на  повторната  проверка  на  данните  от 
екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии 
в  ЦИК  и  сравняването  им  с  данните  от  екземплярите  на  тези 
протоколи, въведени в ОИК, от новия избор за кмет на кметство в с. 
Върбовка, община Павликени, област Велико Търново и частичния 
избор за кмет на кметство в с. Александрово, община Павел баня, 
област  Стара  Загора  на  8  юли  2012  г.  и  доклада  на  групата  за 
контролни проверки на резултатите и връзки с преброителя
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Р  Е  Ш  И:
Приема доклада  на  работната  група на  ЦИК,  определена  с 

Решение № 1842-МИ от 14 май 2012 г.  на ЦИК за резултатите от 
новия избор за кмет на кметство в с. Върбовка, община Павликени, 
област Велико Търново и частичния избор за кмет на кметство в с. 
Александрово, община Павел баня,  област Стара Загора на 8 юли 
2012 г.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 
на господин Калинов. Имате ли въпроси?

Ако няма въпроси,  който е съгласен с  проекта за  решение, 
моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме Решение № 1959.
КРАСИМИР  КАЛИНОВ: Второто  решение  е  относно 

публикуване на числовите данни от извлеченията на протоколите на 
секционните  избирателни комисии от  произведения  нов  избор 
за  кмет  на  кметство  с.  Върбовка  и  частичен  избор  за  кмет  на 
кметство с. Александрово:

„В  резултат  на  повторната  проверка  на  данните  от 
екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии 
в  ЦИК  и  сравняването  им  с  данните  от  екземплярите  на  тези 
протоколи, въведени в ОИК, от новия избор за кмет на кметство в с. 
Върбовка, община Павликени, област Велико Търново и частичния 
избор за кмет на кметство в с. Александрово, община Павел баня, 
област  Стара  Загора  на  8  юли  2012  г.  и  доклада  на  групата  за 
контролни проверки на резултатите от въвеждането на данните от 
протоколите на СИК в ОИК и повторната проверка на данните на 
протоколите  на  СИК  и  ОИК  в  ЦИК  Централната  избирателна 
комисия

Р  Е  Ш  И:
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Публикува числовите данни от извлеченията на протоколите 
на секционните избирателни комисии от произведените нов избор за 
кмет на кметство в с. Върбовка, община Павликени, област Велико 
Търново и частичния избор за кмет на кметство в с. Александрово, 
община  Павел  баня,  област  Стара  Загора  на  8  юли  2012  г.  и 
числовите  данни  от  протоколите  на  секционните  избирателни 
комисии  от  произведените  нов  избор  за  кмет  на  кметство  в  с. 
Върбовка,  община Павликени,  област Велико Търново и частичен 
избор за кмет на кметство в с. Александрово, община Павел баня, 
област Стара Загора на 8 юли 2012 г.”

 Докладът на работната група е подписан от всички членове, 
с  изключение  на  госпожа Сабрие  Сапунджиева  поради  нейното 
отсъствие по болест.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 
съгласен  с  предложения  проект  за  решение  за  публикуването  на 
числовите данни относно резултатите от изборите (нов и частичен) 
на 8 юли. Имате ли въпроси или забележки?

Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението е с № 1960.
 КРАСИМИР  КАЛИНОВ: Вторият  доклад  е  за 

повторната  проверка  на  данните  от  екземплярите  на 
протоколите на СИК и ОИК в ЦИК на новия избор за общински 
съветници в  община  Белоградчик,  област  Видин,  и  частичен 
избор  за  кмет  на  кметство  с.  Житница,  община  Провадия, 
област Варна.

След  повторната  проверка  на  данните  от  споменатите 
протоколи  работната  група  констатира,  че  в  един  от 
протоколите  за  община  Белоградчик  има  разменени редове  на 
партиите,  но  тези  разменени  редове  не  водят  до  промяна  в 
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крайния  резултат.  Поради  тази  причина  предлагам  на  ЦИК 
следното решение:

„В  резултат  на  повторната  проверка  на  данните  от 
екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии 
в  ЦИК  и  сравняването  им  с  данните  от  екземплярите  на  тези 
протоколи, въведени в ОИК, от новия избор за общински съветници 
в община Белоградчик, област Видин и частичния избор за кмет на 
кметство в с. Житница, община Провадия, област Варна на 22 юли 
2012 г. и доклада на групата за контролни проверки на резултатите и 
връзки с преброителя

Р  Е  Ш  И:
Приема доклада  на  работната  група на  ЦИК,  определена  с 

Решение № 1842-МИ от 14 май 2012 г.  на ЦИК за резултатите от 
новия избор за общински съветници в община Белоградчик, област 
Видин и частичния избор за кмет на кметство в с. Житница, община 
Провадия, област Варна на 22 юли 2012 г. като:

1. Приема доклада в частта му за резултатите от проведения 
частичен  избор  за  кмет  на  кметство   в  с.  Житница,  община 
Провадия, област Варна на 22 юли 2012 г.

2.  Приема  доклада  и  определя  окончателните  данни  за 
резултатите  от  новия  избор  на  общински  съветници  в  община 
Белоградчик, област Видин на 22 юли 2012 г. съгласно данните от 
секционните  избирателни  протоколи  и  извършва  корекция  на 
очевидна  фактическа  грешка  при  въвеждането  в  базата  данни  на 
ОИК-Белоградчик като:

В секция № 05-01-00-013 в базата данни на ОИК-Белоградчик 
в  т.  20  променя  разпределението  на  действителните  гласове  по 
кандидатски листи както следва:

6  ПП Политическо движение ЕВРОРОМА - 0 бр. гласове
7  ПП „ЛИДЕР”   - 3 бр. гласове
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3. Задължава ОИК-Белоградчик да актуализира базата данни 
по чл. 249 от ИК като въведе окончателните данни и се произнесе 
със  свое  решение  за  окончателните  резултати  от  проведения  нов 
избор за общински съветници в община Белоградчик и да представи 
в ЦИК решението си.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Чухте  доклада  на 
господин Калинов и проекта за решение. Имате ли възражения по 
предложения текст?

Ако нямате забележки или предложения за корекции, който е 
съгласен с проекта за решение, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме Решение № 1961.
КРАСИМИР  КАЛИНОВ: Второто  решение  е  относно 

публикуването на числовите данни   от екземплярите от протоколите 
на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с 
данните  от  екземплярите  на  тези  протоколи,  въведени в  ОИК,  от 
частичния  избор  за  кмет  на  кметство  в  с.  Житница,  община 
Провадия, област Варна на 22 юли 2012 г.

„В  резултат  на  повторната  проверка  на  данните  от 
екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии 
в  ЦИК  и  сравняването  им  с  данните  от  екземплярите  на  тези 
протоколи, въведени в ОИК, от частичния избор за кмет на кметство 
в с. Житница, община Провадия, област Варна на 22 юли 2012 г. и 
доклада  на  групата  за  контролни  проверки  на  резултатите  от 
въвеждането на данните от протоколите на СИК в ОИК и повторната 
проверка  на  данните  на  протоколите  на  СИК  и  ОИК  в  ЦИК 
Централната избирателна комисия

Р  Е  Ш  И:
Публикува числовите данни от извлеченията на протоколите 

на  секционните  избирателни  комисии  от  произведения  частичен 
избор за кмет на кметство в с. Житница, община Провадия, област 

18



Варна  на  22  юли  2012  г.   и  числовите  данни  от  протоколите  на 
секционните избирателни комисии от произведения частичен избор 
за кмет на кметство в с. Житница, община Провадия, област Варна 
на 22 юли 2012 г.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Предложението  е  да 
гласуваме проект на решение, с което да приемем да се публикуват 
числовите данни за Житница.

Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Номерът на решението е 1962.
Заповядайте, господин Христов.
ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ: Госпожо  председател,  ако  ми 

позволите  да  докладвам  едно,  да  го  наречем  възражение,  защото 
така е кръстено. То е с вх. № 931 от 26 юли 2012 г. и е от госпожа 
Ирена Венкова Иванова, която е кандидат за общински съветник в 
листата на политическа партия „РЗС” на ОИК – Белоградчик, за 
последните избори от 22 юли. Същата дама твърди, че данните, 
получени  като  общ  брой  гласове  на  политически  партии: 
„ЛИДЕР”,  политическо  движение  „ЕВРОРОМА”  и  „РЗС”  са 
направени  някакви  грешки  и  отстраняването  на  тези  грешки 
според  подателката  на  възражението  щели  да  влияят  върху 
разпределението  на  мандатите  за  общински  съветници  в 
Белоградчик.

Госпожа  Ирена  Иванова  ни  моли,  след  като  установим, 
да  се  произнесем  с  решение  по  реда  на  чл.  250,  ал.  4  от 
Изборния кодекс и съответно по реда на ал.  5 да преизчислим 
мандатите по Хеър-Ниймайер.

Видимо  от  доклада  на  работната  група  има  някакви 
разлики,  но  тези  разлики  не  влияят  върху  разпределението  на 
мандатите,  поради  което  по  ал.  4  ние  би  следвало  да  вземем 
решение,  с  което  да  обявим  тези  окончателни  числови  данни. 

19



Поне  така  ни  предписва  законът.  И  е  добре  да  вземем  това 
решение.  Вече  друг  е  въпросът  как  да  постъпим  конкретно  с 
това възражение.

Ако искате, първо да обсъдим приложението на чл. 250, 
ал. 4 и тогава да вземем решение по конкретното писмо.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Аз смятам, че ние трябва да вземем 
решение за промяна на базата данни на основание ал. 4, а не да 
стигаме до ал. 5, защото няма нужда да се променя квотата по 
Хеър-Ниймайер.  На  основание  чл.  249,  изпълнявайки  нашето 
решение, трябва да си променят базата данни. Ако Общинската 
избирателна комисия откаже да вземе такова решение, при нас 
стои променената база данни, а при ОИК – не.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Добре,  след  като  сме  решили 
вече въпроса с чл. 250, ал. 4, нека да се върнем към това писмо-
възражение от госпожа Иванова.

В началото мислех да докладвам да препратим това нещо 
на Административен съд – Видин, тъй като по същество това е 
оспорване  на  изборния  резултат.  Това  ви  предлагам  като 
алтернатива.  Другото,  което  ви  предлагам,  е  да  отговорим  на 
тази дама, че с решение от днес сме установили окончателните 
резултати,  които  сме  изпратили  на  Общинската  избирателна 
комисия,  които  обаче  не  водят  до  промяна  в  разпределението 
на мандатите.

ЕЛЕНА МАРКОВА:  Изпращаме  само нашето  решение, 
което  не  отменя  препращането  на  жалбата  до 
Административния съд.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Тогава  комбинираното 
предложение  би  било  да  препратим  жалбата  до 
Административния  съд,  а  на  дамата  да  отговорим,  че  сме 
изпратили  нейното  възражение  по  компетентност  в 
Административен  съд  –  Видин,  както  и  че  сме  изпратили  на 
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Общинската  избирателна  комисия  окончателно  коригираните 
данни, които обаче  не водят  до промяна в разпределението на 
мандатите. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  И  приложено  й  изпращаме 
решението.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Ако  искате,  някой  друг  да  се 
запознае с преписката, но за мен по същество това е оспорване 
на изборния резултат.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 
предложението  на  господин  Христов.  То  е  да  изпратим  на 
жалбоподателката  препис от нашето решение и едновременно с 
това да препратим жалбата на съответния административен съд. 
Имате ли други предложения?

Който е съгласен,
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение да се отговори по докладвания начин.
Заповядайте,  госпожо  Сидерова,  да  докладвате 

оттеглената  жалба  от  инициативен  комитет  в  с.  Ягодово, 
община Родопи.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в събота, на 28 
юли,  в  Централната  избирателна  комисия  постъпи  жалба  от 
госпожа  Васка  Станкова,  която  е  написала,  че  представлява 
инициативния  комитет  за  провеждане  на  референдум  за 
отделяне  на  с.  Ягодово  от  община  Родопи и  приемането  му  в 
община Пловдив. 

Накратко,  в  жалбата  госпожа  Станкова  се  оплаква,  че 
Общинската  избирателна  комисия  с  решение  № 42  от  27  юли 
2012  г.  е  отказала  да  регистрира  31  застъпници-наблюдатели 
(така  ги  нарича  госпожата)  на  инициативния  комитет  за 
провеждания на 29 юли референдум. В разговор, който проведе 
заместник-председател  на  Комисията  с  госпожа  Станкова,  й 

21



беше  изяснено,  че  инициативният  комитет  няма  право  на 
застъпници, поначало застъпникът е представляващ интересите 
на  кандидат,  който  участва  в  изборите,  а  не  интересите  на 
инициативен  комитет,  и  какво  представлява  фигурата  на 
наблюдателя  съгласно  Изборния  кодекс,  към  който  препраща 
Законът за прякото участие.

Жалбата е постъпила в 14,44 ч., в 18,12 ч. госпожа Васка 
Станкова е  изпратила заявление,  с  което оттегля своята  жалба 
срещу решението на Общинската избирателна комисия. Те са се 
споразумели  с  Общинската  избирателна  комисия,  че  ще  бъде 
допуснат  по  един  член  на  инициативния  комитет  в 
помещенията  за  гласуване.  Но  нямаме  обратна  информация 
нито  че  е  имало  искане  да  има  техни  наблюдатели  в  деня  на 
гласуване,  така  че  ви  докладвам  само  жалбата,  която  е 
оттеглена.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Уважаеми  колеги,  за 
информация на Централната избирателна комисия, на 29 юли, в 
неделя  се  проведе  местен  референдум  в  с.  Ягодово,  община 
Родопи,  област  Пловдив,  като  въпросът  на  референдума  беше 
дали  с.  Ягодово  от  община  Родопи  да  премине  към  община 
Пловдив.  Оказа  се,  че  те  чисто  географски  се  намират  на  два 
километра от табелата „Пловдив”.

Изборният  ден  беше  открит  нормално,  в  6  ч.  сутринта. 
Нито на имейла,  нито на факса, нито на телефона е постъпила 
жалба  в  деня  на  референдума.  По  данни  на  председателя  на 
Общинската  избирателна  комисия  в  самата  ОИК  в  деня  на 
референдума няма постъпили жалби и те не са се произнасяли 
по  такива.  Денят  за  гласуване  приключи  в  19  ч.,  нямаше 
удължаване на гласуването.

Това е, което мога да кажа като информация.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Благодаря  на 
госпожа Силва Дюкенджиева.

Господин Калинов, заповядайте.
КРАСИМИР КАЛИНОВ: От общинския съвет на община 

Белослав  са  ни  изпратили  решение  на  Върховния  касационен 
съд. Искат да коментираме какво трябва да правят при влязло в 
сила  решение.  Питат:  във  връзка  с  решение  на  Върховния 
касационен  съд  на  Република  България,  публикувано  на 
интернет  страницата,  във  връзка  с  чл.  30,  ал.  4  от  Закона  за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.  267 
от  Изборния  кодекс  моля  за  вашето  становище  по 
компетентност  относно  предсрочно  прекратяване  на 
пълномощията на общинския съветник Емил Величков Дичев.

Аз  им  отговорих,  че  въпросът  е  извън  нашата 
компетентност.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Това  е  от 
компетентността на Общинската избирателна комисия.

КРАСИМИР  КАЛИНОВ:  Аз  съм  писал,  че  поставеният 
от  тях  въпрос  е  извън  компетентността  на  Централната 
избирателна  комисия.  Ще  добавя,  че  е  от  компетентността  на 
Общинската избирателна комисия.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Не  че  е  извън  компетентността  на 
Централната  избирателна  комисия,  а  че  е  от  компетентността 
на Общинската избирателна комисия.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нали  те  трябва  да  обявят 
следващия  в  листата  общински  съветник.  Писмото  следва  да 
гласи,  че  поставеният  въпрос  е  от  компетентността  на 
Общинската избирателна комисия съгласно чл. 277 от Изборния 
кодекс.

КРАСИМИР КАЛИНОВ: Добре, приемам редакцията.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 
предложението за отговор. 

Ако нямате  други забележки,  който е  съгласен,  моля да 
гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
КРАСИМИР  КАЛИНОВ:  Имаме  едно  уведомително 

писмо от  ГРАО,  с  което ни уведомяват,  че  са  проверили дали 
има  избиратели,  които  са  гласували  два  пъти  и  са  нарушили 
Кодекса в произведените частични избори за кмет на кметство 
с.  Върбовка,  община Павликени.  ГРАО ни уведомява,  че  няма 
такива.

Това – за сведение.
И още едно за сведение. Има едно благодарствено писмо 

от Красимир Гаджоков, Торонто, Канада. Той ни благодари, че 
сме отговорили на тяхно открито писмо от 17 май с конкретни 
предложения. И казва: „Дори автоматично настроен отговор по 
имейл  е  много  по-добре,  отколкото  потъване  в  мълчание. 
Всичко най-добро! Успехи в работата ви!”

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Колеги,  ще  ви  докладвам 
заявление  с  вх.  №  929  от  26  юли  2012  г.,  което  вече  е 
обезсмислено  на  практика  с  оглед  проекта,  който  колегата 
Грозева  докладва  преди  малко.  То  е  от  Общинската 
избирателна  комисия  –  Пазарджик,  която  учтиво  ни  моли  да 
вземем  решение,  с  което  да  им  определим  възнаграждения  за 
частичен избор в кметство Ивайло. И тъй като сме взели такова 
решение,  предлагам да  им отговорим,  че  съгласно  протоколно 
решение  от  днешна  дата  ги  уведомяваме,  че  сме  приели 
решение и то ще бъде публикувано тази вечер.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 
колеги, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12, против – 1.
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Имаме решение.
Заповядайте, госпожо Манахова.
АННА  МАНАХОВА:  Колеги,  преди  две  седмици  на 

заседанието  ви  докладвах  писмо  от  Районна  прокуратура  – 
Средец, изх. № 649 от 9 юли 2012 г., с което районен прокурор 
Маджарова  ни  задава  конкретни  въпроси  във  връзка  с 
гласуването на Калоян Желев Димитров в изборите на 23 и 30 
октомври  2011  г.  Тогава  с  протоколно  решение  ни  беше 
възложено  с  госпожа  Ралица  Негенцова  да  отворим  чувалите, 
където  се  съхраняват  изпратените  документи.  Това,  което 
открихме,  е,  че  наистина  лицето  Калоян  Желев  Димитров 
фигурира в списъка за  избор за  президент и вицепрезидент на 
републиката  на  втория  тур  на  изборите,  на  30  октомври. 
Другото,  което  намерихме  във  връзка  с  исканията  на 
прокурора, е декларацията по чл. 44, ал. 3, пак за втория тур.

Във  връзка  с  това  съм  подготвила  следния  текст  на 
писмо.  Тъй  като  първият  въпрос  на  прокурора  е  кои  лица  са 
били членове на СИК съответно на двата  тура,  давам имена и 
ЕГН.  „ЦИК  не  разполага  с  информация  относно  настоящите 
адреси на членовете на СИК в чужбина.”

По втора  точка  отговаряме,  че  Калоян  Желев  Димитров 
фигурира под № 47 в допълнителни страници към избирателен 
списък за избиране на президент и вицепрезидент на Република 
България на 30 октомври 2011 г. при гласуване извън страната.

Прилагаме  заверено  от  нас  копие  от  този  избирателен 
списък  (това  се  искаше).  И  съответно,  че  Калоян  Желев 
Димитров не  фигурира в избирателния списък от 23 октомври 
2011 г. в горепосочената секция.

По  третия  въпрос  –  дали  има  при  нас  заявление  по 
смисъла  на  чл.  44,  ал.  2,  такова  ние  не  намерихме,  ето  защо 
даваме информация в този аспект.
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И по четвъртия въпрос – за декларацията по смисъла на 
чл.  44,  ал.  3,  отговаряме,  че  разполагаме  с  оригинал  и 
прилагаме заверено от нас копие на тази декларация. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 
доклада. Въпроси, забележки?

Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря.
Колеги,  започвам  с  едно  предложението  на  Работна 

група 1.7. за възнаграждения на сътрудниците за периода 1 юли 
– 31 юли. Знаете, че по график този месец дежурни бяха Пенка 
Добрева,  Красимира  Манолова,  Айгюн  Ахмедов  и  Максим 
Проданов.  Предложението  на  Работна  група  1.7.  е  на  всички, 
съразмерно  на  времето,  през  което  са  били  на  работа,  да  се 
изплати  възнаграждение  по  лева,  тъй  като  нямаше 
разграничение  във  функциите  и  те  изпълняваха  дори 
допълнително функции с оглед на отсъствието на една част от 
сътрудниците.

Пенка Добрева – от 1 юли до 23 юли включително
Красимира Манолова – 1 юли до 31 юли
Айгюн Ахмедов – от 16 юли до 31 юли
Максим Проданов – от 1 юли до 31 юли
С  уговорката,  на  Красимира  Манолова  да  се  изплатят 

лева над трудовото възнаграждение до лева.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви.
Има ли други предложения?
Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предложението за възнаграждение 
по  гражданските  договори  на  двамата  служители  от 
Министерския съвет – Славчо Стоянов и Таня Миланова,  е  по 
лева.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 
забележки,  който  е  съгласен  с  предложените  възнаграждения, 
моля да гласува.

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

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Имам  да  изпълня  един  поет 
ангажимент към колегата Гергана Маринова. Тя е била дежурна 
в  ЦИК на  25  юли.  На  работната  група,  която  се  събра  същия 
ден,  ни  уведоми,  а  по  имейла  ми  е  изпратила  подробна 
информация,  по  време  на  дежурството  се  е  срещнала  с  двама 
представители  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Садово, 
Димитър  Алексов,  секретар,  и  Янчо  Янев,  член.  Общо  девет 
души представители на ОИК – Садово, са пристигнали в София 
и  са  искали  да  се  срещнат  с  госпожа  Иванова,  директор  на 
дирекция  „Бюджет  и  финанси”  в  Министерския  съвет. 
Проблемът  е  бил  неизплатени  възнаграждения  от  м.  ноември 
миналата година, включително и за проведения нов избор на 11 
март  т.г.  За  произведения  нов  избор  не  са  получили 
възнаграждение  както  членовете  на  Общинската  избирателна 
комисия,  така  и  членовете  на  секционните  избирателни 
комисии и комисията по чл. 242, ал. 7.

Госпожа  Иванова  е  проявила  разбиране,  по  думите  на 
двамата  представители,  така  са  информирали  те  колегата 
Маринова.  Казала им е, че ще направят всичко възможно, още 
повече  че  от  Министерския  съвет  справките  са  препратени  в 
Министерството на финансите.
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Разговарях с госпожа Иванова и тя ни предложи от името 
на  Централната  избирателна  комисия  да  изпратим  писмо  до 
главния  секретар  на  Министерския  съвет  господин  Росен 
Желязков, с което да го информираме за този случай, защото от 
Общинската избирателна комисия – Садово, са заявили, че ако 
до  15  август  не  се  реши  проблемът,  цялата  Общинската 
избирателна  комисия  и  други  членове  от  секционни  комисии 
ще  пристигнат  в  София,  за  да  поставят  проблема  пред 
националните медии.

Аз  се  чух  включително  и  днес  с  председателя  на 
Общинската избирателна комисия – Садово, и се уточнихме, че 
може би наистина до 15 август проблемът няма да може да бъде 
решен,  но  в  крайна  сметка  е  въпрос  на  време,  тъй  като  става 
дума за одобрени възнаграждения по справки и възнаграждения 
съгласно  решение  на  Централната  избирателна  комисия. 
Помолих  Общинската  избирателна  комисия  да  прояви 
разбиране и още мъничко търпение.

В  писмото  до  главния  секретар  предлагам  да  го 
уведомим  за  постъпили  сигнали  от  общински  избирателни 
комисии за неизплатени възнаграждения и с особена тревога да 
поставим  въпроса  относно  неизплатените  възнаграждения  на 
Общинската  избирателна  комисия  –  Садово,  за  проведени 
заседанията и дежурства от м. ноември миналата година, както 
и за произведения нов избор на 11 март т .г.

„Централната  избирателна  комисия поставя настоятелно 
въпроса  пред Вас  за  неговото своевременно решаване,  като се 
има предвид,  че  възнагражденията  на  ОИК,  СИК и комисиите 
по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс са одобрени с решения на 
Централната  избирателна  комисия.  Те  не  подлежат  на 
допълнителна  преценка  и  следва  да  бъдат  изплатени  и  то 
колкото се може по-скоро.”
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Това е проектът на писмото.
ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

доклада  на  госпожа  Солакова.  Имате  ли  въпроси  или 
забележки?

Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  имаме  едно  писмо  от 

главния  секретар  на  Министерския  съвет.  Ще  ви  го  изчета 
дословно:

„Уважаема  госпожо Медарова,  приложено изпращам Ви 
поисканата  от  Вас  информация  за  разходите  на  Централната 
избирателна  комисия  за  2009  г.,  2010  г.  2011  г.  и  първото 
полугодие  на  2012  г.  Разходите  се  отчитат  по  Програма 
„Избори”  от  бюджета  на  Министерския  съвет  за  съответната 
година.”

Аз бих предложила да направим копие от приложението, 
за да може всеки един колега да се запознае с тези разходи, но с 
това  уточнение,  че  доколкото  си  спомням,  на  проведената 
среща ние нямахме предвид да получим тази справка. Защото в 
писмото,  ако  си  спомняте,  ни  бяха  обърнали  внимание,  че 
имаме  завишени  разходи  за  първата  половина  на  2012  г., 
сравнена  с  цялата  2010  г.  Колегите  се  включиха  активно, 
госпожа  Сидерова  много  добре  изясни  разликата  в 
нормативната уредба,  поради което трябваше още отнапред да 
се  предвидят  и  по-високи  разходи  за  издръжката  на 
Централната  избирателна  комисия  и  на  общинските 
избирателни комисии през тази година в Програма „Избори” и 
че разходите имат своите обяснения в Изборния кодекс. 

Това,  което помолихме да ни представят,  са разчетите с 
доклада,  представени  в  Министерството  на  финансите,  които 
ще  послужат  за  изготвяне  на  проекта  на  бюджет  за  2013  г., 
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както  и  тригодишните  разчети  напред.  Защото  наред  с 
разчетите  за  2013  г.  Министерският  съвет,  доколкото  аз 
разбрах,  са  дали  своите  прогнозни  разчети  в  тригодишен 
период  напред.  И  ние  помолихме  точно  за  тази  справка,  но  в 
крайна  сметка  получихме  на  този  етап  това.  Предполагам,  че 
може би до 15-и, както обещаха от Министерския съвет, ние ще 
получим  направеното  предложение  от  Администрацията  на 
Министерския  съвет  до  министъра  на  финансите  по Програма 
„Избори”,  както  и  предвидените  средства  за  произвеждане  на 
парламентарните избори през 2013 г. 

Това е за сведение. Ако сте съгласни, за всеки колега ще 
осигурим  по  едно  копие  от  приложението,  което  съдържа 
такава  справка  по  години  –  за  2009,  2010,  2011  и  първото 
полугодие на 2012 година.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз мисля, че всички 
следва  да  получат  копие  от  приложението  към  писмото,  с 
уговорката,  че  ако  до  15  август  не  получим  исканата 
информация, следва да изпратим писмо, с което да уточним, че 
това,  което  ни  е  изпратено  не  е  в  пълен  обем  и  съобразно 
договореното на срещата.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  И  не  само  това.  Тук  е  дадено 
само  за  ЦИК,  а  пък  има  още  три  комисии,  които  действат 
едновременно  –  има  ЦИК,  ЦИКМИ,  ЦИКЕП  и  за  избори  на 
президент  и  вицепрезидент  на  републиката.  Те  имаха  отделни 
разчети.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  държа  да 
видим  таблиците,  защото  във  времето,  в  което  имаше 
действащи комисии, които повтаряха мандатите на различните 
органи,  разчетите  за  тези  бюджети  бяха  три  различни,  перата 
бяха три различни. И в крайна сметка, когато остана само една 
централна  избирателна  комисия,  както  е  предвидено  в 
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Изборния кодекс, този бюджет беше обединен така че трябва да 
се погледне и в контекста на това уточнение.

Също така, не ми е ясно от този отговор дали в тази сума 
се включват разплащанията с общинските избирателни комисии 
или не.  От срещата разбрахме,  че не се включват.  Въпросът е, 
че  това  остана  извън  обсега  на  този  отговор.  Затова  моля  да 
уточним някакъв текст за перата на различните комисии. За да 
можем ние на следващ етап да защитим обосновано бюджет, би 
трябвало да имаме тази информация.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Може  ли  и  аз  да  се  изкажа?  На 
срещата  акцентът  беше поставен на  планирането на разходите 
за  изборния  процес  и  главната  величина  беше  именно 
прецизирането  на  разходите  за  изборния  процес  за 
петгодишния мандат на ЦИК както е съобразно новия Изборен 
кодекс, поради което разходите са само една страна. Въпросът е 
именно в подходящото планиране и това как е планирано преди 
три, пет или осем години е съвсем друг проблем, защото новият 
Изборен  кодекс  поставя  съвсем  нов  тип  изборни  условия  и 
факти.  Най-малкото,  защото  в  предишните  избирателни 
комисии не се провеждаха 30, 40, 50 избори през всеки месец. 
Това – между другото, във връзка с тези разходи.

Проблемът  е  на  планирането  при  променящи  се 
обстоятелства,  а  не  да  се  слагат  под  общ знаменател  някакви 
текстове избирателно. За това става въпрос тук. Проблемът е в 
планирането, а не в размахването на пръст!

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Проблемът  е,  че  още  при 
приемането на Кодекса няма финансова обосновка.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Именно  защото  при  приемането  на 
Изборния  кодекс  не  е  имало  финансова  обосновка  при 
променения  състав  на  членовете  на  ОИК  и  съответните 
мандатни отношения на Централната избирателна комисия.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Приключихме ли?
Сега  аз  искам да  ви  докладвам  пристигнал  днес  доклад 

от  министъра  на  външните  работи,  който  е  до  министър-
председателя  Бойко  Борисов,  до  госпожа  Фидосова, 
председател  на  Комисията  по  правни  въпроси,  и  до  мен  като 
председател  на  Централната  избирателна  комисия,  тоест  до 
цялата  Централна  избирателна  комисия.  Доклад  от 
произвеждане  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 
Република България в чужбина. 

В  този  доклад,  който  е  много  подробен,  съществените 
моменти  са  предложенията  за  законодателни  промени,  които 
касаят формата на заявлението, подаването на едно или няколко 
заявления  в  пакет,  назначаването  на  секционните избирателни 
комисии извън страната,  заместване на членове на  СИК извън 
страната поради неявяване, документи за гласуване в чужбина, 
специфични  указания  и  разпоредби  за  изборите  в  чужбина, 
срокове за  обявяване на списъците,  добавяне на дефиниция за 
наблюдател. 

Всички  предложения  за  промени  са  обективирани  в 
доклада  и  са  подробно  разписани.  Ще  ви  бъде  предоставено 
копие  от  него,  за  да  можете  да  се  запознаете.  Аз  считам,  че 
ръководителят  на  групата  за  гласуване  в  чужбина  Мая 
Андреева би следвало да организира групата, която да направи 
един  анализ  на  този  доклад,  и  ако  преценим,  да  вземем 
становище  по  направените  предложения.  Намирам  това 
реалистично  да  стане  в  началото  на  септември  или  поне 
първата  половина  на  септември.  Но ще ви моля  все  пак  да  се 
запознаете  с  тези  предложения,  защото  на  много  места, 
доколкото успях да видя, се предлага Централната избирателна 
комисия да бъде оправомощена с част от правомощия, които в 
настоящия Изборен кодекс не са й предоставени.
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Така че на този етап ви докладвам за сведение. Докладът 
е  пристигнал  днес.  И  в  заседанието,  в  което  работната  група 
прецени, че следва да бъде разгледан, ще го разгледаме.

Сега  ви  предлагам  да  пристъпим  към  разглеждане  на 
становището  относно  предложенията  за  промени  в  Изборния 
кодекс.

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, на предишното 

заседание  на  Централната  избирателна  комисия  беше 
сформирана  работна  група,  която  да  подготви  проект  за 
становище  на  Централната  избирателна  комисия  по  внесените 
законопроекти  за  промени  в  Изборния  кодекс,  като  още  на 
заседанието  на  Комисията  беше  ограничен  предметът  на  това 
становище до тези  промени,  които  касаят  статута  и  дейността 
на самата Централна избирателна комисия с едно предложение 
в  края  на  текста,  че  ние  сме  отворени  и  готови  да  вземем 
становище  и  по  останалите  предложения,  направени  в 
законопроектите за промяна на Изборния кодекс.

Работната група се събра два пъти – на 25 и на 27 юли. В 
резултат  на  дейността  на  работната  група  бяха  предоставени 
две  обширни  становища,  изготвени  от  госпожа  Солакова  и 
господин  Паскал  Бояджийски.  Работихме  по  проекта  на 
господин  Бояджийски,  към  който  добавихме  някои  от 
текстовете. В резултат се получи този обобщен текст, който ви 
е раздаден на всички, и разбира се, днес раздаденият проект с 
предложения  на  госпожа  Маринова  след  работата  на 
обобщаващата  група  по  текста.  На  първото  заседание  на 
работната  група  разгледахме  и  текстовете,  които  беше 
изпратила  госпожа  Елена  Маркова,  които  бяха  свързани  с 
формирането  на  администрация  от  гледна  точка  на  новото 
предложение  в  закона  за  създаване  на  администрация  на 
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Централната  избирателна  комисия.  Това  беше  един  от 
основните въпроси,  които се разгледаха  на първото заседание, 
плюс останалите предложения.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Разгледахме  и  въпроса  за 
взаимодействието на тази администрация с администрацията на 
Министерския  съвет,  дотолкова  доколкото  функциитe  в 
Изборния  кодекс  на  администрацията  на  Министерския  съвет 
във  връзка  с  организирането  на  изборния  процес  не  са 
отпаднали.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря ви.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Искам да направя едно уточнение 

в интерес на коректността. Не съм представила становище пред 
цялата  работна  група,  а  в  деня  на  работната  група,  когато 
приключихме,  просто  изпратих  бележките  си  на  Паскал 
Бояджийски,  който  трябваше  да  изготви  становището,  и  на 
госпожа Сидерова. Тоест аз не съм представяла становище пред 
цялата работна група, което да е било обсъждано.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Благодаря  на 
всички.

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.
СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Становището  е  адресирано 

до госпожа Цецка Цачева, председател на Народното събрание: 
„СТАНОВИЩЕ

на Централната избирателна комисия
по предложенията за промени в Изборния кодекс

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
Централната  избирателна  комисия  се  запозна  със 

законопроектите  за  изменение  и  допълнение  на  Изборния  кодекс, 
приети  на  първо  гласуване  от  Народното  събрание.  Предвид 
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констатациите  в  Окончателния  доклад  на  Ограничената  мисия  на 
ОССЕ/СДИЧП  относно  изборите  през  2011  г.  ЦИК  оценява 
важността  на  предлаганите  промени  и  необходимостта  от 
законодателно  решение  по  препоръките  на  независимите 
наблюдатели.  Комисията  счита,  че  в  процеса  на  обсъждане  на 
законопроектите  биха  могли  да  се  обмислят  и  разширят 
предложенията за промени в кодекса, които пряко засягат статута и 
организация  на  работа  на  ЦИК,  както и  материално-техническото 
обезпечаване на изборния процес. В тази връзка предлагаме да бъдат 
взети предвид и следните съображения:

Предложението  ЦИК  да  бъде  юридическо  лице, 
първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, дава възможност 
на  комисията  за  пръв  път  да  съставя  самостоятелен  бюджет  за 
изпълнение  на  възложените  й  от  закона  задачи,  подпомагана  от 
администрация.  Числеността  на  администрацията  е  поставена  в 
зависимост от броя на членовете на ЦИК и към момента няма да 
може  да  надхвърля  10  служители.  Тази  численост  на 
администрацията е крайно недостатъчна и ще направи невъзможна 
работата на комисията. 

До сериозни проблеми в работата на комисията ще доведе и 
липсата  на  ясно  дефинирано  разграничение  на  функциите  и 
правомощията  на  ЦИК  и  другите  органи,  ангажирани  с 
организационно-техническата  подготовка  и  произвеждане  на 
изборите:  Министерският  съвет  и  неговата  администрация, 
Министерството  на  външните  работи,  областните  управители, 
кметовете,  общинските администрации. 

Новият  правен  статут  на  ЦИК,  особеното  положение  на 
комисията  като  независим  орган  и  избягването  на  евентуално 
състояние на несъвместимост от страна на членове на комисията със 
заеманата  от  тях  длъжност  по  трудово  или  служебно 
правоотношение изисква по-детайлна регламентация на статута на 
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самата  комисия  и  нейните  членове.  Като  първостепенен 
разпоредител  с  бюджетни  кредити  комисията  ще  може 
самостоятелно  да  поема  и  финансира  задължения  към  търговски 
дружества  и  служители в  администрацията  на  ЦИК,  което  налага 
уреждането на правомощията на комисията и на представляващото я 
лице  във  връзка  с  тези  обществени  отношения.  Намираме  за 
абсолютно  необходимо  създаването  на  изрична  правна  уредба  на 
правомощията на ЦИК и на лицето, което я представлява, както и на 
възможността  част  от  тези  правомощия  да  бъдат  делегирани  на 
длъжностно лице от администрацията на ЦИК. 

Предвид  изложеното,  предлагаме  статутът  на  комисията  и 
членовете  й  да  бъдат  обсъдени  внимателно,  числеността  на 
администрацията  й  да  не  бъде  определяна  в  кодекса,  а 
взаимодействието между нея и горепосочените органи, ангажирани 
в  произвеждането  и  организационно-техническата  подготовка  на 
изборите, да бъде изрично уредено в Изборния кодекс, като ясно се 
дефинират  функциите  и  правомощията  на  всеки  от  тях.  От 
изключително значение е Изборният кодекс да съдържа разпоредби, 
които да гарантират финансовото обезпечаване на изборния процес 
и изграждането на администрацията на ЦИК.

Като  се  има  предвид,  че  изборният  процес  е  синтезиран  и 
протичащ  в  определени  от  закона  кратки  срокове,  както  и 
механизмът за сформиране и назначаване на комисията и нейните 
правомощия, удачно законодателно решение би било запазване на 
статута  на  ЦИК  като  колегиален  орган  с  изчерпателно  уредени 
правомощия  (по  чл.  26  от  ИК)  и  предвиждане  статут  на 
самостоятелно юридическо лице за администрацията на ЦИК.”

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Искам  да  кажа,  че  предвиждането  на 
статут  на  самостоятелно  юридическо  лице Законът  за 
администрацията не разпознава.  Администрацията се създава,  за 
да обслужва функциите и дейностите на органа по чл. 19, не само на 
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юридическо лице, това е администрация на отделен самостоятелен 
орган. Тоест това предложение не може да го направи Централната 
избирателна комисия и да го редактира по този начин, още повече, 
че  сме  юристи.  Администрацията  винаги  поддържа  и  подпомага 
функциите на органа...

РУМЯНА СИДЕРОВА: На държавния орган. А ние не сме 
държавен орган.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Така е. Съгласна съм, но за първи път 
възниква  предложение за  администрация сама  по  себе  си  да  е 
самостоятелно юридическо лице.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Нали  администрацията  на 
Министерския съвет е самостоятелно юридическо лице?

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Да,  защото  е  на  цялата  държава. 
Разбирам, само искам да внеса едно уточнение.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ: Само  че  чл.  1  на  Закона  за 
администрацията изрично казва, че той е общ закон и не се отнася 
за специални администрации, които са извън този закон. Така че 
–  дотук  със  съжденията  на  госпожа Маркова.  Те  просто  не 
почиват на легална основа и да спрем дотук и да си продължим 
с  текста.  Колко пъти говорим едно и  също нещо!  Именно въз 
основа  на  чл.  1  от  Закона  за  администрацията  рухва  цялата 
постройка  надолу,  включително  и  Законът  за  държавния 
служител и т.н. Да спрем дотук!

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: „Независимо кое законодателно 
решение ще се  приеме (дали юридическо  лице да  бъде  ЦИК или 
нейната  администрация),  комисията  счита,  че  е  необходимо да  се 
предвидят  подходящи срокове  за  влизането  в  сила  на  промените, 
касаещи новите правомощия на ЦИК и организацията на дейността 
на  обслужващата  я  администрация.  Дейностите  по  изработване  и 
приемане  на  правила  за  работа  на  комисията  и  на  нейната 
администрация, назначаването на служители в нея, организацията на 

37



излъчването на заседанията на ЦИК по интернет и други изискват 
време и допълнителен ресурс, каквито с предлаганите промени не са 
предвидени. Предлагаме Народното събрание да отложи влизането в 
сила  на  подобни  разпоредби,  за  да  бъде  осигурена  нормалната  и 
спокойна организация на изборите за народни представители през 
2013 г.

ЦИК  намира  за  целесъобразно  да  предложи  на  Народното 
събрание  след  изготвяне  на  общ проект  на  Закон за  изменение и 
допълнение на Изборния кодекс,  същият да се изпрати на всички 
заинтересовани  лица  като:  Министерския  съвет,  министъра  на 
финансите,  областните  управители,  Националното  сдружение  на 
общините, ЦИК и други, за изразяване на становище. 

Централната  избирателна комисия има готовност да изрази 
становище  и  по  другите  предложения  за  промени,  изложени  в 
законопроектите,  приети  на  първо  гласуване  от  Народното 
събрание.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви.
Колеги, чухте предложението. Имате думата за коментари.
Това, което сега ми направи впечатление е, че предлагаме на 

Народното  събрание  да  отложи  влизането  в  сила  на  подобни 
разпоредби, въпреки че горе сме казали, че Комисията счита, че е 
необходимо  да  се  предвидят  подходящи  срокове  за  влизането  на 
промените в сила. Предлагам ви, като казваме „да отложи влизането 
в  сила  на  подобни  разпоредби”,  все  пак  да  го  поясним  –  като 
предвиди конкретен срок, в който да могат да бъдат реализирани. В 
смисъл,  когато  казваме „да  отложи”,  да  не  казваме изобщо да  го 
отложи, а просто да го отложи за конкретен период от време, в който 
може  да  стане  спокойно  и  безпроблемно  реализацията  на  тези 
проблеми. Сега ми е трудно да предложа подходяща формулировка.

(Обсъждане извън протокола.)
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Колеги,  имате  ли  други  предложения  за  корекции  в 
становището?

Това,  което  няма  как  да  съобразим,  е  решението  на 
Комисията по правни въпроси. На заседанието, което тя е провела в 
четвъртък,  на  26  юли,  на  което,  видно  от  сайта  на  Народното 
събрание са разгледани четирите законопроекта и е изготвен един 
общ проект,  тъй като текстът на този проект не беше достъпен в 
сайта на Народното събрание, ние не разполагаме с информация за 
това какво съдържа този законопроект. Ако има някакви промени в 
приетите  на  първо  четене  законопроекти,  което  не  знам  дали  е 
допустимо, но теоретично е възможно. Няма как да го съобразим в 
това  становище,  но  дотолкова  доколкото  се  позоваваме,  от  една 
страна,  на  гласуваните  вече  законопроекти  на  първо  четене  и  от 
друга  страна  с  оглед  на  това,  което  сме  заявили  вече,  че  имаме 
готовност  да  изразим и допълнително становище,  няма пречка  да 
депозираме  становището  съобразно  информацията,  с  която 
разполагаме.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ: Предлагам  редакция  на  изречението 
„Намираме за абсолютно необходимо създаването на изрична правна 
уредба  за  правомощията  на  ЦИК  и  на  лицето,  което  я 
представлява в публично-финансовите обществени отношения.” 
Да конкретизираме за кои обществени отношения става въпрос.

Идеята ми е следната. Това лице в крайна сметка какво ще 
прави? То ще се занимава с бюджет и разходване на пари, което е 
главната  му  функция  именно  във  връзка  с  разходите  на  това 
юридическо лице и взаимоотношенията му с трети лица и то само и 
единствено във връзка с бюджета. (Коментари между членовете на 
ЦИК.)

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:   Добре,  да  стане  тогава  така: 
„Намираме за абсолютно необходимо създаването на изрична правна 
уредба  за  правомощията  на  ЦИК  и  на  лицето,  което  я 
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представлява,  както  и  на  възможността  част  от  тези 
правомощия  да  бъдат  делегирани  на  длъжностно  лице  от 
администрацията на ЦИК.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  имате  ли 
други забележки?

Ако  няма,  както  казахме,  запазваме  си  правото  да 
изразим  и  допълнително  становище,  включително  и  след 
евентуален диалог с  Правната  комисия,  което  коментирахме в 
една от работните групи, че би било само от полза за всички.

Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение.
ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

продължаваме с докладите. Госпожа Солакова има думата.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  съгласно  протоколно 

решение  от  16  юли е  изготвено  сведението  за  дежурствата  на 
членовете на Централната избирателна комисия за м. юли, от 1 
до 31 юли, въз основа на справките,  подадени и подписани от 
ръководителите  на  работни  групи.  Тези  справки  отразяват 
участието  на  колегите  в  работни групи,  както  и  изпълнението 
на  конкретно  възложени  задачи.  Сведението  включва  и 
осъществените  дежурства  по  месечния  график  за  м.  юли. 
Съобразно  нашето  протоколно  решение  ръководителите  на 
работни групи трябва да докладват дежурствата на колегите.

Докладвам участието на членове на ЦИК в Работна група 
1.7. 

На  4  юли  2012  г.  е  проведено  заседание  от  10,30  ч. 
Присъствали  са:  Севинч  Солакова,  Ерхан  Чаушев,  Силва 
Дюкенджиева,  Сабрие  Сапунджиева и  Бисер  Троянов.  На  тази 
работна  среща  обсъдихме  опис  на  помещенията,  които  заема 
към  настоящия  момент  Централната  избирателна  комисия  и 
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въпросите,  които  следва  да  бъдат  поставени  в  две  писма  до 
главния секретар на Министерския съвет.

На 9 юли 2012 г. е проведено заседание на Работна група 
1.7.,  на  което  са  уточнени  окончателните  редакции  на  две 
писма, изпратени на същата дата, с изходящи номера 610 и 611, 
ведно  с  приложението  към  писмо  611  –  това  е  описът  на 
помещенията  на  Централната  избирателна  комисия,  които  тя 
към настоящия момент заема като работни помещения, зали за 
провеждане  на  заседанията  на  Комисията,  зала  за  провеждане 
на заседания на работни групи, представителни функции, както 
и хранилища и складове,  предоставени съгласно Тристранното 
споразумение.

Присъстваха: Севинч Солакова, Мария  Мусорлиева, Мая 
Андреева,  Бисер  Троянов,  Ерхан  Чаушев  и  Силва 
Дюкенджиева.

На  6  юли  съм  предложила  като  дежурства  да  бъдат 
отразени на колегите  Анна Манахова и Паскал Бояджийски за 
становищата им по проектите на писма до главния секретар на 
Министерския съвет.

На 20 юли е проведено заседание на Работна група 1.7., 
на което са  обсъдени въпросите,  свързани  с  график и проекти 
на решения във връзка  с  организирането  и  произвеждането на 
избори  за  народни  представители  през  2013  г.;  въпросите, 
свързани  възнагражденията  по  гражданските  договори  на 
сътрудниците  и  двамата  служители  на  Министерския  съвет; 
въпрос, свързан с необходимостта от сключване на граждански 
договори  в  изпълнение  на  Тристранното  споразумение  по 
отношение  на  включени  служители  от  Народното  събрание. 
Обсъдени са и проектите на граждански договори на членовете 
на работната група по архивиране.
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На това заседание присъстваха:  Севинч Солакова, Елена 
Маркова,  Мария  Мусорлиева,  Мая  Андреева,  Венцислав 
Караджов, Ерхан Чаушев и Паскал Бояджийски.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам заседанията и 
дежурствата на членовете на Работна група 1.3.

На  13  юли  е  проведено  едно  заседание  в  разширен 
състав.  Заседанието  беше  свикано  с  оглед  планиране  на 
работата на комисията през есенния период, както и във връзка 
с произвеждане на изборите за народни представители. 

На  заседанието  присъстваха:  Румяна  Сидерова,  Севинч 
Солакова,  Бисер  Троянов,  Ралица  Негенцова,  Анна  Манахова, 
Гергана  Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Силва 
Дюкенджиева, Красимир Калинов и Паскал Бояджийски.

На  18  юли  отново  е  проведено  заседание  на  Работна 
група 1.3., свързано с обсъждане на писмо № 875 от 12 юли на 
Министерския съвет,  както и окончателно вземане на решение 
за  планиране работата  на работни групи 1.3.  и  1.5.  във  връзка 
със  следващия  период,  също  и  предложение  за  становище  по 
законопроектите  за  промени  в  Изборния  кодекс  в  частта  на 
работата на Работна група 1.3.

Присъстваха:  Румяна  Сидерова,  Ралица  Негенцова, 
Гергана  Маринова,  Бисер  Троянов,  Владимир  Христов,  Ерхан 
Чаушев,  Севинч Солакова,  Паскал Бояджийски,  Мая  Андреева 
и Елена Маркова.

На  25  юли  е  проведено  заседание  на  общата  работна 
група,  която  беше  сформирана  във  връзка  с  изготвяне  на 
становище  по  законопроектите  за  изменение  на  Изборния 
кодекс.

Присъстваха:  Румяна  Сидерова,  Ралица  Негенцова, 
Венцислав  Караджов,  Гергана  Маринова,  Севинч  Солакова, 
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Паскал Бояджийски, Ерхан Чаушев, Мария Мусорлиева,  Силва 
Дюкенджиева, Емануил Христов и Красимир Калинов.

За  това  заседание  съм  предвидила  и  възнаграждение 
допълнително  за  Елена  Маркова,  която  е  подготвила  писмено 
становище,  свързано  с  възможността  за  формиране  на 
администрация на ЦИК,  така както предвижда законопроектът 
за изменение на Изборния кодекс от гледна точка и на Закона 
за администрацията.

На 27 юли е проведено отново заседание на тази работна 
група във връзка с приемане на окончателно становище, което 
да бъде внесено на заседание на Комисията и което разгледахме 
днес. 

Присъстваха:  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова, 
Паскал Бояджийски,  Гергана Маринова,  Бисер Троянов,  Ерхан 
Чаушев и Венцислав Караджов.

Предложила  съм  допълнително  възнаграждение  за  едно 
дежурство  като  ръководител  на  работната  група  за  проектите, 
които изготви и обобщи господин Паскал Бояджийски.

Това е моят доклад. 
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, на 3 юли се събра 

групата,  която  е  утвърдена  с  протоколно  решение  на 
Централната избирателна комисия от 8 март 2012 г. Събраха се 
8 члена на групата и стигнахме единодушно до извода, че няма 
законова  делегация  (с  което  смятам  да  изчерпим  въпроса)  за 
изготвяне на правилник за работа на Централната избирателна 
комисия. Всички бяхме единодушни.

Присъстваха:  Елена  Маркова,  Румяна Сидерова,  Севинч 
Солакова,  Бисер  Троянов,  Гергана  Маринова,  Ерхан  Чаушев, 
Силва Дюкенджиева и Паскал Бояджийски.
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В този смисъл групата повече няма да се събира. Тя и без 
това  се  е  събирала,  откакто  е  създадена  Комисията,  само  два 
пъти.

КРАСИМИР  КАЛИНОВ:  Работна  група  1.9.  е  провела 
заседание  на  16  юли.  Присъствали  са:  Красимир  Калинов, 
Емануил  Христов,  Венцислав  Караджов,  Ерхан  Чаушев  и 
Владимир  Христов.  Заседанието  е  във  връзка  с  писмо  от 
следовател  Григоров  за  досъдебно  производство.  Изготвихме 
предложение  за  писмо  до  „Информационно  обслужване”,  с 
което да се препрати писмото на следователя.

Работна група 1.9. се е събрала и на 19 юли. Присъствали 
са: Красимир Калинов, Мая Андреева, Емануил Христов, Ерхан 
Чаушев и Елена Маркова. Работната група е обсъдила въпроса 
за принципните решения за парламентарните избори.

Групата за контролна проверка е провела две заседания – 
на 11 и на 13. Присъствали са всички членове на тази група, с 
изключение на госпожа Сапунджиева.

На  заседанието  на  11  юли  сме  изготвили  документация 
във връзка с проверката на изборите на 11 март и 22 април, на 
13 юли сме изготвили документацията за проверката изборите, 
която докладвах днес.

Предложил  съм  дежурство  на  Красимир  Калинов  и 
Емануил  Христов  на  17  юли  по  повторна  проверка  на 
въведените данни.

На  10  юли  едно  дежурство  на  Красимир  Калинов  за 
изготвяне  на  презентацията  на  методиката,  която  още  не  е 
докладвана.

На  10  юли  също  на  Красимир  Калинов  и  Емануил 
Христов дежурство за повторна проверка на данните.
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На  27  юли  дежурство  на  Емануил  Христов  и  Ерхан 
Чаушев за проверка на данните за последните избори и проект 
за решение за поправка на фактическа грешка.

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Аз  докладвам  за  работните 
групи на Мария Мусорлиева – по състава и дейността на ОИК и 
СИК и по жалбите.

Групата  е  провела  едно  заседание  на  24  юли. 
Присъствали са: Мария Мусорлиева, Румяна Сидерова, Севинч 
Солакова,  Ерхан  Чаушев,  Гергана  Маринова  и  Силва 
Дюкенджиева.  Заседанието  е  по  планиране  на  дейността  на 
работната група.

На 17 юли има Работна група 1.4. за условията и реда за 
провеждане  на  предизборна  кампания  и  организиране  и 
провеждане на разяснителна кампания.

Присъствали  са:  Красимира  Медарова,  Бисер  Троянов, 
Ерхан Чаушев, Паскал Бояджийски, Мария Мусорлиева, Ралица 
Негенцова и Венцислав Караджов. Това беше среща във връзка 
с  подготовката  за  среща  с  неправителствената  организация 
„ЕГО ПОЛИТИКО”.

На  23  юли  Работна  група  1.4.  е  провела  заседание. 
Присъствали  са:  Красимира  Медарова,  Бисер  Троянов,  Ерхан 
Чаушев,  Паскал  Бояджийски,  Мария  Мусорлиева,  Ралица 
Негенцова.  Това  беше  подготовка  за  срещата  ни  с  Антоанета 
Цонева.

На  26  юли  от  10,30  ч.  същата  работна  група  проведе 
среща  с  Антоанета  Цонева  и  още  двама  представители  на 
неправителствената организация, която тя представлява. 

Присъстваха:  Румяна  Сидерова,  Бисер  Троянов,  Ерхан 
Чаушев,  Паскал  Бояджийски,  Мария  Мусорлиева,  Ралица 
Негенцова и Венцислав Караджов.

Това е, което мога да докладвам за тази работна група.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: На 30 юли Работна група 1.4. се събра 
във  връзка  със  среща  с  директора  на  НЦИОМ  във  връзка  с 
набелязване  на  насоки  за  бъдеща  съвместна  дейност  по 
отношение  на  подготовката  на  данни  за  информираността  на 
избирателите  по  отношение  на  техните  изборни  права  и 
задължения  и  предоставяне  на  данни  от  НЦИОМ  за  тази 
информираност на гражданите.

На  тази  среща  са  присъствали:  Красимира  Медарова, 
Ерхан Чаушев, Красимир Калинов, Емануил Христов и Ралица 
Негенцова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Има  и  една  справка  за  Работна 
група 1.2. по регистрация на политически партии, коалиции от 
партии,  кандидати,  наблюдатели,  застъпници  за  участие  в 
изборите. Датата е 20 юли. Заседанието е свързано с планиране 
на работата.

Присъствали  са:  Мая  Андреева,  Севинч  Солакова, 
Владимир Христов, Гергана Маринова и Мария Мусорлиева.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 
докладите  на  ръководителите  на  работните  групи.  Имате  ли 
някакви забележки или възражения по дежурствата.

Ако няма,  който е  съгласен с  докладваните  заседания  и 
дежурства, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
(Справка за дежурствата се прилага към протокола.)
Госпожо Грозева, заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с вх. № 901 от 18 юли 2012 г. 

е постъпило запитване по мейла от Стоян Георгиев Дойчев, член на 
ОИК – Ихтиман. 

Той ни пита: „През м. ноември, декември 2011 г. и януари и 
2012  г.  за  проведени  заседания  и  дежурства  в  ОИК  получих 
заплащане  от  общината  и  държавата,  а  в  същото  време  бях 
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регистриран в бюрото по труда като безработен. През м. януари 
2012 г. получих съобщение, че трябва да възстановя получената 
сума  за  заседанията,  тъй  като  съм  бил  с  обезщетение  като 
безработен.  Правилно  ли  е  да  възстановя  получената  сума  на 
Националния  осигурителен  институт?  Разчитам  на  вашето 
съдействие, за да получа компетентен отговор.”

Предлагам ви следния отговор:
„Съгласно протоколно решение на ЦИК от 31 юли 2012 г. във 

връзка с Ваше запитване с вх. № 901/18.07.2012 г. Ви уведомяваме, 
че  НОИ  правилно  е  издал  разпореждане  за  възстановяване  на 
изплатеното  Ви  обезщетение  като  безработен  за  дните  на 
заседанията на ОИК, на които сте присъствали. 

За времето на тези заседания Вие подлежите на задължително 
осигуряване по чл. 4 от КСО като упражняващ трудова дейност и 
поради това нямате право на обезщетение като безработен.

Ако срокът на обезщетението Ви не е изтекъл, за в бъдеще 
следва ежемесечно да подавате декларация (Приложение № 5 към 
чл.  3  от  КСО),  в която  да  декларирате  обстоятелствата,  че  сте 
посещавали заседания на ОИК, като отбележите датите, на които са 
проведени.  На  основание  тази  декларация  НОИ  служебно  ще 
коригира размера на определеното Ви месечно обезщетение.

Декларирането  на  горните  обстоятелства  е  Ваше 
задължение.”

РЕПЛИКИ: Много добър отговор!
ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Упълномощавам 

госпожа Сидерова да води заседанието.
ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА: Който  е  съгласен  с  този 

отговор, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги, с  вх.  №  914  е 

получено искане от  Общинската  избирателна  комисия – Шумен, 
за изплащане на възнаграждение за едно заседание.  Заседанието е 
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проведено  на  22  юни  2012  г. Присъствали  са:  председател, 
заместник-председател, секретар и 11 члена.

На  заседанието  са  прекратили  предсрочно  пълномощията 
на  общински  съветник,  който  е  подал  молба  за  оставка  и  са 
обявили следващия. Основанието е чл. 30, ал. 4, т. 3 от  Закона  за 
местното самоуправление и местната администрация.

Предлагам да бъде изплатено от общинския бюджет.
На  10  юли  2012  г.  са  дали  дежурство  председател, 

заместник-председател  и  секретар,  което  е  на  основание 
Решение  1486-МИ.  Те  са  отворили  изборното  помещение 
съгласно  тяхното  решение  и  са  прибрали  списъците,  които  са 
им предадени, от изборите, проведени на 23 и на 30 октомври.

Предлагам да се изплати от държавния бюджет.
ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен,  моля 

да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам 

ви, че с вх. № 925 от 25 юли 2012 г. от Общинската избирателна 
комисия  –  Стралджа,  област  Ямбол,  които  не  са  изпращали 
досега искане в периода от 9 ноември 2011 г. до 22 май 2012 г. 
Те претендират девет дежурства.

Първото  е  с  дата  9  ноември  2012  г.  То  е  дадено  от 
председателя  и  един  от  членовете  и  е  явяване  по  дело  по 
оспорване на изборния резултат. Правното основание е чл. 267 
от Изборния кодекс.

Предлагам за изплащане от държавния бюджет.
Следващото  дежурство  е  с  дата  14  ноември  2011  г.  на 

трима  члена  на  комисията.  Прибирали  са  изборните  книжа  и 
материали, които са върнати от Административен съд – Ямбол.

Предлагам за изплащане от държавния бюджет.
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На 22 ноември председателят с двама члена са предавали 
материали на  общинската  администрация  по наше решение  № 
1485.

Предлагам за изплащане от държавния бюджет.
Следващото  дежурство  е  с  дата  7  декември  2011  г.  на 

един член, който е извършил процесуално представителство по 
дело по описа на Върховния административен съд.

Предлагам за изплащане от държавния бюджет.
На  14  февруари  председателят  и  трима  члена  на 

комисията са изготвили искана информация от Сметната палата 
съгласно писмо с посочен в справката номер.

Предлагам за изплащане от държавния бюджет.
Следващото дежурство е от 23-и от председател и трима 

члена,  които са  отворили изборно  помещение  за  приобщаване 
на изборни материали.

Предлагам за изплащане от държавния бюджет.
Следващото  дежурство  е  от  5  април  2012  г.  на 

председател  и  двама  члена,  като  се  предали  на  общинската 
администрация  –  Стралджа,  всички  неизползвани  изборни 
документи.

Предлагам за изплащане от държавния бюджет.
На 15 май има дежурство на председател и трима члена 

за  отваряне  на  изборното  помещение,  в  което  се  съхраняват 
изборните  книжа  и  материали,  за  да  внесат  за  съхранение 
избирателните  списъци  и  придружаващите  ги  удостоверения, 
предадени от „ГРАО”.

Предлагам за изплащане от държавния бюджет.
На  22  май  2012  г.  е  осъществено  дежурство  от  трима 

члена.  Отворили  са  помещението,  в  което  се  съхраняват 
изборните книжа и материали съвместно с Държавен архив.

Предлагам за изплащане от държавния бюджет.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 
моля да гласува.

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

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги,  с  вх.  № 922 от 24 
юли 2012 г.  сме получили искане от  Общинската  избирателна 
комисия  –  Мъглиж,  за  изплащане  на  възнаграждение  за  две 
заседания.

Първото  заседание  е  проведено  на  17  юли  2012  г. 
Присъствали  са:  заместник-председател  и  11  члена.  На  това 
заседание те са обявили за избран следващ кандидат от листата 
на „Местна коалиция”.

На  основание  чл.  276,  ал.  1  от  Изборния  кодекс 
предлагам  това  възнаграждение  да  се  заплати  от  държавния 
бюджет.

На  20  юли  2012  г.  са  провели  заседание,  на  което  са 
присъствали:  заместник-председател  и  11  члена.  На 
заседанието  са  прекратили  предсрочно  пълномощията  на 
общински съветник.

На  основание  чл.  30,  ал.  7  от  Закона  за  местното 
самоуправление  и  местната  администрация  предлагам  да  се 
заплати  възнаграждение  за  това  проведено  заседание  от 
общинския бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 
моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Има ли други доклади за възнаграждения? Няма.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Мога  да  докладвам  за  проведената 

среща с НЦИОМ.
Уважаеми  колеги,  на  30  юли  се  проведе  среща  с 

директора на НЦИОМ във връзка с осигуряване на съдействие 
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при подготовката за провеждането на разяснителната кампания 
на  Централната  избирателна  комисия  във  връзка  с  правата  и 
задълженията  на  избирателите  и  тяхната  информираност. 
Мисля,  че  тази  среща  беше  важна  и  ползотворна.  На  нея  се 
постигна  съгласие  и  обещание  за  съдействие  в  следните 
направления.

НЦИОМ може да подпомогне ЦИК при подготовката на 
емпирично изследване за изходните данни за информираността 
на гражданите по отношение на техните изборни права, като за 
тези  разходи  могат  да  бъдат  използвани  техните  бюджетни 
средства,  при  положение  че  ЦИК  успее  да  формулира 
проблемните области – какво точно има предвид да се измери 
по  отношение  на  тази  информираност.  НЦИОМ  може  да 
подпомогне  и  конкретното  формулиране  на  въпросите  за 
съставянето  на  съответния  въпросник  при  провеждането  на 
това тестване на изходното ниво, за да може впоследствие ЦИК 
да  центрира  своята  целенасочена  кампания  по  отношение  на 
съответните права и задължения на избирателите.

Предприеха  се  също  и  се  набелязаха  по-конкретните 
срещи евентуално да се проведат до 15 септември. Предложи се 
тези действия да  бъдат  уредени евентуално с  някаква рамкова 
спогодба, в която, най-общо казано, да се формулират идеите за 
предмета на съвместна дейност.

Освен  това  директорът  на  НЦИОМ  каза,  че  може  да 
предостави  и  данни  от  досегашни  проведени  социологически 
изследвания във връзка с информираността на гражданите.

Мисля,  че  срещата  беше  ползотворна  и  можем  да 
използваме  капацитета  на  тази  сериозна  институция  за 
подготовката на нашата разяснителна кампания.

След  ваканцията  ще  се  обсъдят  конкретните  рамки  и 
съответната конкретизация на тези взаимоотношения.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, изчерпахме 
докладите. 

Насрочвам следващото редовно заседание за 15 август от 
14 ч.,  за която дата упълномощавам госпожа Мая Андреева да 
води заседанието и да подписва решенията и кореспонденцията 
вместо председател.

За  периода  от  13  август  до  24  август,  през  който  е 
възможно  да  отсъствам,  упълномощавам  госпожа  Елена 
Маркова да изпълнява всички мои функции, включително и да 
води  заседанието  на  22  август  и  да  подписва  решения  и 
кореспонденция,  в  случай  че  отсъствам,  както  и  за  целия 
период  на  отсъствието  ми  да  изпълнява  всички  функции, 
включително и да свиква извънредни заседания.

Давам  възможност  на  госпожа  Солакова  да  заяви  за 
периода на нейното отсъствие кого упълномощава. Като това не 
отменя, разбира се, законовата възможност Комисията да вземе 
различно  решение  във  всеки  един  случай,  в  който  се  наложи, 
относно лицата, които да подписват.

Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Определено  считам,  госпожо 

председател,  че за това кой да подписва за секретар следва да 
се  приеме  решение  на  Централната  избирателна  комисия.  За 
периода,  за  който  засега  няма  да  съм  в  София  –  от  8  до  14 
август,  предлагам  госпожа  Сапунджиева  да  подписва  за 
секретар решенията и кореспонденцията на ЦИК.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  При  това 
положение ви предлагам да гласуваме едно решение, с което за 
периода  на  отсъствие  на  госпожа  Солакова  същата  да  бъде 
замествана  от  госпожа  Сапунджиева,  която  да  подписва  за 
секретар решения и кореспонденция от името на ЦИК.

Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
Приключваме  заседанието.  Следващото  редовно 

заседание е на 15 август от 14 часа.
Благодаря ви и приятна почивка!

(Закрито в 20,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова
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