ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 214
На 26 ноември 2012 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н
1. Проекти

на

решения

за

р е д:
назначаване

на

РИК

за

Националния референдум на 27 януари 2013 г.
2. Методически указания.
3. Предложение до президента на Република България за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство Глоджево,
община Ветово, област Русе.
Докладва: Мариана Христова
4. Писмо от Еконмедия от Деница Джевова – проформа
фактура за обява на ЦИК.
5. Писмо до главния секретар на Министерския съвет –
отговор на писмо вх. № 108-НР/23.11.2012 г.
Докладва: Севинч Солакова
6. Проект на решение за поправка на Приложение № 48 от
образците на книжа за националния референдум.
Докладва: Севинч Солакова
7. Жалба до ВАС чрез ЦИК от Инициативния комитет,
инициирал подписка за свикване на национален референдум, срещу
Решение № 15-НР на ЦИК от 211.11.2012 г., за назначаване на СИК.
Докладва: Севинч Солакова
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8. Искане от Софийския районен съд на данни за кмета на
кметство Мокреш, община Вълчедръм.
9. Искане от РУ на МВР – Асеновград на информация за
кмета на кметство Милева, община Садово.
10. Писмо от Полина Сурджийска от в. „24 часа” и „Труд”
относно обява на ЦИК за задание – цени.
11. Писма до главния секретар на Министерския съвет и до
Агенцията за обществени поръчки.
Докладва: Паскал Бояджийски
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.
Заседанието бе открито в 14,35 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*

МАЯ АНДРЕЕВА: Добър ден, колеги! Откривам заседанието
на Централната избирателна комисия на 26 ноември 2012 г. В залата
присъстват 18 членове на ЦИК.
Дневният ред ви е представен.
Колегата Солакова има спешно да докладва. Моля да
започнем с това.
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5. Писмо до главния секретар на Министерския съвет –
отговор на писмо вх. № 108-НР/23.11.2012 г.
6. Проект на решение за поправка на Приложение № 48 от
образците на книжа за националния референдум.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № НР-108 от 23.11.2012
г. е постъпило писмо на главния секретар на Министерския съвет, с
което ни изпраща два екземпляра на техническите образци на
приложения №№ 10, 11, 35, 41, 46, 47, 48 и 49. Искането в писмото е
същите да бъдат разгледани на заседание на Централната
избирателна комисия и ако бъдат одобрени, единият екземпляр да
бъде съгласуван и да бъде върнат в Министерския съвет.
В същото писмо се прави и едно предложение по отношение
на вида, цвета и размера на торбите, в които ще се поставят за
съхранение избирателните списъци и останалите книжа и материали.
Предлагат да се вземе предвид и да се определят допълнителни
характеристики,

свързани

с

водонепропускливост

и

товароподемност на торбите, както и възможните отклонения в
размерите им.
В

писмото

са

посочили,

че

приемат

направеното

предложение относно защитата на удостоверението за гласуване на
друго място – това е Приложение № 10: да бъде отпечатано на
хартия, тонирана в хартиената маса, като цветът на хартията и
включването на поле с растеров фон в удостоверението изясняват, че
ще бъде съгласувано с Централната избирателна комисия в
оперативен порядък.
Подготвила съм проект на писмо. Прегледала съм образците
книжа. Те предварително ни бяха изпратени и аз и господин
Бояджийски ги прегледахме. Всички корекции, които ние бяхме
направили, са отразени, но в книга № 48 – аз вчера докладвах на
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заседанието, в приложение № 48, което е протокол на районната
избирателна комисия, има една техническа грешка, която е
допусната. Оставили сме реда „Изборите в изборния район
протекоха при следната обстановка”

без да заменим думата

„изборите”.
Първо ви предлагам на вниманието един проект на писмо, в
което да уточним, че приложено изпращаме заверени технически
образци на книжата за работа на администрациите и комисиите,
които ще се осигурят централизирано, по номера както преди малко
ви докладвах.
Относно торбите, в които ще се поставят за съхранение
избирателните списъци и останалите книжа и материали, предлагам
да възприемем предложението за определяне и на допълнителни
характеристики, които са свързани с водонепропускливост и
товароподемност на торбите, както и възможните отклонения в
размерите

им,

като

предлагаме

следното:

във

връзка

с

водонепропускливост и товароподемност да предложим това да е
тъкана торба (чувал) от полипропилен с вътрешна полиетиленова
торба с минимална товароподемност от 25 кг, а във връзка с
размерите да уточним, че са възможни отклонения ± 10 см от тези
размери, които посочихме в предишното ни писмо.
В това писмо няма да настъпят корекции, ако ние преценим
да не извършваме поправка в приложение № 48. Но ако извършим
поправка, в писмото ще посочим, че с решение №… на Централната
избирателна комисия сме допуснали поправка на техническа грешка
и сме утвърдили нов образец, за което съм подготвила проект на
решение, но искам първо да помислим, да преценим и да решим
дали наистина да има поправка на такава техническа грешка в срока
по чл. 12, ал. 3 от Изборния кодекс.
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МАЯ

АНДРЕЕВА:

Колеги,

на

вчерашното

заседание

принципно се уточнихме корекциите да бъдат гледани до 2 декември
2012 г., но тази изборна книга е свързана наистина с това писмо,
което ние трябва да изпратим към администрация на Министерския
съвет, затова проектът се внася днес доколкото аз разбирам от
доклада. Може би е по-добре да започнем с решението и след това
да видим писмото.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Както проектът за решение, така и
писмото до главния редактор на „Държавен вестник” са качени в
мрежата. Ако разбира се преценим, обнародването в „Държавен
вестник” може да се извърши едновременно с другото решение, ако
има такова, с оглед на проверката на книжата, за която проверка се
уточнихме вчера и госпожа Сидерова пое ангажимента да направи
разпределението.
Колеги предлагам проект на решение относно поправка в
Приложение № 48 от образците на книжата за произвеждане на
националния референдум на 27 януари 2013 г.
„На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление във
връзка с чл. 12, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
І. ДОПУСКА поправка в Приложение № 48 от образците на
книжата за произвеждане на национален референдум, утвърдени с
Решение № 6-НР от 12 ноември 2012 г., както следва:
На ред „Изборите в изборния район бяха произведени при
следната обстановка:…“ думите „Изборите в изборния район бяха
произведени“ се заменят с „Националният референдум в изборния
район беше произведен“.
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Предложила съм и втори вариант: „Думите „Изборите в
изборния

район

бяха

произведени“

да

бъдат

заменени

с

„Гласуването в Националния референдум в изборния район
протече“.
ІІ. УТВЪРЖДАВА нов образец на Приложение № 48,
неразделна част от решението.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Солакова, вие като докладчик кой
вариант предпочитате и поддържате?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Първия вариант.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението. Който е
съгласен, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16, против – 1.
Предложението се приема. Решението е № 20-НР.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, аз гласувах против,
защото първо имаме само един изборен район от моя гледна точка.
Имаме национален референдум, имаме един изборен район. И ако
трябва да направим промени в тази изборна книга, би следвало да
кажем само и единствено „Националният референдум беше
произведен” и да се опише, защото ние имаме един изборен район. А
ако кажем „Националният референдум в изборния район беше
произведен”, от моя гледна точка ще се има предвид, че имаме
множество изборни райони. Аз не мисля, че ние сме в случая на
множество изборни райони.
МАЯ АНДРЕЕВА: Ще дам възможност на докладчика за
становище.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колега Караджов, с оглед на това, че
разпоредбата е: за организационно-техническата подготовка на
изборите територията на страната се разделя на 31 района, които
съвпадат с изборните райони по чл. 67, ал. 1. В чл. 67 това е
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разпоредбата за изборите за народни представители. Те се
произвеждат на територията на страната, която се разделя на 31
многомандатни изборни райони, в т. ч. три в област София и два в
област Пловдив.
Ако приложим разпоредбата на чл. 68 от ИК, който касае
произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на
републиката, в същата разпоредба, ал. 2 изрично уточнява, че за
организационно-техническата подготовка на изборите територията
на страната се разделя на 31 района, които съвпадат с тези по чл. 67,
ал. 1 за произвеждане на избори за народни представители.
Неслучайно във всички изборни книги, в които става въпрос
за изборния район, ние сме възприели подхода: посочване изборен
район №.. – наименованието на изборния район.
МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря.
Заповядайте, колега Солакова, с писмото.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: При това положение предлагам
следния проект на писмо до главния секретар на Министерския
съвет:
„Във връзка с Ваше писмо с вх. № НР-108 от 23.11.2012 г. на
ЦИК и протоколно решение от заседанието на ЦИК на 26 ноември
2012 г. Ви уведомяваме:
1. Приложено връщаме заверени технически образци на
книжа за работа на администрациите и комисиите, които ще се
осигурят централизирано, както следва:
Приложение № 10 – Удостоверение за гласуване на друго
място;
Приложение № 11 – Публичен

регистър

за

издадените

удостоверения за гласуване на друго място;
Приложение № 35 – Протокол за предаване и приемане на
избирателния списък;
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Приложение № 41 – Протокол за предаване и приемане на
книжа и материали;
Приложение № 46 – Протокол на СИК;
Приложение № 47 – Извлечение от протокол на СИК;
Приложение № 49 – Извлечение от протокол на РИК.
2. С Решение № 20-НР от 26.11.2012 г. ЦИК допусна
поправка в Приложение № 48 – Протокол на РИК, и утвърди нов
образец.
Приложено изпращаме копие от Решение № 20-НР от
26.11.2012 г. и нов образец на Приложение № 48.
3. Относно торбите, в които ще се поставят за съхранение
избирателните списъци и останалите книжа и материали, ЦИК
възприе предложението Ви за определяне и на допълнителни
характеристики,

свързани

с

водонепропускливостта

и

товароподемността на торбите, както и възможните отклонения в
размерите им, и предлага следното:
а) във връзка с водонепропускливост и товароподемност –
тъкана торба (чувал) от полипропилен с вътрешна полиетиленова
торба с минимална товароподемност от 25 кг;
б) във връзка с размерите – възможни отклонения ± 10 см.
Приложение: съгласно текста.”
МАЯ АНДРЕЕВА: Въпроси, бележки? – Няма.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Предложението се приема.
7. Жалба до ВАС чрез ЦИК от Инициативния комитет,
инициирал подписка за свикване на национален референдум,
срещу Решение № 15-НР на ЦИК от 211.11.2012 г., за
назначаване на СИК.

9
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Току-що беше донесен преписизвлечение от протокола и мога да докладвам, за да гласуваме тази
жалба

да

бъде

изпратена

комплектувана

до

Върховния

административен съд.
Колеги, както ви докладвах на вчерашното заседание,
постъпила е жалба срещу Решение № 15-НР от 21.11.2012 г.
Жалбата беше комплектувана изцяло както с Решение № 3 относно
съобщаването на решенията, разпечатки от сайта на ЦИК и от
бюлетина на БТА относно датата и часа на съобщаването, заверено
копие от обжалваното решение и препис-извлечение от протокол №
210 от 21 ноември 2012 г.

в частта относно приемането на

обжалваното решение № 15-НР.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, писмото да се подпише и да се
изпрати.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Предложението се приема. Писмото ще бъде изпратено.
Колега Христова, вие сте последна за доклад преди да
пристъпим към решенията.
3. Предложение до президента на Република България за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство Глоджево,
община Ветово, област Русе.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, постъпило е предложение
общинската избирателна комисия – Ветово, област Русе, вх. №
1323/19.11.2012 г. Към предложението е приложен протокол № 36 и
решение № 111 от 9.11.2012 г., с което ОИК – Ветово ни уведомява
за влязло в сила Решение № 109 за предсрочно прекратяване
пълномощията на кмет на кметство Глоджево на Илхан Басриев
Абдиходжев. Към протокола и решението са приложено съответно
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решения на Административен съд и на Върховен административен
съд. Решението на Административния съд е № 15/2.07.2012 г., е
влязло в сила на 25.10.2012 г., с което е оставено в сила Решение №
109 на ОИК – Ветово за предсрочно прекратяване пълномощията на
кмета на кметство Глоджево, поради което ви предлагам да
направим предложение до президента на Република България да
насрочи частичен избор за кмет на кметство Глоджево, община
Ветово, област Русе. Няма предложение за дата.
Само за информация искам да кажа, че тъй като към
преписката не бяха приложили Решение № 109, с което са
прекратени пълномощията, бях уведомила ОИК – Ветово, да
изпрати същото в оригинал с оглед комплектоване на преписката до
президента. Писмото ведно с приложеното Решение № 109 в
оригинал пристигна едва днес – на 26 ноември и затова сега ви го
докладвам.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, бележки, въпроси?
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колега Христова, исках да
попитам, имаме ли становище от „ГРАО” за броя на постоянно
живеещите към датата на искането за произвеждане на частичен
избор?
МАРИАНА ХРИСТОВА: Не, нямаме такова становище.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Аз лично бих поискал да вземем
справка, за да може все пак да представим на президента всички
необходими документи, за да си състави обективно мнение по
въпроса следва ли или не да се насрочи частичен избор.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Аз не считам, че в случая това е
относимо, тъй като пълномощията на кмета на кметство Глоджево са
прекратени на друго основание.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

изискванията на Изборния кодекс.

Трябва

да

се

спазват
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МАРИАНА ХРИСТОВА: Моето предложение е сега да
предложим на президента и считам, че не е необходимо да
изискваме справка от „ГРАО” по отношение броя на населението на
кметство Глоджево. Такъв е и принципът на Централната
избирателна комисия досега.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, моето предложение е да
се спазят изискванията на Изборния кодекс и да се изиска справка от
ТД „ГРАО” относно броя на жителите на това населено място към
деня, в който се иска насрочване на частичен избор. Аз лично
считам, че в противен случай най-малкото няма да бъде спазен
законът, и второ, ще направим излишни разходи за произвеждане на
избори в случай че броят на жителите е под 350. Не считам, че
следва да повтаряме случая с Радовене. Не казвам, че тук жителите
са по-малко, но в Радовене в момента са под 300 и ние произведохме
избори за кмет на кметство. За мене това са нецелесъобразно
изразходвани държавни средства.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте двете предложения.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Колеги,

аз

считам,

че

предложението на колегата Караджов е правилно и ние имаме
задължение да изпратим на президента цялата преписка с всички
документи, тъй като неговата администрация извършва преглед на
преписката, но няма да събира доказателства. Затова считам, че
изискването на закона трябва да бъде спазено: когато има съмнение
за броя на неселението, съгласно чл. 9 от ЗМСМА, мисля че нищо не
би ни коствало – и по телефона можем да изискаме тази справка,
която да дойде спешно от „ГРАО” и да се приложи към преписката.
Иначе няма други проблеми да се насрочат изборите.
МАРИАНА ХРИСТОВА: В самата преписка няма никакви
съмнения и никакви данни от общинската избирателна комисия, че
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броят на населението на кметство Глоджево, община Ветово, област
Русе към датата към която те са взели решението…
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колега Христова, но няма и
доказателства, че това е проверено. Този въпрос не е обсъждан в
решението на ОИК. Така че според мене не е проблем да се провери
и до края на деня да гласуваме решението или да го гласуваме под
условие да се приложи и справка от „ГРАО”.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Аз си поддържам предложението,
тъй като считам, че няма и задължение.
МАЯ

АНДРЕЕВА:

В

момента

разграничавам

две

предложения. Който е съгласен с предложението на колегата
Караджов, моля да гласува.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: (Без микрофон.)
МАЯ АНДРЕЕВА: Няма да приема упрек за некоректно
броене. Вчера изрично показах на залата, че ще броя ясно вдигнати
ръце и ще моля колегите да ги задържат докато установя
преброяването.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 7, против – 9.
Няма решение.
КРАСИМИР КАЛИНОВ: Град Глоджево, община Ветово има
4312 жители. Докладвам ви, че съгласно текущата база данни на ГД
„ГРАО” гр. Глоджево в община Ветово, област Русе има

4312

жители с постоянен адрес, 3608 с настоящ адрес и 3523 жители със
съвпадащ настоящ и постоянен адрес.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако може едно процедурно
предложение към професора: да предаде адреса на този интернет
сайт на колегата Караджов и на другите колеги, да го имаме тук и да
се запознаваме. Ние сме колективен орган, всеки има компютър,
може да влезе и да провери. Това което се провери в момента, е
лесно установимо по всяко време. Това ми беше предложението.

13
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Колеги,

аз

благодаря

за

направеното предложение и ще се възползвам от него. Само че не е
важно дали аз съм съставил своето обективно мнение. Важното е
когато изпратим документите на президента, той да има възможност
да си състави обективно мнение. Поради тази причина аз смятам, че
ние следва да му изпратим една цялостна и пълна преписка, а не да
оставяме нещата недоизяснени така, както обикновено процедира
Централната избирателна комисия, когато насрочва частични
избори. (Недоволство: Е-е-е…)
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: От името на всички и от мое име
възразявам за отношението ви към останалите колеги в Централната
избирателна комисия. Ние сме с вас едно цяло – все пак 21 члена.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Когато

законосъобразно

взимаме решения, аз съм едно цяло с Централната избирателна
комисия.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Колега Караджов, считам, че
общинската избирателна комисия – Ветово, след като е направила
предложение до Централната избирателна комисия, мотивирано
предложение към нас и са приложени всички изискуеми документи,
включително Решение № 109, решение на Административния съд –
Русе с отбелязване и печат, че решението е влязло в сила, Решение
на Върховния административен съд и е изпълнила всички
задължения, като е взела единодушно решение да изпрати
преписката към нас с предложение след като е изпълнила всички
свои задължения към закона, не трябва да подлагаме под съмнение
работата на общинската избирателна комисия.
МАЯ АНДРЕЕВА: Чухме становището.
Колега Сапунджиева, имате ли нещо да добавите?
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Имам реплика към казаното от
колегата Бояджийски. По неговата логика, след като има сайт на
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Върховния административен съд и сайт на Административния съд в
Русе, решенията могат да се взимат оттам. Но не това е логиката и
това е целта. Доказателствата се намират в преписката, а не в
интернет пространството.
МАЯ

АНДРЕЕВА:

Колеги,

поставям

на

гласуване

предложението на колегата Христова.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18, против – няма.
Предложението се приема.
1. Проекти на решения за назначаване на районни
избирателни комисии за Националния референдум на 27 януари
2013 г.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, постъпило е
предложение от областния управител на област Разград с вх. №
НР-79 от 22 ноември 2012 г. относно назначаване на Районна
избирателна комисия – Разград, област Търговище, за националния
референдум на 27 януари 2013 г. Към писмото са представени
всички изискуеми документи, включително протокол за проведени
консултации на 21 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на председателя на Районната
избирателна комисия – Разград. За тази длъжност са постъпили
предложения от ПП „„ГЕРБ”“ и от „Коалиция за България“.
Протоколът от преговорите при областния управител е
подписан с особени мнения от представителя на ПП „„ГЕРБ”“ и от
„Коалиция за България“. Към протокола са приложени особените
мнения.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

15
самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК предлагам на Централната
избирателна комисия – колеги, тук ще се отклоня.
Искам да ви докладвам, че считам, тъй като в по-голямата
част от предложенията

за районни избирателни комисии няма

съгласие, аз, преглеждайки от петък досега непрекъснато всички
районни избирателни комисии, включително

и тези, за които

отговарям в регионите, освен представителството на национално
ниво, което е описано в наше Решение № 8-НР и е казано коя
политическа партия какво представителство има, за себе си лично, за
да бъда максимално обективна, си направих труда да си извадя
регионалното

представителство

на

политическите

партии

в

съответните области. Защото се оказа, че има много претенции. И за
себе си и затова ви казвам, че ще ви докладвам по този начин, а вие
какво ще решите… Централната избирателна комисия решава, но аз,
за да имам някакъв принцип, на който да правя предложенията за
ръководните места, ще докладвам коя партия има най-много
депутати в този район, т.е. регионалното представителство на
партията на какво ниво е

и в тази посока ще обосновавам

предложенията си за ръководните места, като докладвам коректно
чии

са

предложенията,

пък

решенията

са

на

Централната

избирателна комисия.
За председател в Разград има две предложения. Едното е
както докладвах, на ПП „„ГЕРБ””. Това е Емил Маринов Попов,
който е икономист, и Катинка Петкова Матеева, която е със
специалност

право.

Няма

предложение

за

заместник-

председателското място, поради което аз предлагам единият от
двамата, предложени за председателското място – който не стане
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председател, да бъде назначен за заместник-председател на
районната избирателна комисия.
Освен това за секретар има предложение от „ДПС”, което не
се спори. За председател предложенията са две, за заместникпредседател няма предложение, за секретар: Хафизе Фахрединова
Издаетова, от „ДПС”, и членовете са:
Радка Радева Башакова
Юлиян Йорданов Стойчев
Красимир Атанасов Атанасов
Михаил Парашкевов Тодоров
Боряна Красимирова Балканска
Деяна Варчева Цанкова
Елин Асенов Харизанов
Русанка Димитрова Неделчева
Жоро Михайлов Чобанов
Венцеслав Николаев Кочанов.
Уважаеми колеги, аз предлагам на базата на доклада, който
ви изложих, и справката, която съм извадила: в Разград първа
политическа сила е „ДПС”, но тя е поискала само секретарското
място и никой не й го спори. Депутат в 41-ото Народно събрание
има и ПП „„ГЕРБ””, която претендира за председателското място, а
претендира и „Коалиция за България”, която няма депутати.
Поради това аз предлагам председателското място да получи
ПП „„ГЕРБ””, която го е поискала и има народен представител от
региона, а „Коалиция за България” като втора политическа сила в
национален мащаб, да получи заместник-председателското място,
въпреки слабото си представителство в избирателен район Разград.
Поради това предлагам председател да бъде Емил Маринов Попов
от „„ГЕРБ””, заместник-председател - Катинка Петкова Матеева от
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„Коалиция за България”, която е юрист, и секретарят е юрист, а
председателят е икономист. Знаете там има и сметки, и протоколи,
така че мисля, че би се оформило едно добро ръководство на
районната избирателна комисия в Разград.
Моля да гласувате направеното от мен предложение. Всичко
е спазено както трябва.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, въпроси, бележки, възражения?
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Искам

да

попитам

като

гласуваме за това решение за назначаване на тази РИК, ние
принципно гласуваме и за начина, по който бяха изложени тези
мотиви или не?
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колега Караджов, аз се водя от
тези мотиви. Знаете, че вчера имаше докладчици с други мотиви, но
аз считам, че това трябва да бъдат мотивите и така ги докладвам. И
така ще докладвам всички преписки.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Но това, което вие докладвате, е
принципно положение, което ние ще гласуваме в момента. Колеги,
аз това питам: считате ли, че оттук нататък следва да подхождаме по
същия начин на разсъждения при определяне на другите РИК-ове.
Това което аз питам е с оглед на това, че в много райони, където са
предлагани районни избирателни комисии, има сходни проблеми
във връзка с назначаването им. Има множество искания за секретар,
някъде няма направени искания за заместник-председател и има
направени искания за председател. Ние ще трябва да стигнем до
някакво

принципно

виждане

затова

как

ще

назначаваме

секционните избирателни комисии..
Моето принципно виждане е, че когато няма постигнато
съгласие

по

направените

предложения

на

участниците

в

преговорите, особено що се отнася до ръководството на комисиите,
ние би следвало да изхождаме от позицията, че предложените
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членове за ръководство имат достатъчна квалификация и капацитет
да заемат всяка една от позициите за ръководство. Разбира се, след
като няма направени конкретни предложения по определени
позиции,

ние

следва

да

преценим

съобразно

направените

предложения кои от тези предложения евентуално ще предложим за
председател, заместник-председател и секретар.
Ако изходим само и единствено от позицията на това какво е
искано на преговорите, при които аз казвам, а и от преписките е
видно, че не е постигнато съгласие… А не е постигнато съгласие,
защото те именно са настоявали за определена позиция, ние много
трудно ще назначим тези районни избирателни комисии.
Моето принципно виждане е, че след като са направени
предложения за ръководство, тези представители наистина имат
достатъчен професионален капацитет да заемат всяка една от
позициите – било то председател, заместник-председател и секретар.
Защото няма логика да предлагаш човека за секретар, който носи и
по-голяма отговорност от заместник-председател, а той да не може
да бъде назначен за зам.-председател при положение, че даже не
подписва изходящата кореспонденция и решенията на районната
избирателна комисия. И обратно: след като са направени някакви
предложения за председател, който носи същата отговорност като
секретаря най-малко, а дори и повече, да не може да се предложи
този човек и

за заместник-председател, при положение че зам.-

председателят

временно

изпълнява

някои

от функциите

на

председателя – тогава, когато му бъдат възложени.
МАЯ АНДРЕЕВА: Други изказвания? – Заповядайте, колега.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз започвам да си мисля дали
колегата Караджов е бил вчера в залата, но сигурно е бил, тъй като
още вчера се коментираха тези неща.
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Аз съм по-склонен да приема, макар и не на 100 %, тезата на
колегата Сапунджиева, отколкото подхода на колегата Караджов. И
веднага ще кажа защо. Аз ще повторя част от вчерашното си
изявление и затова ще помоля тези, които са ме чули, да ми простят.
Защото специално за колегата Караджов ще трябва пак да се
изказвам.
Аз имам опит в консултациите за районни избирателни
комисии – участвал съм в такива, колега Караджов. И трябва да ви
кажа, че на местна почва хората се познават. Особено в райони като
Разград, Търговище, Габрово и други райони, хората се познават.
След като няма предложение за конкретен пост, с този човек е
говорено и е постигнато съгласие за този пост. И хората, които се
кандидатират за секретар, примерно, голяма част от тях не желаят да
са

заместник-председатели.

Затова

на

консултациите

те

са

предложени за заместник-председатели.
Ако внимателно анализирате всичките преписки – 31, ще
видите, че има много места, където няма предложение за заместникпредседател, а там има конкретни предложения за секретар. И
неслучайно на консултациите никой от представителите на
политическите сили не се е възползвал, грубо казано, от тази
възможност и да предложи: ето този е за заместник. И неслучайно се
сблъскват креатурите за секретар. Това не е случайно.
Неслучайно на местна почва хората се съгласяват, че
кандидатурата на Иван е много добра за председател или
кандидатурата на тази дама е подходяща за секретар. Никой не
оспорва тази позиция. Поради което аз вчера предложих и днес
казвам: когато има съгласие, когато не се оспорват позиции, е подобре да не навлизаме в този крехък баланс между хората, които са
участвали в консултациите, защото те са постигнали съгласие найвероятно благодарение на обстоятелства, които ние не знаем. Най-
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вероятно, и които невинаги стоят в преписката, тъй като има и поподробни и по-неподробни протоколи. Така че аз не възприемам
тези разсъждения.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Караджов, заповядайте.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колега Христов, благодаря за
уточненията, които направихте. Аз лично, след като в протокола,
който ни е изпратен, не пише, че има съгласие, не мога да приема, че
има съгласие по определени позиции, защото районната избирателна
комисия или трябва да има предложение със съгласие от кмета, при
който са произведени изборите, или то не съществува. А в Изборния
кодекс няма средно положение, при което да е указано, че тогава
когато не се спори по определена позиция, тя не следва да бъде
преразгледана от Централната избирателна комисия.
Напротив!

Няма

съгласие

и

тогава

се

изпращат

предложенията на политическите партии. И те се изпращат само и
единствено с идеята назначаващият орган да добие информация
относно квалификацията на съответните лица, които да бъдат
подходящи за назначаването в районна избирателна комисия и
съответно за ръководство на тази комисия. Няма никакви други
указания на Изборния кодекс, които да ни казват, че тогава когато не
се спори по определена позиция, ние следва да назначим лицето,
което е предложено от политическа партия.
Освен това не съм съгласен с развитата от вас теза, че хората,
които били предложени за секретар, не искали да стават заместникпредседател или председател. Това изобщо не е така. Това се прави
само и единствено по изрични указания на централите на
съответните политически партии, които считат по-приоритетно
секретарското място в сравнение със зам.-председателското, тъй
като Изборният кодекс е ограничил правомощията на заместник-
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председателя. И аз мисля, че всеки един от членовете на
Централната избирателна комисия е наясно с това.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колега Караджов, аз се радвам, че
все пак се опитвате да тълкувате закона – това е добре. Само ще ви
припомня, че има стотина решения на Върховния административен
съд, където няма такова тълкуване на закона. Там много ясно ни се
указва, че това е въпрос на целесъобразност. Дали ще приеме
комисията последователността на вашите възгледи или на други,
това е тема две. Истината е, че практиката – тази която имахме при
назначаване на предните комисии е, че ние се съобразявахме с
постигнатото съгласие.
И освен това аз казвам, че не винаги, не във всеки случай и че
нямаме данни по отношение на това кой за какво и как кандидатства,
тъй като някои протоколи са почти като стенографски, за други ние
нямаме идея за пълните мотиви на всички участници. Тъй сме
приели и такава е традицията, така че общо взето предлагам да се
придържаме към установената практика, тъй като тя все пак ни дава
на каква почва да стъпим. Същата практика е минала през съдебен
контрол. (Реплики.)
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, много ви моля да цените времето
на всички с оглед на това, че е 3,25 ч. Аз бих искала тази дискусия да
приключи вече, тъй като чухме достатъчно ясно и аргументирано и
двете позиции. Колега Караджов, моля да ме извините.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Искам думата. Освен това
традициите не са никакво право.
МАЯ АНДРЕЕВА: Вече съм мотивирана да ви дам думата.
Заповядайте.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Госпожо председателстващ, аз
искам да подчертая, че Централната избирателна комисия следва да
съблюдава изискванията на действащото законодателство, а не на
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традициите на предишни комисии. Считам, че тълкуването на закона
е част от правомощията ми като член на Централната избирателна
комисия и аз го тълкувам така, както е записано в него.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Предлагам

да

се

приеме

следното решение относно назначаване на Районна избирателна
комисия – Разград, област Търговище, за националния референдум
на 27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област
Разград с вх. № НР-79 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото
са представени всички изискуеми документи, включително протокол
за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на председателя на Районната
избирателна комисия – Разград. За тази длъжност са постъпили
предложения от ПП „„ГЕРБ”“ и от „Коалиция за България“.
Протоколът от преговорите при областния управител е
подписан с особени мнения от представителя на ПП „„ГЕРБ”“ и от
„Коалиция за България“. Към протокола са приложени особените
мнения.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Разград, в
състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емил Маринов Попов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Катинка Петкова Матеева
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СЕКРЕТАР:

Хафизе Фахрединова Издаетова

ЧЛЕНОВЕ:

Радка Радева Башакова
Юлиян Йорданов Стойчев
Красимир Атанасов Атанасов
Михаил Парашкевов Тодоров
Боряна Красимирова Балканска
Деяна Варчева Цанкова
Елин Асенов Харизанов
Русанка Димитрова Неделчева
Жоро Михайлов Чобанов
Венцеслав Николаев Кочанов

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението на
колегата Сапунджиева, тъй като друго не постъпи междувременно,
моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15, против – 2.
Предложението се приема. Имаме решение № 21-НР.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Особено мнение. Не считам, че с
гласуването си съм приел подхода, който колегата Сапунджиева
предложи, защото въпросът за подхода е доста спорен. Вчера не
успяхме да се съгласим, днес – също. Тя е намерила този подход за
удачен в този индивидуален случай, но аз не считам, че аз лично съм
гласувал за този подход.
АННА

МАНАХОВА:

Също

така

в

продължение

на

изказването на господин Бояджиев аз също при своето гласуване
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гласувах за решението, но не споделям мотивите, изразени от
госпожа Сапунджиева да се прави преглед на представителството на
областно ниво и по този начин да се нареждат представителите в
районните избирателни комисии.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Аз се присъединявам към двете
особени мнения, изказани току-що.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз само искам да кажа, че в
подхода има логика, но според мене назначаваме личности и
индивиди, а не представители на политически партии, поради което
и аз изразявам особено мнение. Иначе подкрепям останалите мотиви
на колегата Сапунджиева.
МАЯ АНДРЕЕВА: Други особени мнения – няма.
И аз се присъединявам към изложените от колегите особени
мнения.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колеги, постъпило е писмо от
областния управител на област Търговище с вх. № НР-66 от 22
ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички
изискуеми

документи,

включително

протокол

за

проведени

консултации на 20 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на секретаря на Районната избирателна
комисия – Търговище. За тази длъжност са постъпили предложения
от „Коалиция за България“ и ПП „„АТАКА”“. От „Коалиция за
България“ са изразили становище, че „Коалиция за България“ и ПП
„ДПС” би следвало да имат представители в ръководните
длъжности, тъй като са по двама членове в състава на РИК, а ПП
„АТАКА” е само един.
Протоколът от преговорите при областния управител е
подписан без особени мнения от всички участници в преговорите.
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Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК предлагам Централната
избирателна комисия да назначи 13-членен състав на Районна
избирателна комисия – Търговище, в състав от 13 членове, както
следва:
Гергана Руменова Цонева от „ГЕРБ” – за председател.
Мевзуне Мехмедова Бейтулова от „ДПС” – за заместникпредседател.
Диана Йорданова Игнатова от БСП – за секретар.
Предложение за секретар има и от ПП „АТАКА” за
Красимира Димитрова Маркова.
Това са двете предложения. Вие ще решите, колеги, но аз
търсех някакъв начин, за да мога да предложа решение на
Централната избирателна комисия и го докладвам за протокола,
както аз го приемам.
В област Търговище има 4 народни представители. Три от
тези места, тримата народни представители, включително и
мажоритарният, са от „ДПС”, което говори за представителството.
Но ПП „ДПС” не е поискала секретарско място, като в протокола е
изразено становище, че подкрепя кандидатурата на БСП за секретар
– Диана Йорданова Игнатова, която е юрист и участник в множество
районни и общински избирателни комисии. Като отговорник за
района, лично я познавам.
„ГЕРБ” има един народен представител от Търговище,
„Коалиция за България” – един.
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Всички са с опит. Мисля, че колегата Цонева беше назначена
за председател на ОИК, така че предложението за секретар на
„АТАКА” за Красимира Маркова.
Колеги, предлагам на вашето внимание за секретар с оглед на
тези мои аргументи да бъде назначена Диана Йорданова Игнатова от
„Коалиция за България”, тъй като представителят на „АТАКА” е
подписал протокола и не е приложил особено мнение. Никой не е
приложил особено мнение.
МАЯ АНДРЕЕВА: Първо да подложим на гласуване
предложението за секретар от „Коалиция за България” – Диана
Йорданова Игнатова.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 6, против – 11.
Няма решение.
Следващото

предложение

е

за

Красимира

Димитрова

Маркова – секретар от „АТАКА”.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 13, против – 5.
Предложението се приема.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колеги, предлагам да приемем
следното решение относно назначаване на Районна избирателна
комисия

–

Търговище,

област

Търговище,

за

националния

референдум на 27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област
Търговище с вх. № НР-66 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към
писмото са представени всички изискуеми документи, включително
протокол за проведени консултации на 20 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на секретаря на Районната избирателна
комисия – Търговище. За тази длъжност са постъпили предложения
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от „Коалиция за България“ и ПП „„АТАКА”“. От „Коалиция за
България“ са изразили становище, че „Коалиция за България“ и ПП
„„ДПС”“ би следвало да имат представители в ръководните
длъжности, тъй като са по двама членове в състава на РИК, а ПП
„„АТАКА”“ е само един.
Протоколът от преговорите при областния управител е
подписан без особени мнения от всички участници в преговорите.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Търговище,
в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Гергана Руменова Цонева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мевзуне Мехмедова Бейтулова

СЕКРЕТАР:

Красимира Димитрова Маркова

ЧЛЕНОВЕ:

Николай Петров Солаков
Таня Димитрова Станкова
Биляна Тодорова Лазарова
Нели Цончева Василева
Светлана Дончева Станчева
Маринела Павлова Първанова
Диана Йорданова Игнатова
Гюнер Мустафова Хасанова
Анета Серафимова Йорданова
Пенка Стефанова Михайлова
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2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16, против – 2.
Предложението се приема. Имаме решение № 22-НР.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Постъпило е писмо от областния
управител на област Силистра с вх. № НР-71 от 22 ноември 2012 г.
на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи,
включително протокол за проведени консултации на 20 ноември
2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на председателя и секретаря на
Районната избирателна комисия – Силистра. За председател са
постъпили предложения от ПП „„ГЕРБ”“ и „Коалиция за България“.
За секретар са постъпили предложения от ПП „„ДПС”“ и ПП
„„АТАКА”“.
С вх. № НР-65 от 21 ноември 2012 г. в ЦИК е постъпило
възражение от представляващия ПП „ДПС”, депозирано и пред
областния управител, с вх. № 1-14-1525 от 21 ноември 2012 г., в
което се сочи, че ПП „ДПС” е водеща политическа сила в област
Силистра и предложените представители в РИК – Силистра, са с
дългогодишен опит в изборни комисии и организация на изборния
процес, поради което се предлага Централната избирателна комисия
да назначи за секретар на РИК – Силистра, предложения от ПП
„ДПС”.
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Протоколът от преговорите при областния управител е
подписан с особено мнение от представителите на ПП „„ДПС”“, от
„Коалиция за България“, а представителят на „АТАКА” е подписал
протокола без особено мнение. Протоколът от преговорите при
областния управител на област Силистра не е подписан от
представителя на „Синята коалиция”, който към момента на
преговорите

е

разполагал

с

пълномощно

от

ПП

„ДСБ”.

Впоследствие с писмо с вх. № НР-97 от 22 ноември 2012 г.,
действията му са потвърдени от представляващите „Синята
коалиция” Мартин Димитров и Иван Костов.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК предлагам, съобразявайки се
със същите аргументи – някои от колегите не ги приемат, но аз
считам, че в област Силистра има 5 народни представители: един е
на „ГЕРБ”, трима са на „ДПС”, вкл. един мажоритарен, и един на
„Коалиция за България”.
Поради което предлагам районна избирателна комисия в
състав: председател от ПП „ГЕРБ” с оглед на това, че ПП „ГЕРБ” е
най-голямата политическа сила в национален мащаб; „Коалиция за
България”, която претендира председателското място, с оглед на
това, че е втората политическа сила в национален мащаб и има един
народен представител в район Силистра, предлагам да получи
заместник-председателското място. „ДПС” да получи секретарското
място и съставът да бъде гласуван съобразно Решение № 8.
Предложенията са: Мирослава Красимирова Червенкова –
„ГЕРБ”, за председател, Димитър Генов Петров от „Коалиция за
България” за заместник-председател, секретар – Алтан Джевдетов
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Чаушев от „ДПС”, и членове: Ванушка Василева Георгиева, Васил
Стоянов Узунов, Теодора Павлова Тодорова, Иванка Донева
Милушева, Грета Миленова Димова, Ивелина Николова Петрова,
Боян Петров Димов, Пепа Денева Георгиева, Димо Михалев Димов
и Желяна Димитрова Донева.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Госпожо Сапунджиева, ще ви
помоля да кажете образованието на четиримата кандидати за
ръководни длъжности.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колега Христов, Мирослава
Красимирова Червенкова е с публична администрация, предложена
за председател от „ГЕРБ”. Димитър Генов Петров, предложен от
„Коалиция за България”, е магистър по право. Той предложен и за
председател, аз го предложих за заместник-председател. Алтан
Джевдетов Чаушев от „ДПС” е със специалност право, а
предложената от „АТАКА” Ванушка Георгиева е със специалност
стопанска логистика. Това е тяхно предложение, аз не мога да
размествам. Има юристи, икономисти – ние нямаме право да
сменяме имената.
Аз предлагам съобразно предложенията на партиите с
аргументите, които изложих. Иначе те са си предложени така от
партиите и както каза колегата Христов, хората се съобразяват и с
личните качества на кандидатите. Мисля, че в краен случай бихме
могли по някакъв начин да ги разместваме.
МАЯ

АНДРЕЕВА:

Ако

правилно

съм

разбрала,

разграничаваме следното: за председател има две предложения – на
„ГЕРБ” и „Коалиция за България”, за заместник-председател няма
предложение, а за секретар спорът е между „ДПС” и „АТАКА”.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колега, аз направих конкретно
предложение

като

вносител

по

преписката

за

председател,

заместник-председател, секретар и членове. Моля да подложите на
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гласуване моето предложение и ако то не събере необходимите
гласове, тогава да се гласува. Аз изложих аргументите за това си
предложение.
МАЯ

АНДРЕЕВА:

Колегата

Сапунджиева

поддържа

предложението си във вида, в който го е внесла. Моето предложение
е позициите да бъдат уточнени така, както се подходи в предходната
преписка. Аз приемам доклада. Моето предложение е да имаме
яснота

по

позициите

и

да

бъдат

гласувани

съответно

председателското и секретарското място, за да е ясно мястото за
заместник-председател. Това е моето предложение, а предложението
на колегата е така, както го изчете. Затова ще уважа първо
докладчика.
Който е съгласен с предложението на колегата Сапунджиева,
моля да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 3, против – 16.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване направеното от мен предложение
първо да бъде уточнена позицията за председателя. Две са
предложенията – на „ГЕРБ” и на „Коалиция за България”. Колега
Сапунджиева, имате ли предпочитания кое да подложа на
гласуване?
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Не, нямам.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, който е съгласен на позицията
председател да бъде предложеният от „Коалиция за България”, моля
да гласува.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Преди гласуването аз искам да
изкажа съображения. Считам, че подходът да се гласува поотделно
всяка позиция при положение, че няма съгласие, е грешен и няма да
участвам в тези гласувания. В залата съм, но моля гласът ми да не се
брои. Ако трябва, ще излезна. Няма да участвам в тези гласувания.
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За мене това е неправилен подход. Той поставя мини пред работата
на Централната избирателна комисия и е безпринципен на всичкото
отгоре подход.
МАЯ АНДРЕЕВА: Добре, ако искате, може да се отстраните.
Аз няма да броя вашия глас. При това положение ще подложа
отново на гласуване предложението председателското място да бъде
заето от предложения от „Коалиция за България” член.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Ще участвам в гласуването.
МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението, моля
да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 3, против – 16.
Предложението не се приема.
Който е съгласен с предложението за председател да бъде
назначен предложеният от ПП „ГЕРБ”, моля да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 15, против – 4.
Предложението се приема.
Следващата позиция е за секретар.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Моето предложение беше за
секретар от „ДПС”, който е юрист. Има и предложение от „АТАКА”,
който е със стопанска логистика. Предлагам да бъде назначен
юристът с предложените аргументи: мястото за секретар да се заеме
от Алтан Чаушев – „ДПС”, юрист, магистър по право.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, първо гласуваме мястото за
секретар.

Който

е

съгласен

с

предложението

на

колегата

Сапунджиева, моля да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 7, против – 12.
Няма решение.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Следващото предложение за
секретар е за Ванушка Василева Георгиева – стопанска логистика,
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предложена от „АТАКА”. „АТАКА” няма народен представител в
региона.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само искам да кажа, че стопанска
логистика е изключително съвременна област, която означава
снабдяване във всички отношения в икономиката и се учи
изключително много в тази специалност. Тоест, наистина няма защо
да се отнасяме така спрямо юриста, говоря в случая.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, аз мисля, че ние отново
безпринципно подхождаме в случая. Неслучайно аз зададох въпроса
как точно ще решаваме и ще определяме членовете на районните
избирателни комисии. Защото районната избирателна комисия за
разлика от СИК, има доста големи правомощия по материалнотехническото организиране и методическото произвеждане на тези
избори. Там не само че трябва да са хора с достатъчен капацитет, но
и да са имали известен опит, което ние изобщо не отчитаме.
Затова аз възразих против този начин на изработване
съставите на РИК от ЦИК, защото това назначаване е абсолютно
безпринципно.
МАЯ АНДРЕЕВА: Следващото предложение за секретар е
Ванушка Георгиева от „АТАКА”.
Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 13, против – 6.
Предложението се приема.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: При това положение предлагам
за заместник-председател Алтан Джевдетов Чаушев от „ДПС”, тъй
като „ДПС” е първа политическа сила в района с трима народни
представители и би следвало да претендира за председателското
място, но защо не са го претендирали, не знам. Искам да ви кажа, че
за парламентарните избори лично ще напиша предложенията за
регионите. Той е юрист с опит. И на „Коалиция за България”, и на
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„ДПС” са юристи. Само на „АТАКА” и на „ГЕРБ” са икономисти.
Мирослава Червенкова е с публична администрация. Всички други
са икономисти. Единствените юристи, предложени за комисията, са
от „Коалиция за България” и от „ДПС”.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Колеги,

предлагам

предложенията, които са направени, да не ги зачитаме и да не ги
назначаваме, защото абсолютно безпринципно е решението на
Централната

избирателна

комисия.

Не

се

зачита

нито

професионалният опит, нито опитът им в секционни, общински и
районни избирателни комисии. Тези решения на ЦИК са напълно
безпринципни и не се подходи първоначално така, както предложих,
да е ясно на кой принцип ние ще стъпим тогава, когато назначаваме
районните избирателни комисии. В момента се подхожда абсолютно
политически.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: В конкретния случай твърдя, че
представителят, който е със стопанска логистика, има опит –
дългогодишен участник в общинската избирателна комисия. С доста
богат опит е, така че не считам, че в конкретния случай се подхожда
безпринципно. Познавам я лично.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, предложението на колегата
Сапунджиева е за заместник – председател да бъде назначен
изчетеният от нея и предложен от ПП „ДПС” член.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 5 против – 14
Предложението не се приема.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Особено мнение. Аз не гласувах
против кандидатурата на този представител на „ДПС”. з считам, че
той е достатъчно компетентен да заеме позицията заместникпредседател. Аз гласувах, защото няма принцип, на който да решим
и да следваме във връзка с назначаването на районни избирателни
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комисии. Моля това да се отбележи в протокола. Аз считам, че
кандидатът предложен от „ДПС”, е достатъчно компетентен, има
необходимите професионални умения, но гласувах против, защото
безпринципно се решава кой да заеме определената позиция в
ръководството на районните избирателни комисии.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

И

за

да

бъде

спазен

безпринципният принцип, аз ще предложа за заместник-председател
предложения от „Синята коалиция” господин Димо Михалев Димов,
който е завършил Озеленяване в Лесотехническия университет.
Мисля, че той е много подходящ за заместник-председател и затова
правя това предложение, тъй като няма предложение за заместникпредседател.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Общински съветник три мандата.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз заради принципа го правя.
МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението, моля
да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 8, против – 9….
Колеги, много се извинявам, но 8 + 9 не прави 19…
Има ли желаещ в комисията да следи кворума и да брои,
защото втори ден изпадам в тази ситуация. Има ли желаещ? – След
като няма желаещ, ще моля да се съобразявате.
Предложението на колегата Сапунджиева беше за заместникпредседател да бъде назначен предложеният от „Синята коалиция”
член. Ще повторя гласуването и ще ви моля да ми съдействате.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 5, против – 12….
Колеги, прекъсвам заседанието. 5 + 12 не прави 19. Пет
минути почивка, за да си починете и да прецените кога слушате и
кога не слушате.
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(След прекъсването.)
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, последното предложение, което
колегата

Сапунджиева

постави

на

вашето

внимание,

беше

предложението за заместник-председател на РИК – Силистра да
бъде назначен предложеният от „Синята коалиция” член. Мотивите
относно квалификацията на колегата бяха чути преди почивката. Не
е гласувано. Аз прекъснах поради това, че при двете гласувания
кворумът не се покриваше с проведеното гласуване. Поради това за
последен път го поставям на гласуване.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 5, против – 13.
Предложението не се приема.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

заместник-председател

правя

На

следващо

предложение

за

място

Пепа

за

Денева

Георгиева – юрист, магистър по право, предложена от „ДПС” за
заместник-председател на РИК – Силистра, дългогодишен секретар
на районната избирателна комисия за всички парламентарни,
европейски и президентски избори. Няма направено предложение за
заместник-председател.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението. Това е
позиция, за която няма предложение след проведените консултации.
Докладчикът направи предложение.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 6, против – 13.
Предложението не се приема.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Оттеглям доклада за районната
избирателна комисия – Силистра и призовавам колегите от „ДПС”
да напуснат залата и да не участваме в гласуването, тъй като считам,
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че има налице разпределение на ръководните места в районните
избирателни

комисии

от

управляващата

партия,

договорено

поотделно с всички представители в Централната избирателна
комисия.
Колеги, така или иначе без нас районните комисии ще бъдат
назначени. Призовавам ви да напуснем залата и ще преценим дали
ще направим изявление за медиите.
ЕРХАН

ЧАУШЕВ:

Това

гласуване

беше

абсолютно

безпринципно по неясно какви критерии. Каквото и да е, при
някакъв подбор, при някакъв избор трябва да има някакви критерии
и то поне по някакъв начин обективно констатирани и ясни за
всички участващи в гласуването.
Бяха предложени ясни количествени критерии по поне един –
за съответния район представителство през последните избори,
което показва относителната тежест на съответните представители в
съответните регионални и районни избирателни комисии за
референдума, който е ясен и видим. Беше предложен и още един
ясен и видим критерий, а именно образование и квалификация,
включително и участие в съответните изборни комисии, който също
може да бъде ясно фиксиран и установен.
Не ми е ясно каква е целесъобразността за разпределението
вече на районните избирателни комисии и каква цел се гони и
преследва. Не е ясно, защото дори и целесъобразността трябва да
почива на някакъв тип що-годе възприемаеми критерии. И тъй като
на всичкото отгоре от първите 2-3 комисии ръководните длъжности
се гласуваха ан блок, в един момент тъкмо за Силистра започнахме
да гласуваме – сменихме типа на гласуване длъжност по длъжност.
За пореден път показахме, че няма отново дори и принцип на
определен тип гласуване за назначаване на районните избирателни
комисии. Така просто не може. Ако ще играем на целесъобразност,
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поне да видим целта, за да видим как ще назначаваме районни
избирателни комисии, а не иди ми-дойди ми. Затова става въпрос.
Поради което наистина отново подходихме безпринципно и явно
така ще върви и занапред.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, аз напълно споделям
това, което колегата Ерхан Чаушев каза, затова и аз също ще изляза
от залата. Не искам да участвам в политическо назначение на
районни избирателни комисии.
(Залата напускат Сабрие Сапунджиева, Севинч Солакова,
Ерхан Чаушев и Венцислав Караджов.)
МАЯ АНДРЕЕВА:

Като

председателстващ

до

момента

заседанието, категорично се дистанцирам от направените от
колегите изявления.
Другият докладчик за Силистра има ли желание да продължи
работата по преписката, тъй като до момента имаме определени две
от позициите и считам, че няма пречка в момента, след като другият
докладчик за област Силистра е тук, преписката да бъде
продължена.
Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз не съм запознат с преписката, тъй
като госпожа Сапунджиева не ми я даде. Преписката е тук от
четвъртък, но до този момент не можах да се добера до нея и в 12,30
ч. отидох при госпожа Сапунджиева, поисках да я видя и тя ми каза,
че не може, защото работела по нея. Така че по същество не съм
запознат с предложението, освен дебатите, които бяха направени
тук. Но нямам нищо против и ако ми дадете половин час да се
запозная на спокойствие, ще докладвам.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колега, мога да ви припомня следното
нещо. Остана негласувано едно предложение, което беше в
първоначалния доклад на колегата Сапунджиева, и това беше
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предложението за заместник-председател на комисията да бъде
назначен Димитър Генов Петров, предложен от „Коалиция за
България”. Това е единственото предложение, отправено от
докладчика, което до момента не е гласувано, поради което имате ли
нещо против то да бъде подложено на гласуване?
(Въпрос от Румяна Сидерова.)
Колега Сидерова, ще ви информирам как върви гласуването
по тази преписка до момента. За председател е определен
предложеният от ПП „ГЕРБ”. Това е Мирослава Красимирова
Червенкова – досегашен председател на общинската избирателна
комисия. За секретар е определена Ванушка Василева Георгиева,
предложена от ПП „АТАКА” – понастоящем член на ОИК.
Следващото предложение е за заместник-председател: Димитър
Генов Петров.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Познавам лично господин Димитър
Генов – юрист е и е бил председател на районна избирателна
комисия. Човек с опит е.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Аз искам да се дистанцирам от
изказването на представителите, които напуснаха залата членове на
Централната

избирателна

комисия,

тъй

като

Централната

избирателна комисия при назначаване на районни избирателни
комисии

се

ръководи

консултациите

с

предложението,

което

от

оглед
е

направените

личността
при

на

предложения
хората.

консултациите,

при

Виждайки

проведени

за

назначаване на РИК – Силистра, политическа партия „ДПС” не е
направила предложение за назначаване на заместник-председател на
комисията. Единственото искане от тях е за назначаване на секретар.
Предложението на „Коалиция за България” за заместникпредседател Димитър Генов Петров, както каза колегата, който
отговаря за район Силистра, действително е с висше юридическо
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образование. Видно от представените документи е с дълъг
юридически стаж и не смятам, че ЦИК, назначавайки него за
заместник-председател, би постъпила политически или би нарушила
принципа с оглед назначаване на районни избирателни комисии не
по политически партии, а по чисто човешки критерии, знания,
умения. Още повече, че отговорникът на района за Силистра, както
и

заместник-председателят

Мусорлиева

потвърдиха,

че

тези

представители – Димитър Генов Петров, който е предложен от
„Коалиция за България”, е такъв участвал в общински избирателни
комисии, е човек със стаж и опит и би произвел националния
референдум при спазване изискванията на закона.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, аз искам да ви обърна внимание.
Колегата Сапунджиева изрично заяви, че ПП „ДПС” няма
предложен кандидат за заместник-председател. В момента подлагам
на гласуване предложението, което се установява от преписката: за
заместник-председател

да

бъде

назначен

предложеният

от

„Коалиция за България” Димитър Генов Петров. Чухте мотивите на
колегите.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Предложението се приема.
Колега Христова, тъй като в момента преписката е пред вас,
имате ли готовност да кажете целия състав?
МАРИАНА ХРИСТОВА: Предлагам следния проект за
решение относно назначаване на Районна избирателна комисия –
Силистра, област Силистра, за националния референдум на
27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област
Силистра с вх. № НР-71 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото
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са представени всички изискуеми документи, включително протокол
за проведени консултации на 20 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на ръководните длъжности на
Районната избирателна комисия – Силистра. За председател са
постъпили предложения от ПП „ГЕРБ” и „Коалиция за България“. За
секретар са постъпили предложения от ПП „„ДПС”“ и ПП
„АТАКА”.
Протоколът от проведените консултации на 20.11.2012 г. е
подписан с особено мнение от представителя на ПП „ДПС”, от
представителите на „Коалиция за България“, като приложеното
особено мнение е подписано от Вяра Йорданова в качеството й на
председател на Областния съвет на БСП, а не като представляващ
„Коалиция за България“ в проведените консултации.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Силистра, в
състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мирослава Красимирова
Червенкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Генов Петров

СЕКРЕТАР:

Ванушка Василева Георгиева

ЧЛЕНОВЕ:

Васил Стоянов Узунов
Теодора Павлова Тодорова
Иванка Донева Милушева
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Грета Миленова Димова
Ивелина Николова Петрова
Боян Петров Димов
Алтан Джевдетов Чаушев
Пепа Денева Георгиева
Димо Михалев Димов
Желяна Димитрова Донева

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, моля да обърнете внимание на
така направеното предложение, като аз лично държа оттук насетне
да се придържаме в мотивите към възприетата до момента практика
от петък и неделя – за кратки мотиви. И всички мотиви на
решенията да се подготвят в този вид, както всъщност е и това така
до момента.
Колеги, който е съгласен с предложения състав на РИК Силистра, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Предложението се приема. Имаме решение № 23-НР.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, проект за
решение относно назначаване на Районна избирателна комисия –
Стара Загора, област Стара Загора, за националния референдум на
27 януари 2013 г.
Постъпило е предложение от областния управител на област
Стара Загора с вх. № НР-69 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към
предложението са представени всички изискуеми документи,
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включително протокол за проведени консултации на 20 ноември
2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на мястото за секретар на Районната
избирателна комисия – Стара Загора, тъй като упълномощените
представители на „Коалиция за България“ и на политическа партия
„Движение

за

права

и

свободи“

имат

предложения

техни

представители да бъдат секретари на комисията.
Представителят на ПП „Движение за права и свободи“ е
подписал протокола с „особено мнение“. Няма подписано особеното
мнение към протокола. Само е написано „особено мнение” без да е
ясно какво е особеното мнение. Спорът всъщност е за секретарското
място. За секретарското място претендират представителите на
„Коалиция за България” и представителите на „ДПС”.
От подписания протокол областният управител ни предлага
председател на РИК – Стара Загора да бъде представителят на
„ГЕРБ”, който е и председател на общинската избирателна комисия.
За заместник-председател – представител на „АТАКА”. За секретар
има две предложения, както казах: представител на „Коалиция за
България” и представител на „ДПС”.
Аз ще ви запозная с две думи. Предложението на „Коалиция
за България” за секретарското място е на Зоя Иванова Цвяткова,
която е юрист, адвокат е и е била председател на районната
избирателна комисия през 2009 г. Кандидатурата на „ДПС” за
секретарското място е с образование международен бизнес. Това са
двете предложения.
Няма друг спор за състава. Аз лично като вносител правя
предложение представителят на „Коалиция за България” да бъде
назначен за секретар.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението.
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Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Предложението се приема.
МАЯ АНДРЕЕВА: Моля да изчетете пълния проект.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Проект за решение относно
назначаване на Районна избирателна комисия – Стара Загора,
област Стара Загора, за националния референдум на 27 януари 2013
г.
„Постъпило е предложение от областния управител на област
Стара Загора с вх. № НР-69 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към
предложението са представени всички изискуеми документи,
включително протокол за проведени консултации на 20 ноември
2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на мястото за секретар на Районната
избирателна комисия – Стара Загора, тъй като упълномощените
представители на „Коалиция за България“ и на политическа партия
„Движение

за

права

и

свободи“

имат

предложения

техни

представители да бъдат секретари на комисията.
Представителят на ПП „Движение за права и свободи“ е
подписал протокола с „особено мнение“.
В останалата част е постигнато споразумение.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
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1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Стара
Загора, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Таньо Брайков Танев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Десислава Атанасова Кънева

СЕКРЕТАР:

Зоя Иванова Кълвачева-Цвяткова

ЧЛЕНОВЕ:

Румен Желев Манчев
Илка Иванова Петкова
Денчо Иванов Денев
Селма Алиева Ходжева
Жеко Бончев Тодоров
Междну Бехчет Халид
Илиян Христов Петков
Теодора Иванова Крумова
Нина Цветкова Савова-Кършакова
Зорница Светославова Петрова
Ивона Даниелова Петрова
Радостин Радославов Танев
Тонка Иванова Тачева
Ваня Николова Бухчева

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Предложението се приема. Имаме решение № 24-НР.
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11. Писма до главния секретар на Министерския съвет и
до Агенцията за обществени поръчки.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, ще ви помоля да
погледнем две писма, които трябва да изпратим до Министерския
съвет и до Агенцията за обществени поръчки във връзка с
вчерашното задание. Писмата не бяха готови вчера, но днес трябва
да ги гласуваме, за да бъдат изпратени. Те са в мрежата и всеки
може да се запознае с тях.
Само за яснота искам да ви запозная с текста:
„До Главния секретар на Министерския съвет на Република
България - г-н Росен Желязков
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЛЯЗКОВ,
Приложено Ви изпращаме обява на Централната избирателна
комисия за конкурс за идея, сценарии и изработка на аудио-визуално
произведение („видеоклип“) с цел провеждането на разяснителна
кампания

за

правата

и

задълженията

на

гражданите

при

произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. по
въпроса „Да се развива ли ядрена енергетика в България чрез
изграждането на нова ядрена електроцентрала?“ за публикуване в
интернет страницата на Министерския съвет.”
„До Изпълнителния директор на
Агенцията по обществени поръчки
г-жа Миглена Павлова
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА,
Приложено Ви изпращаме обява на Централната избирателна
комисия за конкурс за идея, сценарии и изработка на аудио-визуално
произведение („видеоклип“) с цел провеждането на разяснителна
кампания

за

правата

и

задълженията

на

гражданите

при

произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. по
въпроса „Да се развива ли ядрена енергетика в България чрез
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изграждането на нова ядрена електроцентрала?“ за публикуване в
интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки.”
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението.
Който е съгласен с текста на писмата, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението се приема.
1. Проекти на решения за назначаване на РИК за
Националния референдум на 27 януари 2013 г. – продължение.
МАЯ АНДРЕЕВА: Има ли други колеги, желаещи да
докладват или мога да взема думата да докладвам?
Колеги,

предлагам

на

вашето

внимание

преписка

–

предложение от областния управител за назначаване на състав на
Районна избирателна комисия – Перник, област Перник, за
националния референдум на 27 януари 2013 г.
Постъпило е предложение от областния управител на област
Перник с вх. № НР-93 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото
са представени всички изискуеми документи, включително протокол
за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на следните позиции, а именно:
съгласно

писмените

предложения

ПП

„ГЕРБ”

предлага

за

председател да бъде назначен Денислав Захариев – юрист, което
свое предложение поддържа по време на консултациите. От
„Коалиция за България” предложението е за заместник-председател
или секретар в лицето на Венета Петрова – също юрист. Това
предложение се поддържа в хода на проведените консултации.
„Синята коалиция” предлага свой член за състава без претенции за
ръководна

позиция

и

това

предложение

се

поддържа

в

консултациите. ПП „ДПС” предлага секретар – Галина Никодимова,
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която е с висше образование български език и литература.
Поддържат това предложение и в хода на устните консултации
предлагат същата за председател, освен за секретар. ПП „АТАКА”
прави писмено предложение за секретар – Валентина Будинова –
педагог, което предложение обаче в хода на консултациите е
оттеглено. ПП „НДСВ” предлага член без претенции за ръководно
място в

състава на районната избирателна комисия, което свое

становище поддържа в консултациите.
При това положение на консултациите са присъствали всички
поканени. Съставът на районната избирателна комисия е 13 члена
при квотно разпределение: „ГЕРБ” – 6 члена, „Коалиция за
България”

- 2, „ДПС” – също 2, „АТАКА”, Синя Коалиция и

„НДСВ” – по 1 член.
Следователно по ръководните позиции предложението е
следното:
За председател спорят „ГЕРБ” – с юрист и предложен от ПП
„ДПС” член с образование български език и литература. Това
предложение, както ви казах, е направено в хода на консултациите
устно.
За заместник-председател предложението е на „Коалиция за
България”, други предложения не са постъпили, а по отношение на
секретарското място спорът е: поради това, че в консултациите ПП
„АТАКА” е оттеглила предложението си за секретар, то за секретар
предложението е от страна на „Коалиция за България” и ПП „ДПС”,
но тъй като позицията на „Коалиция за България” е безспорна за
заместник-председателското място, във връзка с това аз ви
предлагам при условията на несъгласие хипотезата на чл. 28 и чл. 27,
ал. 5 и 10, да бъде назначена комисия в състав:
Председател, предложен от ПП „ГЕРБ” – Денислав Виолинов
Захариев; заместник-председател – Вената Симеонова Петрова,
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предложена от „Коалиция за България”; секретар - Галина Радева
Никодимова, предложена от ПП „ДПС”.
Предлагам

ви

следния

проект

за

решение

относно

назначаване на Районна избирателна комисия – Перник, област
Перник, за националния референдум на 27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област
Перник с вх. № НР-93 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото
са представени всички изискуеми документи, включително протокол
за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на позициите председател и секретар
на РИК.
Протоколът от преговорите при областния управител е
подписан с особено мнение от представителя на „Коалиция за
България“.
Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Перник, в
състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Денислав Виолинов Захариев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венета Симеонова Петрова

СЕКРЕТАР:

Галина Радева Никодимова

ЧЛЕНОВЕ:

Ирена Александрова Попова
Надя Димитрова Боянова
Дойко Петров Доев
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Ивайло Павлов Павлов
Ивелина Стайкова Шопска
Станка Йорданова Рударска
Богомил Викторов Захариев
Марияна Тодорова Тонева
Валентина Асенова Будинова
Филип Йорданов Илков

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
Това е докладът ми.
Колеги, имате ли въпроси по тази преписка? – Няма.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14, против – 1.
Решението се приема с № 25-НР.
Колеги, следващата преписка, която предлагам на вашето
внимание, е за назначаване на РИК – Варна.
Постъпило е писмо от областния управител на област Варна с
вх. № НР-104 от 23 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са
представени всички изискуеми документи, включително протокол за
проведени консултации на 20 ноември 2012 г.
Протоколът от преговорите при областния управител е
подписан с особено мнение от представителите на „Коалиция за
България“ и ПП „АТАКА”. Ще ви информирам и в какво точно.
В писмените предложения „ГЕРБ” предлага за председател
Николай Няголов – юрист и това свое предложение поддържа на
консултациите. „Коалиция за България” предлага за секретар да бъде
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назначен Владимир Калудов – юрист, и това предложение поддържа
на консултациите. ПП „ДПС” предлага за секретар Алисе Хасанова
– финанси. Това свое предложение партията поддържа на
проведените консултации. ПП „АТАКА” предлага секретар и
поддържа това предложение на консултациите. Това е Георги
Железчев – юрист, но особеното мнение на ПП „АТАКА” в случая е,
че тя предлага също така този свой кандидат за член, да заеме и
позицията

на

председател,

алтернативно

–

на

заместник-

председател, алтернативно – на секретар. И счита, че това нейно
изявление не е коректно отразено в протокола. А особеното мнение
на „Коалиция за България” е свързано именно с оспорване на
Решение № 8 на Централната избирателна комисия.
„НДСВ” и „Синята коалиция” предлагат по един член. Те
нямат претенции към ръководни места в състава на тази комисия.
При това положение, колеги, първо ще подложа на гласуване
предложението за председател: Николай Няголов от ПП „ГЕРБ”,
който е юрист по образование. Предложеният от ПП „АТАКА”
Георги Железчев също е юрист. Първо подлагам на гласуване
предложението от ПП „ГЕРБ”.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Предложението се възприема.
За заместник-председател единствената политическа партия,
която претендира това място е партия „АТАКА”. Това е изложено в
нейното

особено

Предложеният

е

мнение
Илиян

при

подписването

Карагьозов,

който

на
е

протокола.

юрист.

Това

предложение не фигурира в писменото предложение, направено е в
устните консултации. Има особено мнение и предложението не е
отразено в протокола, а е отразено в особеното мнение на „АТАКА”.
Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Предложението се приема.
Следващата позиция е за секретар. За секретар спорят ПП
„ДПС”, която предлага кандидат с образование финанси, и
„Коалиция

за

България”,

която

предлага

юрист.

Въпреки

кандидатурата на „АТАКА”, поради заетата вече позиция за
заместник-председателско място, ще изключа от гласуване нейната
кандидатура

за

секретарско

място.

Подлагам

на

гласуване

кандидатурата на „Коалиция за България”, която е Владимир Дончев
Калудов.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 4, против – 11.
Предложението не се приема.
Следващата кандидатура е кандидатът на ПП „ДПС” - Алисе
Османова Хасанова с висше образование финанси.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11, против – 4.
Предложението се приема.
Предлагам

ви

следния

проект

за

решение

относно

назначаване на Районна избирателна комисия – Варна, област
Варна, за националния референдум на 27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област Варна
с вх. № НР-104 от 23 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са
представени всички изискуеми документи, включително протокол за
проведени консултации на 20 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на позициите за председател и за
секретар.
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Протоколът от преговорите при областния управител е
подписан с особено мнение от представителите на „Коалиция за
България“ и ПП „„АТАКА”“.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Варна, в
състав от 17 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Георгиев Няголов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илиян Иванов Карагьозов

СЕКРЕТАР:

Алисе Османова Хасанова

ЧЛЕНОВЕ:

Теодора Стефанова Димитрова
Десислава Марчева Бонева
Лора Иванова Гоцева
Йорданка Цвяткова Ганчева
Кристиян Веселинов Богоев
Калин Светославов Калевски
Станислав Божидаров Сотиров
Костадин Борисов Бандутов
Владимир Денчев Калудов
Мария Тодорова Тодорова
Ариф Ахмед Салим
Орхан Мехмед Мехмед
Веселин Димчев Райчев
Жейни Кънчева Даскалова
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2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
Колеги, който е съгласен с това предложение, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11, против – 4.
Решението се приема с № 26-НР.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, постъпило е
писмо от областния управител на област Благоевград с вх. № НР-52
от 21 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички
изискуеми

документи,

включително

протокол

за

проведени

консултации на 20 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на заместник-председателя и секретаря
на Районната избирателна комисия – Благоевград. За заместникпредседател са постъпили предложения от ПП „ДПС” и „Синята
коалиция”. За секретар са постъпили предложения от „Коалиция за
България“ и ПП „АТАКА”. Неправилно и незаконосъобразно по
време на консултациите е извършено гласуване от участниците в тях
за двете спорни места в ръководството на РИК – заместникпредседател и секретар. Мога да ви кажа как са разпределени
гласовете за тези позиции, които са спорни.
За секретар за господин Йордан Симонски от „Коалиция за
България” – 3 гласа, и за Васил Дичев от „АТАКА” – също три
гласа. И двамата знам от предишната общинска избирателна
комисия. А за заместник-председател за Асие Гадирова – „ДПС”,
спациалност право – 4 гласа, за господин Румен Коюмджиев от
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„Синята коалиция” – 2 гласа. Но колеги, няма постигнато съгласие
за позициите на секретар и заместник-председател за РИК –
Благоевград.
Госпожо председателстващ, аз ви моля вие да подложите на
гласуване спорните кандидатури по реда на постъпването им.
МАЯ АНДРЕЕВА: Първата кандидатура е за заместникпредседател Асие Гадирова.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 4, против – 10.
Предложението не се приема.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Тогава предлагам да се гласува за
господин Румен Коюмджиев, предложен от „Синята коалиция”.
МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението, моля
да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11, против – 3.
Предложението се приема.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: За секретар първо подлагам на
гласуване предложението на „Коалиция за България” за господин
Йордан Симонски. Само да уточня, че господин Симонски не е
подписал с особено мнение протокола, т.е. не виждам някъде да има
изразено несъгласие. С несъгласие и особени мнения са разписали
представителят на „ДПС” и представителят на „АТАКА”. Казвам
това, за да съм обективна.
МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението, както
беше докладвано от колегата Мусорлиева, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 3, против – 11.
Предложението не се приема.
МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Последната

кандидатура

за

секретарското място фактически е на Васил Дичев, предложен от
ПП „АТАКА”.
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МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11, против – 3.
Предложението се приема.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:

Предлагам следния проект за

решение относно назначаване на Районна избирателна комисия –
Благоевград, област Благоевград, за националния референдум на
27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област
Търговище с вх. № НР-52 от 21 ноември 2012 г. на ЦИК. Към
писмото са представени всички изискуеми документи, включително
протокол за проведени консултации на 20 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на заместник-председателя и секретаря
на Районната избирателна комисия – Благоевград. За заместникпредседател са постъпили предложения от ПП „ДПС” и „Синята
коалиция”. За секретар са постъпили предложения от „Коалиция за
България“ и ПП „АТАКА”. Неправилно и незаконосъобразно по
време на консултациите е извършено гласуване от участниците в тях
за двете спорни места в ръководството на РИК – заместникпредседател и секретар.
Протоколът от преговорите при областния управител е
подписан с особено мнение от представителите на ПП „ДПС” и ПП
„АТАКА”.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
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1. НАЗНАЧАВА

Районна

избирателна

комисия

–

Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Антоанета Атанасова Робева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Румен Стоянов Коюмджиев

СЕКРЕТАР:

Васил Исталиянов Дичев

ЧЛЕНОВЕ:

Елена Иванова Панчева
Спас Петров Попадиин
Вяра Младенова Станкова
Биляна Георгиева Петачка
Десислава Стоянова Христова
Вероника Красимирова Иванова
Мая Януш Драгиева
Йордан Стефанов Симонски
Искрен Албенов Шишков
Асие Рефатова Гадирова
Зоя Георгиева Костадинова
Гергана Йорданова БечвановаЯнчева
Бойка Николова Юсева
Георги Любомиров Терзиев

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с така предложения
състав, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14, против – 2.
Решението се приема с № 27-НР.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Искам да поставя един въпрос: ще
спазваме ли процентното съотношение на политическите партии в
парламента и местата, както се разпределят в ръководствата между
различните политически партии? Тоест, разпределение на местата в
ръководствата според процентното съотношение в парламента.
(Реплики.)
Как да няма такова? Тоест, на партиите с по-малко
представителство ще даваме повече членове в ръководството,
отколкото на партиите с по-голямо представителство в парламента.
Така ли да го разбирам. Ние даваме, защото предпочитаме пред
партия с по-голямо влияние партията с по-малко влияние като
представител в комисиите. Затова ние го даваме, а не някой друг. Не
става дума за безспорните позиции.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, вярно е, че
закъснях и малко по-късно се включих, но някак си искам да ви
призова, ако може, когато назначаваме комисиите и при преценката
относно това кои членове ще влизат в състава, да не се водим от
партийни квоти и това да не е водещият критерий. Нека да се водим
от образованието, от опита, от качествата на членовете, ако ги
познава някой и може да сподели впечатленията си от тях. Просто
водещият критерий да не е квотното представителство. Все пак не
става въпрос за избори. Вече когато се касае до кандидати, които са
абсолютно неизвестни и които не могат да бъдат съпоставени по
други критерии, тогава да прибягваме към този подход.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Ние ако подхождаме по този начин,
избираме хора, които не са с юридическо образование пред тези,
които са с юридическо образование. Съгласна съм с вашия подход,
но така се получи вече на няколко пъти.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Само искам да кажа, че
за мене подходът трябва да е комплексен. Наистина не мога да кажа
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дали един юрист с едногодишен стаж и един член на общинска
избирателна комисия с дълъг стаж могат да бъдат съпоставени само
на основа образование. Пак казвам, не съм в течение на това, което
досега се е случило в днешното заседание, но все пак ви призовавам
наистина да обърнем внимание на комплексния подход и да
оценяваме членовете на комисиите като кандидатури, които ще
бъдат пригодни да изпълняват задълженията на член на районна
избирателна комисия. Това е моят призив.
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Постъпило е писмо от областния
управител на област Монтана с вх. № НР-68 от 22 ноември 2012 г. на
ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи,
включително и протокол за проведени консултации на 21 ноември
2012 г.
Налице е постигнато съгласие между участниците в
консултациите по отношение на състава на Районната избирателна
комисия в област Монтана, както и за председател и зам.председател на комисията. За председател е постигнато съгласие за
кандидатурата, представена от ПП „ГЕРБ”, а за заместникпредседател – от „Коалиция за България”.
В хода на преговорите пред областния управител не е
постигнато съгласие по направените предложения за

секретар на

РИК в област Монтана. Направени са две предложения. Едното е на
Движението за права и свободи – предложеният кандидат е с висше
юридическо образование. „АТАКА” е направила също предложение
за секретар. Кандидата, който тя е предложила, е завършил Висшия
химико-технологически институт.
Повече от това не мога да вметна. Не знам какви други
критерии могат да бъдат преценявани. С оглед случая, с оглед
образованието, с оглед препоръчителните изисквания, които са
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въведени от самия законодател и ние сме ги въвели, предлагам
длъжността секретар да бъде заета от представителя на Движението
за права и свободи. Друг ясен критерий в случая не ми е ясен, така
че правя това предложение. За заместник-председател в хода на
преговорите е постигнато съгласие за представителя на „Коалиция за
България”.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз не знам какъв
подход сте възприели, но дали в случаите, в които може да се
направи цялостно предложение за ръководство, да не го гласуваме
общо? А след това, ако има въпроси, всеки въпрос поотделно.
ВАЛЕНТИН

БОЙКИНОВ:

Моето

предложение

е

да

гласуваме за секретар и в момента гласуваме предложението на
„ДПС”. Аз не познавам нито кандидатите, нито възможностите на
всеки един от тях. Нямам друг критерий. Предложеният от „ДПС” е
с юридическо образование, на „АТАКА” е ВХТИ. За другите две
позиции има съгласие – за председател и заместник-председател. За
председателя е постигнато съгласие да е от ПП „ГЕРБ”, а за
заместник-председател – от „Коалиция за България”.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте предложението.
Който е съгласен с предложението секретарят да е от „ДПС”, моля
да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13, против – 3.
Предложението се приема.
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Предлагам следния проект за
решение относно назначаване на Районна избирателна комисия –
Монтана, област Монтана за националния референдум на 27 януари
2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област
Монтана с вх. № НР-68 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото
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са представени всички изискуеми документи, включително протокол
за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.
Налице е постигнато съгласие между участниците в
консултациите по отношение на състава на Районната избирателна
комисия в област Монтана, както и за председател и зам.
председател на комисията.
Не е постигнато съгласие по направените предложения за
секретар на РИК в област Монтана.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Монтана,
област Монтана, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пламка Христова Григорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Петко Кирилов Петков

СЕКРЕТАР:

Васил Нинов Върбанов

ЧЛЕНОВЕ:

Габриела Илиева Димитрова-Николова
Калин Филипов Хайтов
Емилия Младенова Колчева
Росица Енчева Ангелова
Валери Иванов Димитров
Крум Георгиев Милетиев
Румен Димитров Гоцов
Радостина Славчова Чернева
Петя Найденова Гачовска-Томова
Симеон Тодоров Симеонов
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2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен с предложението за състав на РИК – Монтана,, моля да
гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14, против – 2.
Имаме решение № 28-НР.
ВАЛЕНТИН

БОЙКИНОВ:

Следващият

проект

е

за

назначаване на Районна избирателна комисия – Пазарджик, област
Пазарджик за националния референдум на 27 януари 2013 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област
Пазарджик с вх. № НР-82 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към
писмото са представени всички изискуеми документи, включително
протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.
Налице е постигнато съгласие между участниците в
консултациите по отношение на състава на Районната избирателна
комисия в област Пазарджик, както и за председател и за зам.председател на комисията.
Постигнато е съгласие в хода на преговорите пред областния
управител длъжността председател да бъде заета от представителя
на ПП „ГЕРБ”, а за зам.-председател – от представителя на
„Коалиция за България”.
Не е постигнато съгласие по направените предложения за
секретар на РИК в област Пазарджик. За тази длъжност са направени
две предложения. Едното е от „ДПС” – кандидатът, който се
предлага, е социални дейности. Сравнението е на ниво образование.
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Съжалявам, не мога да ги преценявам с оглед на друг критерий.
Имам виждане по този въпрос, че в крайна сметка гласуването е
въпрос на целесъобразност. И с оглед възприетия подход досега:
предложеният от „ДПС” кандидат е с висше образование социални
дейности. Другата кандидатура е на „АТАКА” – кандидатът е с
висше образование педагогика.
В крайна сметка с оглед обсъждането в предишния ми доклад
и останалите предложения считам, че кандидатът с образование
социални дейности с оглед насочеността с чисто по-обществен
характер, към социума, към работата с обществеността и пр., считам,
че кандидатът на „ДПС” от тази гледна точка би бил по-подходящ.
Така че правя предложение длъжността секретар да бъде заета от
предложения кандидат от „ДПС”. Нито един не е юрист. Между
другото това е може би комисията с най-много юристи, само тези
двамата не са юристи. Всички останали са юристи.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, призовавам ви.
Ако някой има информация?
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз имам. И двамата кандидати имат
опит в избирателни комисии.
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Щом имат опит, значи в крайна
сметка и двамата са подходящи за тази работа. Но понеже само
единият може да е, да гласуваме. Първото предложение е на „ДПС”.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен с това предложение за секретар представителя на „ДПС” в
РИК - Пазарджик, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12, против – 3.
Предложението се приема.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, мен лично ме притеснява
изявлението на колегата Сапунджиева за това, че в момента
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отсъстват и намерението им.

Доколкото разбирам те имат

намерение да правят изявления срещу които мисля, че Централната
избирателна комисия следва да се защити, тъй като в момента имаме
представители от всички квоти в заседанието, но отсъстват само
представителите на „ДПС”.
Предлагам да прекъснем заседанието за пет минути, за да се
опитаме да ги поканим в залата. Не бих искала, когато този протокол
излезе на интернет страницата, впоследствие да бъде коментиран по
друг начин. Поради което наистина моля за 5 или 10 минути
прекъсване на заседанието, както комисията прецени, за да мога
наистина да поканя представители на „ДПС” да участват в
заседанието.
Моля за прекъсване след гласуване на решението, което се
докладва.
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Предлагам ви следния проект за
решение относно назначаване на Районна избирателна комисия –
Пазарджик, област Пазарджик за националния референдум на
27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област
Пазарджик с вх. № НР-82 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към
писмото са представени всички изискуеми документи, включително
протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.
Налице е постигнато съгласие между участниците в
консултациите по отношение на състава на Районната избирателна
комисия в област Пазарджик, както и за председател и зам.
председател на комисията.
Не е постигнато съгласие по направените предложения за
секретар на РИК в област Пазарджик.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното
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самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Пазарджик,
област Пазарджик, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Димитрова Герова-Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Атанас Георгиев Павлов

СЕКРЕТАР:

Али Ахмедов Чешмеджиев

ЧЛЕНОВЕ:

Йордан Кирилов Кожухаров
Георги Лазаров Добрев
Мирослав Христов Миков
Атанас Иванов Качаков
Кръстьо Йорданов Костадинов
Малина Георгиева Консулова-Златева
Цанко Кирилов Бангьозов
Лъчезар Николаев Минев
Марин Христов Янков
Елена Кръстева Попова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението за
състава на РИК-Пазарджик, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15, против – 1.
Решението се приема с № 29-НР.
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Колеги, с оглед направеното от мен предложение преди
гласуването, обявявам 10 минути почивка. Ще изпълня ангажимента
си да разговарям с колегите, за да се върнат в залата. Благодаря.
(След почивката.)
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Продължаваме

заседанието.
МАРИАНА

ХРИСТОВА:

Поканих

колегата

Чаушев.

Помолих и техническия ни сътрудник Красимира и в мое присъствие
тя се обади на колегата Чаушев, че папките за районните
избирателни комисии Ямбол, Сливен и Бургас може да дойде да ги
види и да ги обсъдим. Той не дойде. Каза, че няма време сега.
По отношение на папката за РИК – Ямбол колегата Караджов
се е запознал с нея и това, което ще ви предложа, съм го съгласувала
с колегата Караджов относно назначаване на Районна избирателна
комисия – Ямбол, област Ямбол, за националния референдум на
27 януари 2013 г.
При областния управител на област Ямбол са проведени
консултации на 19 ноември 2012 г. Изпратени са покани редовно до
всички парламентарно представени партии, както и до „НДСВ” за
участие в консултациите. По време на консултациите не е
присъствал представител на „Синята коалиция”, поради това и
протоколът не е подписан от представител на „Синята коалиция”.
За коректност на доклада ще ви докладвам, че е допуснат
представител на ПП „АТАКА” без възражение от другите
присъстващи, тъй като към момента на откриване на консултациите
– те бяха много скоро насрочени и той не е имал необходимите
документи, които по-късно са пристигнали по факс, а по-късно и в
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оригинал и са приложени към преписката, която е пристигнала при
нас.
И отново за коректност на доклада ще ви кажа само, че във
връзка с наше Решение № 8, прието по отношение назначаването на
районни избирателни комисии, където сме приели, че пред
областните управители представителите на политическите партии,
както и на коалициите следва да представят заверени документи и
удостоверения за актуално състояние, както и решение за образуване
на коалицията. Такива не са представени. Представени са като
документи, но незаверени от ПП „ДПС”, както и от „Коалиция за
България”. Въпреки това консултациите са проведени, подписани са
от представляващите политическите партии и коалиции без особено
мнение и без да има приложени възражения и особено мнение, с
изключение

на

представителя

на

ПП

„АТАКА”,

тъй

като

участниците в консултациите са счели, че същият не следва да
подписва протокола.
Участниците в консултациите са постигнали съгласие по
отношение на председателя на РИК – Ямбол, да бъде представител
на ПП „ГЕРБ”. По отношение на заместник-председателското място
също са постигнали съгласие да бъде представителят на „Коалиция
за България”. Всичките са изразили становище, че тези двама
представители – представителят на ПП „ГЕРБ” беше председател на
общинската избирателна комисия през 2011 г., а предложеният от
„Коалиция за България” беше заместник-председател на ОИК-Ямбол
в предходните избори. И двамата представители, за които няма спор,
са с дългогодишен опит в общинските и районните избирателни
комисии. И двамата са юристи.
Единствено не е постигнато съгласие по отношение на
секретарското място. За него са постъпили две предложения. Едното
е на ПП „АТАКА” за Кръстьо Панайотов Петров, а другото
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предложение е на ПП „ДПС” за Ахмед Неджадов Мехмедов. И
двамата представители нямат юридическо образование и са със
сходни

професии.

Единият

обаче

няма

никакъв

опит

в

избирателните комисии не само поради възрастта – досега не е
предлаган от нито една от политическите партии да участва в
консултации или общинска и районна избирателна комисия.
Докато предложението на ПП „АТАКА” се подкрепя от поголяма част от участващите в консултацията и е за лице, което е
областен представител на ПП „АТАКА” в област Ямбол, познато
лице, общински съветник и който има опит както в ОИК, така и в
РИК при предходните произведени парламентарни избори през 2009
г. Същият е получил голяма подкрепа при проведените консултации
при областния управител на област Ямбол.
Поради това ви предлагам следния проект за решение
относно

назначаване на Районна избирателна комисия – Ямбол,

област Ямбол, за националния референдум на 27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област Ямбол
с вх. № НР-67 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са
представени всички изискуеми документи, включително протокол за
проведени консултации на 19 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение състава на Районната избирателна
комисия – Ямбол, тъй като за мястото на секретар има две
предложения – на ПП „ДПС” и на ПП „АТАКА”. Няма постъпили
възражения.

Протоколът

е

подписан

от

участващите

в

консултациите без представителя на ПП „АТАКА”.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
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№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Ямбол, в
състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Жени Ангелова Кайали

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

СЕКРЕТАР:

Кръстьо Панайотов Петров

ЧЛЕНОВЕ:

Анета Георгиева Петрова
Ани Стефанова Канева
Марина Петрова Ангелова
Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова
Драгомир Минков Димитров
Донка Христова Желева
Ахмед Неджадов Мехмедов
Юсеин Хасан Ахмед
Анелия Неделчева Димитрова
Нели Кръстева Стоянова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението, имате ли възражения, забележки? Ако нямате
възражения срещу това да бъде гласуван проектът за решение, който
е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение с № 30-НР.
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МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, постъпило е предложение
от областния управител на област Бургас относно назначаване на
Районна избирателна комисия – Бургас, област Бургас, за
националния референдум на 27 януари 2013 г.
При проведените консултации не е постигнато съгласие
между участниците в консултациите единствено и само по
отношение на секретаря на РИК. Получени са покани от всички
парламентарно представени партии и коалиции.
Едно-единствено предложение има за председател – от ПП
„ГЕРБ”. Предложението за заместник-председател, по което няма
спор и е единствено, е от „НДСВ”.
По отношение на секретарското място има направени три
предложения.

Трите

предложения

предложение

е

ПП

на

„АТАКА”

са

за
за

юристи.
Тинка

Едното

Желязкова.

Предложението на „ДПС” е за Севим Ахмедова, а предложението на
ПП „АТАКА” е за Михаил Хаджиянев.
Колеги, прочетох подробно протокола от проведените
консултации по отношение направените предложения за секретар,
тъй като само там е спорът. Казах, че и тримата са юристи. Налице
са изказвания по отношение на представителя на ПП „АТАКА”, че
същият не е политически ориентиран, не е член на партията и във
връзка с това по-голяма част от присъстващите го подкрепят, а също
така е бил член на ОИК. По отношение на него е постъпило
възражение от представителя на „Коалиция за България” Атанас
Зафиров,

който

счита,

че

политическата

необвързаност

на

кандидатите е порок и напротив, кандидатите, които трябва да са в
РИК, трябва да са политически обвързани, защото това ще осигури
баланс в комисията.
Възражението на ПП „ДПС” по отношение на секретарското
място е във връзка с квотното представителство. Те имат трима
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представители и заради преимуществото желаят да бъде назначен
секретар.
След като подробно изчетох протокола, моето предложение е
за представителя на ПП „АТАКА” Михаил Хаджиянев, като изцяло
споделям доводите, които са изложили по-голяма част от
политически представените партии, а именно, че кандидатът на ПП
„АТАКА” за секретар на РИК – Бургас не е член на партията. Още
повече, че РИК – Бургас не е политически обвързана и същият е с
най-голям опит.
След като подробно се запознах с протокола и ви изчетох
извадки

от

протокола

по

отношение

становищата

на

представителите на политическите партии и коалициите при
проведените консултации, правя това предложение, тъй като
единственият подкрепен от най-много политически партии при
консултациите

е

Михаил

Хаджиянев,

който

е

политически

необвързан и който е с най-голям стаж при провеждане на избори.
РУМЯНА СИДЕРОВА: И в този избирателен район няма да
има представител на „Коалиция за България” в РИК, така ли излиза?
МАРИАНА ХРИСТОВА: В РИК – Ямбол имате предложение
за заместник-председател, което гласувахме преди малко. Тук
безспорните са председател – от „ГЕРБ”, заместник-председател – от
„НДСВ”. Предлагам да гласуваме за секретар на РИК – Бургас – да
бъде назначен Михаил Хаджиянев, предложен от ПП „АТАКА”.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12, против – 4.
Предложението се приема.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Предлагам следния проект за
решение относно назначаване на Районна избирателна комисия –
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Бургас, област Бургас, за националния референдум на 27 януари
2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област Бургас
с вх. № НР-102 от 23 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са
представени всички изискуеми документи, включително протокол за
проведени консултации на 21 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на секретаря на РИК.
Протоколът от преговорите при областния управител е
подписан с особено мнение от представителите на „Коалиция за
България“ и ПП „„ДПС”“
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Бургас, в
състав от 17 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елка Тодорова Стоянова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ненчо Недялков Драгнев

СЕКРЕТАР:

Михаил Димитров Хаджиянев

ЧЛЕНОВЕ:

Александър Григоров Кръстанов
Румяна Ивайлова Цветкова
Наталия Здравкова Минкова
Симеон Руменов Илиев
Пламена Танева Троева
Иван Евгениев Илиев
Силвия Полихронова Божинова
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Тинка Асенова Желязкова
Константин Банов Костов
Тодор Байчев Байчев
Севим Неджатиева Ахмедова
Имухан Самин Хюсеин
Виждан Насуф Аслан
Григорий Иванов Жеков

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен с предложения състав на районната избирателна комисия Бургас, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13, против – 3.
Имаме решение № 31-НР.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Говорили

сме

с

госпожа

Мусорлиева и с колегата Чаушев преди да излезе. Обсъдено е и са
запознати. Проектът за решение относно РИК – Смолян се намира в
съответната папка в компютрите.
Писмото от областния управител на област Смолян с
приложените към него документи за консултациите е пристигнало в
ЦИК на 22 ноември 2012 г. и е заведено с вх. № НР-99 от тази дата.
В писмото областният управител заявява, че е било постигнато
съгласие относно направеното предложение за председател на
районната избирателна комисия в Смолян от квотата на ПП „ГЕРБ”.
Това е господин Любомир Лилянов Сираков. Но не е постигнат
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консенсус относно избора на заместник-председател и секретар на
РИК – Смолян.
Запознах се с протокола от проведените консултации за
сформиране на районната избирателна комисия – Смолян, от който е
видно, че ПП „ГЕРБ” е направила предложение за председател,
„Коалиция за България” е направила предложение за секретар и един
член, ПП „ДПС” е направила предложение за секретар и един член,
„АТАКА” е направила предложение само за член, „Синята
коалиция” – за заместник-председател, а „НДСВ” в началото не е
записала точно за каква длъжност в ръководството на комисията
претендира техният член.
От протокола се разбира, че представителят на „Синята
коалиция” оттегля своето предложение за заместник-председател в
полза на Иван Райков от „НДСВ” и „НДСВ” също претендира Иван
Райков да заеме заместник-председателското място в РИК – Смолян.
Господин Кръстанов, който е от „Коалиция за България”, е
възразил срещу този подход и е заявил становище, че малките
партии нямат място в ръководството на районните избирателни
комисии. Не е предложил обаче представител за заместникпредседателското

място

за

коалицията

от

партии,

които

представлява, а е претендирал секретарското място.
Секретарското място се очертава като спорно, защото се
претендира и от Движението за права и свободи. По тази причина
считам, че спорът е всъщност за секретар. Предложенията са две.
Едното е на „Коалиция за България” – предложена е госпожа Рабие
Кьосева. Тя е завършила висше образование със специалност
Управление на международни бизнес проекти във Варненския
свободен университет. Аз нямам представа – нека други колеги да
кажат с какъв опит е. Не познавам и двамата кандидати.

75
Кандидатът, предложен от ПП „ДПС”, е с висше образование,
специалност право и е завършил в началото на 90-те години
Софийския университет, а госпожа Кьосева е завършила висшето си
образование през 2006 г.
При това положение предлагам следния състав на РИК –
Смолян: председател – Любомир Сираков, съгласно предложението,
неоспорено от никого на консултациите – от „ГЕРБ”, заместникпредседател от „НДСВ” – Иван Михайлов Райков. Забележете, че от
„Коалиция за България” няма предложение за тази длъжност. И
секретар Бойко Младенов.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо председател, категорично
не съм съгласна с предложението на господин Бояджийски, защото
действително много отдавна работя в този район. Единствено там
познавам всички хора. Категорично съм за секретар госпожа Рабие
Кьосева. В случай, че тя не е секретар, категорично я предлагам за
заместник-председател.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Уважаеми колеги, аз мисля, че
действително започваме да правим най-различни мерни единици и в
никакъв случай те не са еднакви. Преди малко в друга комисия
преценихме, че по-важно е какъв опит има, независимо дали е
юрист. Сега в тази комисия преценявам, че човекът, който толкова
години е работил в общински комисии и има опит, не е за
предпочитане пред другия кандидат. Не знам, аз мисля, че това вече
е

действително

тенденциозно

отношение

към

определена

политическа сила.
РУМЯНА СИДЕРОВА: И сега един от членовете на
комисията се моли на групата на „ДПС” – в кавички група, защото
ние тук нямаме групи, да влезе в залата и да не прави изявление по
медиите.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: При това положение оттеглям
преписката. След като членовете на комисията се разберат помежду
си, пак ще бъде предложена на вниманието на колегите.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз съм против оттегляне на
преписката. Има две предложения и те следва да се гласуват както
бяха подадени преди малко – неговото и моето фактически.
Поддържам колегата Бояджийски за оттегляне на преписката.
АННА МАНАХОВА: Колеги, ще докладвам първите два
района на област София. Първо РИК № 23.
Постъпило е писмо от областния управител на област София
с вх. № НР-77 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са
представени всички изискуеми документи, включително протокол за
проведени консултации на 21 ноември 2012 г.
От протокола е видно, че не е постигнато съгласие между
участниците в консултациите по отношение ръководните позиции в
състава на Районната избирателна комисия № 23 – София-град.
Първоначално за председателското място претендират ПП „ГЕРБ” и
„Коалиция за България“. ПП „ДПС” претендира за секретарско
място и като алтернативно за заместник-председателско място. ПП
„АТАКА” претендира за секретарско място и като алтернатива за
заместник-председателско място.
В края на консултациите всички участници с изключение на
представителя на ПП „АТАКА” се съгласяват със следното
разпределение: председателско място за ПП „ГЕРБ”, заместникпредседателско – за ПП „ДПС”, и секретарско място за „Коалиция за
България“. Представителят на ПП „АТАКА” е подписал протокола с
несъгласие. Приложено е и особено мнение за представителя на
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„Коалиция за България“ по отношение принципния въпрос за
назначаване на нови районни избирателни комисии. Той не оспорва
състава.
Колеги, накрая аз лично отличавам като безспорна позицията
на председател, на която е представител на „ГЕРБ” – Полина
Василева Витанова с висше юридическо образование.
За заместник-председател претендират представителят на
„ДПС”, която е Лилия Евтимова Стратиева с висше юридическо
образование и представителят на „АТАКА” Силвия Железчова
Василева с икономическо образование.
За

секретарското

място

претендират

отново:

същият

представител на „АТАКА” с икономическо образование, който токущо споменах, и представителят на „Коалиция за България” Диана
Нинова Тонова с висше образование право.
Лично аз правя предложение с оглед на това, че всички
участници в консултациите всъщност са се обединили около
предложението и само един от участниците в консултациите е бил
против, както и с оглед на това, че представителят на „ДПС” като
кандидат

за

заместник-председателското

място

е

с

висше

юридическо образование и представителят на БСП Диана Тонова е
както с юридическо образование, така и дългогодишен участник в
комисиите – тя беше и секретар на общинската избирателна
комисия. Наистина с голям опит и допринесе значително за работата
на комисията.
Затова правя предложение за следния състав:
Председател

–

Полина

Василева

Витанова

с

висше

образование право.
Заместник-председател Лилия Евтимова Стратиева като
представител на „ДПС” с висше образование право.
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Секретар – Диана Нинова Тонова от „Коалиция за България”
с висше образование право.
Предлагам следния проект за решение относно назначаване
на Районна избирателна комисия № 23 – София-град, за
националния референдум на 27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област София
с вх. № НР-77 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са
представени всички изискуеми документи, включително протокол за
проведени консултации на 21 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение ръководните позиции в състава на
Районната избирателна комисия № 23 – София-град. Първоначално
за председателското място претендират ПП „„ГЕРБ”“ и „Коалиция
за България“. ПП „„ДПС”“ претендира за секретарско място и като
алтернативно за заместник-председателско място. ПП „„АТАКА”“
претендира за секретарско място и като алтернатива за заместникпредседателско място. В края на консултациите всички участници с
изключение на представителя на ПП „АТАКА” се съгласяват със
следното разпределение: председателско място за ПП „ГЕРБ”,
заместник-председателско – за ПП „„ДПС”“, и секретарско място за
„Коалиция за България“. Представителят на ПП „АТАКА“ е
подписал протокола с несъгласие. Приложено е особено мнение за
представителя

на

„Коалиция

за

България“

по

отношение

принципния въпрос за назначаване на нови районни избирателни
комисии.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
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№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия № 23 –
София-град, в състав от 17 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Полина Василева Витанова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Лилия Евтимова Стратиева

СЕКРЕТАР:

Диана Нинова Тонова

ЧЛЕНОВЕ:

Анжела Младенова Сотирова
Антоанета Захариева Крумова
Антон Иванов Арнаудов
Емил Тодоров Гълъбов
Йорданка Пенева Петкова
Славян Радославов Митов
Стоян Красимиров Кожухаров
Таня Андонова Дишлиева
Живка Василева Котева
Ани Елинова Карамфилова
Силвия Железчова Василева
Величка Йорданова Грънчарова
Любомир Петров Георгиев
Жельо Николов Желев

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

предложението. Имате ли някакви допълнения, възражения?

чухте
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Ако няма, който е съгласен с така предложения проект, моля
да гласува.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 18, против – 2.
Имаме решение № 32-НР.
АННА МАНАХОВА: Колеги, докладвам назначаването на
Районна избирателна комисия № 24 – София-град, за националния
референдум на 27 януари 2013 г.
Предложението от областния управител на област София е с
цитираното по предната преписка писмо с вх. № НР-77 от 22
ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички
изискуеми

документи,

включително

протокол

за

проведени

консултации на 21 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение ръководните позиции в състава на
Районната избирателна комисия № 24 – София-град. Първоначално
за председателското място претендират ПП „ГЕРБ” и „Коалиция за
България“. ПП „ДПС” претендира за секретарско място и като
алтернативно за заместник-председателско място първоначално. ПП
„АТАКА” претендира за секретарско място и като алтернатива за
заместник-председателско място.
В края на консултациите всички участници с изключение на
представителя на ПП „АТАКА” се съгласяват със следното
разпределение: председателско място за ПП „ГЕРБ”, заместникпредседателско

–

за

ПП

„ДПС”,

и

секретарско

място

за

представителя на „Коалиция за България“. Представителят на ПП
„АТАКА” е подписал протокола с несъгласие. Приложено е това
особено мнение, което цитирах, на представителя на „Коалиция за
България“ по отношение принципния въпрос за назначаване на нови
районни избирателни комисии.
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Сега конкретните предложения. Предложеният председател
от ПП „ГЕРБ” Диляна Цвяткова Иванова е с висше юридическо
образование.
Предложеният за зам.-председателско място от ПП „ДПС” е
Благомира

Димитрова

Андонова.

Тя

е

със

специалност

икономическа социология, но в същото време аз като отговорник за
района мога да кажа, че тя е както бивш член на общинската
избирателна комисия, така и човек с дългогодишен опит в
произвеждането на избори.
Представителят на ПП „АТАКА” е Гален Симеонов Монев
със специалност археология. Нямам информация той да е бил член
на ОИК при предходните избори, не го и познавам като специалист
и като човек.
За секретар отново е същото предложение на ПП „АТАКА”
на Гален Монев, а от страна на „Коалиция за България” това е Илия
Константинов Илиев със специалност информатика. Лично аз
поддържам това предложение не само заради специалността на
господин Илиев, а и по предходните съображения за заместникпредседателя. Господин Илиев е дългогодишен член на избирателни
комисии, вкл. беше член на общинската избирателна комисия в
София.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Щом като не го познава госпожа
Манахова, да представя Гален Монев. Това е един от двамата
шефове на младежката ни организация, които изцяло направиха
предните избори за ПП „АТАКА”. С изключително богат опит,
няколко специализации, вкл. като медиатор, вкл. към правна школа
към Софийския университет, така че не е останал на специалността
си археология. Познавам го лично много добре.
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АННА МАНАХОВА: Предлагам следния проект за решение
относно назначаване на Районна избирателна комисия № 24 –
София-град, за националния референдум на 27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област София
с вх. № НР-77 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са
представени всички изискуеми документи, включително протокол за
проведени консултации на 21 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение ръководните позиции в състава на
Районната избирателна комисия № 24 – София-град. Първоначално
за председателското място претендират ПП „ГЕРБ” и „Коалиция за
България“. ПП „ДПС” претендира за секретарско място и като
алтернативно за заместник-председателско място. ПП „АТАКА”
претендира за секретарско място и като алтернатива за заместникпредседателско място. В края на консултациите всички участници с
изключение на представителя на ПП „АТАКА” се съгласяват със
следното разпределение: председателско място за ПП „ГЕРБ”,
заместник-председателско – за ПП „ДПС”, и секретарско място за
„Коалиция за България“. Представителят на ПП „АТАКА” е
подписал протокола с несъгласие. Приложено е особено мнение за
представителя

на

„Коалиция

за

България“

по

отношение

принципния въпрос за назначаване на нови районни избирателни
комисии.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
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1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия № 24 –
София-град, в състав от 17 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Диляна Цвяткова Иванова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благомира Димитрова Андонова

СЕКРЕТАР:

Илия Константинов Илиев

ЧЛЕНОВЕ:

Ботьо Генчев Ботев
Веселин Тодоров Ковачев
Лидия Александрова Делирадева
Мария Генчева Георгиева
Петко Луков Кръстев
Петър Димитров Найденов
Снежана Младенова Кондева
Цветан Александров Милев
Валентин Русев Русев
Гергана Стефанова Толина
Мария Костадинова Захова
Гален Симеонов Монев
Станислав Колев Йордански
Николай Неделчев Дебелов

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли други
становища относно предложението?
Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да
гласува.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 18, против – 2.
Имаме решение № 33-НР.
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МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

След

изразените

множество

възмущения в залата от най-различни представители, излъчени
представители в Централната избирателна комисия, от най-различни
членове, категорично искам да изразя и моето възмущение от общо
взето действително безпринципната позиция, тъй като единствено
тук спокойно мога да кажа, че имаме депутат от политическата
партия, а „ДПС” например нямат депутат в този 24. МИР. Но след
като караме по този начин, по лични познанства на този и онзи, аз ви
благодаря.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Върнахме се в залата, защото
колегата Мая Андреева – заместник-председател на Централната
избирателна комисия, проведе разговор с нас, в който ни уведоми, че
в Силистра, където „ДПС” е първа политическа сила, „ДПС” няма
представители в ръководството на районната избирателна комисия,
колега Мусорлиева, в отговор на вашата реплика. Така че подкрепям
вашето становище за безпринципност, но когато аз изложих
мотивите и исках да има някаква принципност, вие първи реагирахте
и казахте, че не може така.
Или ще има принципи за цялата Централна избирателна
комисия, или няма да се подхожда безпринципно към всяка отделна
районна избирателна комисия. Интересно защо, когато докладвах за
Силистра и твърдях, че „ДПС” е първа политическа сила, а
„АТАКА” няма там депутат, вие твърдяхте, че това не може да бъде
принцип, а сега, когато става въпрос за София, казвате: това трябва
да бъде принцип.
Върнах се в залата, защото „ДПС” е партия на участието.
Партия на участието и с работата си в Централната избирателна
комисия тримата колеги тук сме го доказали, въпреки че нямаме
отношение към референдума. Нито сме инициатори на референдума,
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нито сме застъпници на която и да било от тезите, дори на
алтернативната теза. Считам, че сме тук да си вършим работата и
настоявам да има принципност.
Другото за което моля и предлагам е тази вечер Централната
избирателна комисия да приключи с назначаването на районните
избирателни комисии, защото утре е 27-и.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Също тази вечер започнахме да
влизаме в някои лични реплики. Уважаема госпожо Сапунджиева,
категорично ви уверявам, че специално за Силистра подготвях друга
преписка и въобще не съм реагирала, за да се обръщате лично към
мен.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Подготвяхте преписката за
Благоевград, където „ДПС” пък е втора политическа сила и там
също няма представител в ръководството. Това са принципите,
които трябва да бъдат поддържани.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Подготвих РИК – Благоевград след
като бях уверена, че другите двама членове са гледали преписката и
бях помолена само да представя преписката. Категорично го казвам.
И я представих съвсем обективно. Даже подготовката на проекта за
решение специално за Благоевград не е моя. (Реплики.)
АННА

МАНАХОВА:

Искам

да

направя

реплика

на

изказването на госпожа Мария Мусорлиева. Смятам, че в двете
входирани от мене преписки подходът беше абсолютно принципен,
с изчистени критерии. И не става дума за лични познанства. Става
дума, че като член на Централната избирателна комисия, като
отговорник за района съм могла да имам наблюдение върху работата
на членове на общинската избирателна комисия. В случая специално
предложените от мене членове за ръководните позиции и като
образователен ценз определено имат предимство и примат по чисто
обективен за мен критерий.

86

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ще докладвам назначаване на Районна
избирателна комисия № 25 – София-град, за националния
референдум на 27 януари 2013 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област София
с вх. № НР-77 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са
представени

всички

необходими

изискуеми

документи,

включително и протокол за проведени консултации на 21 ноември
2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на ръководните позиции за състава на
Районната избирателна комисия № 25 – София-град.
Първоначално за председателското място претендират ПП
„ГЕРБ” и „Коалиция за България“, ПП „АТАКА” претендира за
секретарско място и като алтернатива за заместник-председателско
място. В края на консултациите всички участници с изключение на
представителя на ПП „АТАКА” се съгласяват със следното
разпределение: председателско място за ПП „ГЕРБ”, заместникпредседателско – за ПП „АТАКА”, и секретарско място за
„Коалиция за България“. Представителят на ПП „АТАКА” е
подписал протокола с несъгласие. Приложено е и особено мнение за
представителя

на

„Коалиция

за

България“

по

отношение

принципния въпрос за назначаване на нови районни избирателни
комисии.
Относно образованието на предложените за ръководния
състав лица, Виолета Темелкова-Петрова е предложена от ПП
„ГЕРБ” и е с юридическо образование. Предложеният за заместникпредседател Васил Кацов е завършил Библиографския институт –
защита на културно-историческото наследство.

За секретар е

предложена госпожа Жана Иванова с юридическо образование.
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Тъй като и ПП „АТАКА” претендира за секретарското място,
считам, че госпожа Жана Иванова е по-подходяща и моето
предложение е тя да заеме секретарското място, а господин Кацов
да бъде назначен като заместник-председател.
Предлагам следния проект за решение относно назначаване
на Районна избирателна комисия № 25 – София-град, за
националния референдум на 27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област София
с вх. № НР-77 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са
представени всички изискуеми документи, включително протокол за
проведени консултации на 21 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение ръководните позиции в състава на
Районната избирателна комисия № 25 – София-град. Първоначално
за председателското място претендират ПП „ГЕРБ” и „Коалиция за
България“, ПП „АТАКА” претендира за секретарско място и като
алтернатива

за

заместник-председателско

място.

В

края

на

консултациите всички участници с изключение на представителя на
ПП

„АТАКА”

се

съгласяват

със

следното

разпределение:

председателско място за ПП „ГЕРБ”, заместник-председателско – за
ПП „АТАКА”, и секретарско място за „Коалиция за България“.
Представителят на ПП „АТАКА” е подписал протокола с
несъгласие. Приложено е особено мнение за представителя на
„Коалиция за България“ по отношение принципния въпрос за
назначаване на нови районни избирателни комисии.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
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№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия № 25 –
София-град, в състав от 17 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Васил Георгиев Кацов

СЕКРЕТАР:

Жана Бориславова Иванова

ЧЛЕНОВЕ:

Боян Борилов Цанков
Валери Владимиров Цолов
Валери Георгиев Якимов
Мария Венциславова Филипова-Райчева
Силвия Захариева Качулкова
Соня Боянова Василева
Соня Кръстанова Костадинова
Ивайло Василев Веселинов
Денчо Славов Славов
Борислав Николаев Попчев
Асен Илиев Толин
Айше Шерифова Мускова
Кристиян Кристиянов Каршалъков
Христомил Славчев Делчев

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
Ако в залата няма опоненти на моя доклад, ви предлагам да
гласуваме предложения проект.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако няма възражения,
който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18, против – н1.
Имаме решение № 34-НР.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Предлагам още един проект за
назначаване на Районна избирателна комисия № 26 – Софийска
област, за националния референдум на 27 януари 2013 г.
Постъпило е писмо от областния управител на Софийска
област с вх. № НР-83 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са
представени всички изискуеми документи, включително протокол за
проведени консултации на 21 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение състава на Районната избирателна
комисия № 26 – Софийска област, тъй като за всички ръководни
позиции

има

по

няколко

предложения,

както

следва:

за

председателското място претендират ПП „ГЕРБ” и „Коалиция за
България“; за зам.-председателското място претендират ПП „ДПС” и
ПП „АТАКА”; за мястото на секретар има две предложения – на
„Коалиция за България“ и на ПП „АТАКА”.
За ваша информация, абсолютно всички от предложените
колеги за ръководните длъжности, са с юридическо образование.
Единственото, което фактически мога да кажа за предложените
кандидати е, че имаме един млад участник – Лазарина Василева
Бонева, която е родена през 1985 г., завършила е право в УНСС,
магистърска степен. И за още един от кандидатите – Марио
Лазаринов Пунчев, който е бивш член на ОИК и е също с висше
юридическо образование. Затова и така съм изписала кандидатурите
за председател, за заместник-председател и секретар.
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За председател – Миглена Богомилова Янакиева-Белчева –
представител на ПП „ГЕРБ”. Заместник-председател: Лазарина
Василева Бонева – представител на „Коалиция за България”;
заместник-председател Иванка Андреева Андреева – предложена от
ПП „ДПС”. Марио Розалинов Пунчев, предложен от ПП „АТАКА”.
За секретар Лазарина Василева Бонева, тъй като докладвах, че от
„Коалиция за България” имат алтернативни предложения както за
председател, така и секретар, като предлагат едно и също лице
Лазарина Бонева. И за секретар също е предложен Марио Пунчев,
който е от ПП „АТАКА”. Така че има за всяка една от длъжностите
по две предложения.
Ако ме питате за моето предложение, аз предлагам Миглена
Богомилова Янакиева – Белчева от ПП „ГЕРБ” за председател;
Иванка Андреева от ПП „ДПС” за заместник-председател и за
секретар предложенията са две: Лазарина Бонева и Марио Пунчев.
За мен Марио Пунчев като бивш член на ОИК, тъй като и двамата
имат еднакво юридическо образование, е по-подходящ, но залата ще
реши.
Предложението ми е: председател от ПП „ГЕРБ”, заместникпредседател от ПП „ДПС” и секретар от ПП „АТАКА”.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: При това положение при искания за
председател и за секретар на „Коалиция за България”, ти нито един
не приемаш и оставяш този, който е от „АТАКА”.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз не приемам – предложих на залата.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Аз

предпочитам

докладчикът да прецени как да направи предложението, тъй като той
е запознат с преписката най-добре и затова смятам, че е редно той да
направи предложението.

Госпожа

Грозева

предложение за ръководните длъжности.

направи цялостно
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Който е съгласен с предложението на госпожа Грозева, моля
да гласува.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 15, против – 5.
Предложението се приема. Имаме решение за трите
ръководни позиции.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Предлагам следния проект за решение
относно назначаване на Районна избирателна комисия № 26 –
Софийска област, за националния референдум на 27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на Софийска
област с вх. № НР-83 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са
представени всички изискуеми документи, включително протокол за
проведени консултации на 21 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение състава на Районната избирателна
комисия № 26 – Софийска област, тъй като за всички ръководни
позиции

има

по

няколко

предложения,

както

следва:

за

председателското място претендират ПП „ГЕРБ” и „Коалиция за
България“; за зам.-председателското място претендират ПП „ДПС” и
ПП „АТАКА”; за мястото на секретар има две предложения – на
„Коалиция за България“ и на ПП „АТАКА”.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Софийска
област, в състав от 13 членове, както следва:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Миглена Богомилова Янакиева-Белчева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иванка Андреева Андреева

СЕКРЕТАР:

Марио Розалинов Пунчев

ЧЛЕНОВЕ:

Захаринка Иванова Истаткова
Тодор Георгиев Кайров
Димитър Тодоров Димитров
Стилиян Кирилов Димитров
Силвия Павлова Павлова-Боева
Лазарина Василева Бонева
Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова
Йонета Николаева Ничева
Велислав Димитров Йотов
Силвия Пламенова Чаворина

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
проекта за решение, моля да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 15, против – 4.
Имаме решение № 35-НР.
РУМЯНА
представители
избирателни

на

СИДЕРОВА:
„АТАКА”

комисии,

което

Колеги,
в

до

тука

ръководствата
отговаря

на

на

наброих

9

районните

тяхното

квотно

представителство в парламента. 9 са – така ги е изчислил господин
Емануил Христов според представителството в парламента.
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МАЯ АНДРЕЕВА: Във всички случаи аз поддържам и в
днешното заседание изявлението си от петък и от неделя, че тогава,
когато има постигнато съгласие при проведените консултации по
места, винаги ще се съобразя с него.
РУМЯНА СИДЕРОВА: (Без микрофон.)
МАЯ АНДРЕЕВА: Не правя изявление за конкретен случай.
Моля това да се разглежда като мое принципно изявление. Винаги
ще зачитам постигнатите съгласия по места и дебело подчертавам,
това не се отнася за абсолютно никого конкретно, а е принципната
ми позиция.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: И аз искам да подчертая, че съм
съгласна с колегата Андреева, ако това е принципна позиция, но
досега са назначени 16 комисии, от които в 3 са взети предвид тези
споразумения. Оттук нататък има абсолютно безпринципна позиция
за едни и същи неща. Няма една и съща мерна единица. Дори в две
последователни комисии, които се гласуват.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Негенцова, не мога да се съглася с
вас, тъй като с колегите, които… Искам да кажа, че в гласуванията
на които аз съм присъствала до момента, това са позиции, които са
отчетени от мен при запознаване с преписките заедно с колегата
Грозева и Владимир Христов по съображения именно, аз изрично
още в самото начало заявих, че там където има постигнато съгласие
по позиции, винаги ще го зачета. С оглед на това мое разбиране съм
се запознала с преписките и моето наблюдение по гласуванията, в
които съм участвала, не е такова. Аз наистина гласувам съобразно
постигнатото на преговорите съгласие.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Вие

отчетохте

допълнително

направено предложение, направено след преговорите от „АТАКА”, а
не това, което е в протокола.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Сидерова, държа да мотивирам.
Във всички случаи считам, че би следвало да има отговор на този
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въпрос. Особените мнения са9 неразделна част от протокола и там
това фигурира именно във връзка, че не е направено коректно
отразяване на предложението на ПП „АТАКА”. В този смисъл, тъй
като особените мнения са неразделна част от протокола, това е
позиция, по която няма съгласие и тя се реши в залата.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, искам само да отбележа, че
аз специално не съм се обаждала никъде в страната и не съм тропала
по масата, за да бъдат избрани наши членове в РИК. Това първо. Но
единственото място, където имаме трима депутати – в София, и
където „ДПС” няма депутати, точно там има двама за РИК, така че
не искам просто повече да коментирам.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Предлагам на вашето внимание
назначаване на Районна избирателна комисия – Пловдив-окръг,
област Пловдив, за националния референдум на 27 януари 2013 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област
Пловдив с вх. № НР-76 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото
са представени всички изискуеми документи, включително протокол
за проведени консултации на 20 ноември 2012 г., като допълнително
по преписката е постъпило писмо с вх. № НР-97 от 22.11.2012 г. от
Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов в качеството
им на представляващи „Синята коалиция”, с което потвърждават
действията представителя им при проведените консултации, тъй
като той там се е легитимирал само като пълномощник на ПП
„ДСБ”.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение състава на Районната избирателна
комисия – Пловдив-окръг, по-конкретно за ръководството, тъй като
за мястото на секретар има три предложения – на „Коалиция за
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България“, на ПП „ДПС” и на ПП „АТАКА”, както и не е направено
предложение за заместник-председател на комисията.
За председател няма спор за Дарина Тодорова, която е с
юридическо образование. В същото време в този протокол не открих
предложение за заместник-председател.
Моето предложение е да подложим на гласуване първо
тримата кандидати за секретар и след това от двамата, които
останат, един от тях да бъде избран за заместник-председател, тъй
като няма други предложения за ръководство.
Искам да ви кажа, че ще бъдем затруднени в избора си, тъй
като и тримата кандидати: Светозар Славчев от „Коалиция за
България”, Айтен Салим от ПП „ДПС” и Елена Сиракова от ПП
„АТАКА”, са с юридическо образование и имат достатъчно
професионален опит, за да заемат тази позиция. Така че, госпожо
председател, моля да ги подложите на гласуване.
Първо предлагам да гласуваме за секретар кандидата на
„Коалиция

за

България”

Светозар

Славчев

с

юридическо

образование, има опит.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с това
предложение, моля да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 5, против – 13.
Предложението се отхвърля.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: След това по поредността, по която
аз съм вадил предложенията, е кандидатът на ПП „АТАКА” Елена
Сиракова – също юрист, за секретар.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 1, против – 17.
Предложението се отхвърля.
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ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Последният кандидат за секретар е
предложен от ПП „ДПС” – Айтен Салим – също юрист.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 13, против – 5.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Госпожо председател, тогава да
подложим на гласуване останалите двама за длъжността заместникпредседател. Отново на първо място по поредността на изваждането
ми от папката, е кандидатът на ПП „Коалиция за България” Светозар
Славчев – юрист.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17, против – 1.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Предлагам следния проект за
решение за назначаване на Районна избирателна комисия – Пловдивокръг, област Пловдив, за националния референдум на 27 януари
2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област
Пловдив с вх. № НР-76 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото
са представени всички изискуеми документи, включително протокол
за проведени консултации на 20 ноември 2012 г., като допълнително
по преписката е постъпило писмо с вх. № НР-97 от 22.11.2012 г. от
Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов в качеството
им на представляващи „Синята коалиция”, с което потвърждават
действията представителя им при проведените консултации.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение състава на Районната избирателна
комисия – Пловдив-окръг, тъй като за мястото на секретар има три
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предложения – на „Коалиция за България“, на ПП „ДПС” и на ПП
„АТАКА”, както и не е направено предложение за заместникпредседател на комисията.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Пловдивокръг, в състав от 17 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дарина Цвяткова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Светозар Колев Славчев

СЕКРЕТАР:

Айтен Сали Салим

ЧЛЕНОВЕ:

Ема Йорданова Дочкова
Петър Георгиев Касабов
Диана Илиева Дишлиева
Красимир Георгиев Михайлов
Нели Симеонова Пеева
Теньо Николов Манолов
Красимира Михайлова Кънева
Ганчо Кръстев Толев
Ваня Костадинова Костадинова
Елена Крумова Сиракова
Зафер Джемил Моллаюмер
Семиха Юсеин Яшар,
Константин Атанасов Костадинов
Ирина Христева Милева
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2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
проекта, моля да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17, против – 1.
Имаме решение № 36-НР.
ВЛАДИМИР

ХРИСТОВ:

Уважаеми

колеги,

предлагам

назначаване на Районна избирателна комисия № 16 – Пловдив-град,
област Пловдив, за националния референдум на 27 януари 2013 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област
Пловдив с вх. № НР-75 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото
са представени всички изискуеми документи, включително протокол
за проведени консултации на 20 ноември 2012 г., като допълнително
по преписката е постъпило писмо с вх. № НР-97 от 22.11.2012 г. от
Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов в качеството
им на представляващи „Синята коалиция”, с което потвърждават
действията представителя им при проведените консултации. Той
също е бил с пълномощно от партия „ДСБ”, а не от „Синята
коалиция”.

По-късно

представителната

власт

е

санирана

с

въпросното писмо.
На консултациите не е постигнато съгласие, като са
направени следните предложения:

за председател – от „ГЕРБ”,

където не е имало друго предложение. Това е Юлиан Иванов –
юрист.
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От „Коалиция за България” след преговорите са се
консолидирали около предложението за Недялка Петрова, която е
юрист.
Продължили са да се спори за длъжността секретар. Единият
кандидат е от ПП „ДПС” – Валентин Найденов, който е юрист, и
представител на ПП „АТАКА” – Димитър Керин, който е инженер.
До това е достигнато окончателно, в началото е имало други
предложения, но са постигнали съгласие за председател и
заместник-председател и е останало да се спори само за длъжността
секретар.
Госпожо председател, аз ви моля поименно да предложим
кандидатите за секретар. Първо представителя на ПП „ДПС” –
Валентин Найденов, юрист. Така ги вадя по поредност от папката.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 16, против – 3.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Предлагам следния проект за
решение относно назначаване на Районна избирателна комисия –
Пловдив-град, област Пловдив, за националния референдум на
27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област
Пловдив с вх. № НР-75 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото
са представени всички изискуеми документи, включително протокол
за проведени консултации на 20 ноември 2012 г., като допълнително
по преписката е постъпило писмо с вх. № НР-97 от 22.11.2012 г. от
Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов в качеството
им на представляващи „Синята коалиция”, с което потвърждават
действията представителя им при проведените консултации.
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Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение състава на Районната избирателна
комисия – Пловдив-град, тъй като за мястото на секретар има две
предложения – на ПП „ДПС” и на ПП „АТАКА”.
Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Пловдивград, в състав от 17 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илиан Руменов Иванов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Недялка Иванова Петрова

СЕКРЕТАР:

Валентин Чудомиров Найденов

ЧЛЕНОВЕ:

Деница Николова Чингарова
Тодор Димитров Тодоров
Елена Владиславова Кинаева
Марта Севдалинова Божикова
Георги Ангелов Стоилов
Росица Колева Костадинова
Соня Иванова Пионова-Ристич
Наум Китанов Китанов
Красимир Николаев Карамфилов
Радина Бойчева Петрова
Димитрия Атанасова Голева
Димитър Петков Керин
Искра Динкова Варсанова
Румен Тодоров Исов
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2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
проекта за решение, моля да гласува.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 17, против – 3.
Имаме решение № 37-НР.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Проект за решение за назначаване
на Районна избирателна комисия – Враца, област Враца, за
националния референдум на 27 януари 2013 г.
Уважаеми колеги, запознати са отговорниците по райони.
Колегата Караджов щеше да доклада, но тъй като излезе, преписката
остана в мен. Колегата Маркова ме помоли аз да я докладвам.
Колегата Бойкинов докладва всички други преписки от района.
В папката е постъпило писмо от областния управител на
област Враца с вх. № НР-70 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към
писмото са представени всички изискуеми документи, включително
протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г. Тук
представителите

на

„Синята

коалиция”

са

били

надлежно

упълномощени и не е постъпвало допълнително писмо за саниране
на представителната им власт.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите за мястото на заместник-председател и секретар.
Постигнато е съгласие само за председател по отношение на лицето
Ирина Йорданова Иванова – юрист.
Има постъпили предложения за заместник-председател.
Едното предложение е от ПП „ГЕРБ” – Лилия Цолова, юрист, и
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едно второ предложение от „Синята коалиция”, като в протокола
един от упълномощените представители за консултации казва, че не
е посочено в закона да анализираме конкретни имена за
длъжностите. „Подкрепям представеното писмено предложение.”
Това казва представителят на „Синята коалиция”.
Колеги,

запознавам

ви

с

предложението

на „Синята

коалиция” – тройно предложение. Само да уточним, че и тримата
кандидати са с едно и също образование – в икономически аспект,
всички са икономисти. Всичките трима аз познавам лично. Те имат
дългогодишен опит в годините в произвеждането на избори. С оглед
на това, че ги познавам и имат богат опит – единият е общински
съветник, организатор, другите – членове, предлагам за заместникпредседател Цветомир Кирилов Кръстев, предложен от „Синята
коалиция”. Другите две предложения са за Милена Маринова
Найденова и Владислава Тошева Алахова. И тримата са предложени
с уточнението в протокола, че нямат задължение да анализират
имената.
Правя предложение за заместник-председател за Цветомир
Кирилов Кръстев, тъй като има съгласие председателят да бъде от
„ГЕРБ” и за мене е логично заместник-председателят да не е от
„ГЕРБ”. Цветомир Кръстев е икономист, а предложената от „ГЕРБ”
е юрист, но аз лично я познавам – тя няма опит и това ще бъде
първото й участие в комисия.
За третата позиция се конкурират ПП „ДПС”, „Коалиция за
България” и ПП „АТАКА”. „ДПС” предлага Борислав Банчев –
областен координатор на ПП „ДПС” с висше икономическо
образование по занятие бизнесмен. Изборният му опит е по-скоро в
организационната работа. „Коалиция за България” предлага за
секретар Албена Георгиева, която има изборен опит и ес висше
образование педагогика. Предложението на ПП „АТАКА” е за
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Момчил Петров, който е с висше юридическо образование и е
действащ секретар на ОИК.
Именно с оглед на възприетите критерии от последните два
часа, в които аз се ориентирам, ще направя общо предложение:
Председател от ПП „ГЕРБ” – госпожа Ирина Иванова – по
тази позиция не се спори.
Заместник-председател

–

Цветомир

Кръстев

с

висше

икономическо образование.
Секретар – Момчил Петров от ПП „АТАКА” единствен с
юридическо образование.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 14, против – 5.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, предлагам ви
следния проект относно назначаване на Районна избирателна
комисия – Враца, област Враца, за националния референдум на
27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област Враца
с вх. № НР-70 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са
представени всички изискуеми документи, включително протокол за
проведени консултации на 21 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите, тъй като за мястото на заместник-председателя има
постъпили предложения от ПП „ГЕРБ” и от „Синята коалиция”, в
чието писмено предложение, което се поддържа на консултациите,
са посочени трима кандидати, без да бъдат изведени предпочитания
за един от тях. Също така за мястото на секретаря са постъпили
предложения от „Коалиция за България“, ПП „ДПС” и ПП
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„АТАКА”, като с писмените предложения от „Коалиция за
България“ и ПП „„ДПС”“ се предлагат по трима членове.
Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Враца, в
състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Йорданова Иванова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветомир Кирилов Кръстев

СЕКРЕТАР:

Момчил Тошков Петров

ЧЛЕНОВЕ:

Лилия Цолова Василева
Петя Петкова Стефанова
Силвия Бориславова Цекова
Ирена Венциславова Илиева-Тодорова
Маргарит Марков Маждраков
Албена Георгиева Топашка
Малинка Георгиева Михайлова
Борислав Константинов Банчев
Емил Петков Нинов
Владимир Петров Симеонов

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 14, против – 5.
Имаме решение № 38-НР.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колеги, докладвам назначаване на
Районна избирателна комисия – Шумен, област Шумен, за
националния референдум на 27 януари 2013 г.
Уважаеми колеги, постъпило е писмо от областния управител
на област Шумен с вх. № НР-54 от 21 ноември 2012 г. на ЦИК. Към
писмото са представени всички изискуеми документи, включително
протокол за проведени консултации на 20 ноември 2012 г. Тук
отново допълнително по преписката е постъпило писмо с вх. №
НР-97 от 22.11.2012 г. от Мартин Димитров Димитров и Иван
Йорданов Костов в качеството им на представляващи „Синята
коалиция”, с което санират представителната власт на представителя
им при проведените консултации.
За председател не се оспорва Даниела Величкова, която е от
ПП „ГЕРБ”.
Консултациите са претърпели любопитен обрат. След като са
спорили дълго време и е имало няколко предложения за заместникпредседател, в т.ч.

и от ПП „НДСВ” и ПП „АТАКА”, те са

оттеглили предложенията си за заместник-председател в полза на
кандидата от „Коалиция за България” Ивайло Йорданов.
И е останало спорно единствено мястото за секретар, където
се конкурират представителят на „ДПС” и представителят на
„АТАКА”. Представителят на „ДПС” Метин Джамбазов, който е
юрист по образование и представителят на „АТАКА” - Димитър
Стойков, който е с историческо образование.
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Госпожо председател, моля ви да подложите на гласуване
първо по поредността на това, което съм извадил от папката, да
подложите на гласуване кандидата Метин Хилмиев Джамбазов за
секретар на РИК – Шумен, с образование юрист.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с това
предложение, моля да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17, против – 2.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Предлагам ви следния проект за
решение относно назначаване на Районна избирателна комисия –
Шумен, област Шумен, за националния референдум на 27 януари
2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област
Шумен с вх. № НР-54 от 21 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото
са представени всички изискуеми документи, включително протокол
за проведени консултации на 20 ноември 2012 г., като допълнително
по преписката е постъпило писмо с вх. № НР-97 от 22.11.2012 г. от
Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов в качеството
им на представляващи „Синята коалиция”, с което потвърждават
действията представителя им при проведените консултации.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение състава на Районната избирателна
комисия – Шумен, тъй като за мястото на секретар има две
предложения – на ПП „ДПС” и на ПП „АТАКА”.
Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
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Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Пловдивград, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Даниела Симеонова Величкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ивайло Добрев Йорданов

СЕКРЕТАР:

Метин Хилмиев Джамбазов

ЧЛЕНОВЕ:

Миглена Боянова Арсова
Константин Трендафилов Константинов
Стефан Маринов Минков
Тодор Райчев Тодоров
Красимир Добрев Кутев
Лили Василева Петрова
Дениз Айнур Джелял
Димитър Стойков Стойков
Снежанка Петрова Ковачева
Дочко Стойчев Гуров

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
предложения проект за решение за РИК - Шумен, моля да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17, против – 2.
Имаме решение № 39-НР.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, имате в компютрите си
проект на решение за назначаване на Районна избирателна комисия
– Кърджали, област Кърджали, за националния референдум на
27 януари 2013 г.
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Постъпило е писмо от областния управител на област
Кърджали с вх. № НР-86 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към
писмото са представени всички изискуеми документи, включително
протокол за проведени консултации на 22 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение състава на Районната избирателна
комисия – Кърджали, тъй като за длъжността „секретар“ има две
предложения – на ПП „ДПС” и на „Коалиция за България“. А за
длъжността

заместник-председател

няма

направени

изрични

предложения.
Видно от протокола за проведеното заседание, предложения
за секретар са направили „Коалиция за България” и ПП „ДПС”.
Другите партии не са взели отношение и са предоставили двете
партии да се разберат помежду си. Дадена е почивка 15 минути и
съответно не са постигнали съгласие по този въпрос. Протоколите са
подписани с особено мнение и от двете политически сили, които
казах.
Предложението на ПП БСП от името на „Коалиция за
България” е за Величка Димитрова Георгиева – юрист, вкл. и
предложението на ПП „ДПС” е за Мухидин Изет Шабан – също
юрист. Поради което аз предлагам предвид резултатите по места от
предните избори – нямам друг критерий, тъй като и двамата са
юристи, и двамата са били членове, предлагам за секретар да бъде
назначен Мухидин Изет Шабан, а за заместник-председател –
Величка Димитрова Георгиева.
ЕЛЕНА МАРКОВА: (Без микрофон.)
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, няма, госпожо Маркова, видно от
писмения текст. Изрично проверих за „Синята коалиция”. И в
протокола няма предложение. Ето, предложението е за член. Твърдя,
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че няма писмено предложение от СДС. Сега ще видя в протокола.
Според мен няма.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Ето тук пише. Когато са правили
предложения, чета за протокола: Предложение на участниците в
срещата за състава на РИК, включително председател, заместникпредседател и секретар. … Предложението на „Синята коалиция” е
Стела Манева Николова – това е в обобщеното предложение на
участниците в срещата.
И аз правя предложение да гласуваме за заместникпредседател алтернативно на направеното предложение, за Стела
Манева Николова. Предложението е направено по време на
консултациите.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, както виждате, има документи,
които си противоречат. Твърдя, че фактическата обстановка е
следната: писменото предложение е за член – така е, но в протокола
пък е записано, че има предложение и то във въвеждащата част на
протокола… Стела Манева Николова е магистър по специалност
финанси.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
предложението на госпожа Маркова за заместник-председател Стела
Манева Николова, моля да гласува.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 16, против – 4.
Предложението се приема.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В такъв случай предлагам да гласуваме и
за секретар, щом тръгнахме така. Има две кандидатури: на
„Коалиция за България” – госпожа Величка Георгиева, и Мухидин
Изет Шабан – и двамата с юридическо образование.
Предлагам да се гласува за секретар Мухидин Изет Шабан.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
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Гласували 20 членове на ЦИК: за – 15, против – 5.
Предложението се приема.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В такъв случай предлагам следния проект
за решение относно назначаване на Районна избирателна комисия –
Кърджали, област Кърджали, за националния референдум на
27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област
Кърджали с вх. № НР-86 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към
писмото са представени всички изискуеми документи, включително
протокол за проведени консултации на 22 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение състава на Районната избирателна
комисия – Кърджали, тъй като за длъжността „секретар“ има две
предложения – на ПП „ДПС” и на „Коалиция за България“.
Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Кърджали,
в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Даниела Атанасова Петрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стела Манева Николова

СЕКРЕТАР:

Мухидин Изет Шабан

ЧЛЕНОВЕ:

Кольо Маринов Ангелов
Руси Профиров Латунов
Марияна Христова Тодорова
Антоанета Маринова Юрукова
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Николай Асенов Карагеоргиев
Иван Пламенов Робов
Гьокчен Фетхи Емин
Анушка Петрова Ангелова
Величка Димитрова Георгиева
Начо Янков Ковачев

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
проекта за решение за РИК – Кърджали, моля да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 14, против – 5.
Имаме решение № 40-НП.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Колеги, докладвам назначаване на
Районна

избирателна

комисия

–

Ловеч,

област

Ловеч,

за

националния референдум на 27 януари 2013 г.
Постъпило е предложение от областния управител на област
Ловеч с вх. № НР-81 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към
предложението са представени всички изискуеми документи,
включително протокол от проведени консултации на 21 ноември
2012 г. Протоколът е подписан с особено мнение от представителите
на „Коалиция за България”, като е посочено, че особеното мнение е
изложено в протокола. Това особено мнение се състои в това, че те
поддържат състава на РИК за национален референдум да бъде този
от парламентарните избори 2009 г. и затова правят предложение
само за резервни членове.
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В същото време има писмено предложение от „Коалиция за
България” за зам.-председател и член на РИК – Ловеч от предходна
дата – 20 ноември 2012 г.
Спорната

позиция

е

само

за

заместник-председател.

Безспорно е председател от „ГЕРБ” и секретар от „Синята
коалиция”.
За

заместник-председател

спорят

на

практика

всички

останали почти. Спорят „ГЕРБ”, „ДПС” и „АТАКА”, като според
мен първото, което трябва да решим е дали за заместникпредседател спори и Коалиция за България предвид особеното
мнение, изразено в протокола, че те всъщност предлагат само
резервни членове. Ако приемем, че и те спорят за зам.-председател,
тогава спорещите ще бъдат четирима.
При това положение ние с госпожа Негенцова като
докладчици имаме две алтернативни предложения. Едното, което ви
правя аз, заместник-председател да бъде посоченият от ПП „ГЕРБ” с
аргумент, че това е единственият юрист сред предложените за
заместник-председател. От нейно име тя най-вероятно ще предложи
за заместник-председател да бъде посоченият от „Коалиция за
България”.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Това беше в раздадените проекти
още вчера между първите комисии.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Секретарят е безспорен – от
„Синята коалиция”.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Секретарят от „Синята коалиция” е
бил дългогодишен председател на Ловешката районна и общинска
избирателна комисия. Колега юрист, с опит е.
Единствено в предложенията, които бяха качени в папката, е
моето мнение, че трябва да бъде представител на „Коалиция за
България”, че трябва да се състезава заедно с всички останали за
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позицията заместник-председател и считам, че би следвало да бъде
предпочетен пред другите.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Считам,

че

заместник-

председателското място трябва да бъде предоставено на „ДПС”,
защото има предложение за него, а „Коалиция за България” няма
предложение по преписката. Предлагам да се гласува моето
предложение заместник-председателят да бъде от „ДПС”.
РАЛИЦА
предложение

от

НЕГЕНЦОВА:
„Коалиция

Колега
за

Сапунджиева,

България”

за

има

заместник-

председателското място. Не е да няма.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Не считам, че трябва да е от
„ГЕРБ”,

защото

не

може

и

председателят,

и

заместник-

председателят да бъдат от една и съща политическа сила.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Подлагам на гласуване
предложението на госпожа Негенцова заместник-председателят да
бъде от „Коалиция за България”.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 3, против – 15.
Предложението не се приема.
Сега гласуваме предложението на госпожа Сапунджиева.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 12, против – 6.
Предложението се приема.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: В такъв случай ви предлагам
следния проект за решение относно назначаване на Районна
избирателна комисия – Ловеч, област Ловеч, за националния
референдум на 27 януари 2013 г.
„Постъпило е предложение от областния управител на област
Ловеч с вх. № НР-81 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към
предложението са представени всички изискуеми документи,
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включително протокол за проведени консултации на 21 ноември
2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение състава на Районната избирателна
комисия – Ловеч, тъй като за заместник-председател са направени
предложения от ПП „ГЕРБ”, ПП „АТАКА”, ПП „ДПС” и „Коалиция
за България“. Представителите на „Коалиция за България“ на
консултациите са направили предложение само за резервни членове
и са подписали протокола с особено мнение.
Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Ловеч,
област Ловеч, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валентина Стефанова Недялкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Марийка Стоянова Ангелова

СЕКРЕТАР:

Младен Минков Близнаков

ЧЛЕНОВЕ:

Петър Цолов Николов
Ана Борисова Николова
Илица Тодорова Петрова
Даниела Димитрова Йотова
Павлина Минкова Комитова
Йорданка Владимирова Минчева
Христо Бончев Христов
Марийка Стоянова Ангелова
Габриела Антонова Арсова
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Стойо Иванов Ковачев
Матю Ангелов Ганчев

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
целия състав на РИК - Ловеч, моля да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 14, против – 4.
Имаме решение № 41-НР.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: (Без микрофон.)
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: След като за чужбина може да е
сканирано копие с подписа на лицето, аз мисля, че на същото
основание можем да приемем и това сканирано копие.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, постъпило е писмо от
областния управител на област Добрич с вх. № НР-73 от 22 ноември
2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми
документи, включително протокол за проведени консултации на 21
ноември 2012 г.
13-членен е съставът на районната избирателна комисия.
Съгласие, както разбирате, няма. „ГЕРБ” са предложили председател
със специалност право - управление на обществения ред. Член –
право, още един член – право, член – информатика, член – стопанско
управление и още един член – мениджмънт. Предложили са и три
резерви.
От „Коалиция за България” имат предложение за председател
– юрист, алтернативно същото лице за заместник-председател. За
член предлагат математик. Предложили са и две резерви.
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Движение за права и свободи имат предложение за секретар –
юрист и за член – педагог. Две резерви са предложили.
ПП „АТАКА” имат предложение за заместник-председател
със специалност информатика. Имат предложение и за резервен член
юрист.
За „Синята коалиция” в началото на преговорите е участвало
упълномощено лице от „ДСБ”, но по факс още в деня на
консултациите е получено пълномощно на името на същото лице от
„Синята коалиция”. Предложили са за член това лице, за което
преди малко ви говорих. Завършил е Националната музикална
академия. Имат и предложение за резервен член – педагогика.
„НДСВ” са направили предложение за член – юрист. Нямат
предложение за резервен член.
От протокола става ясно, че предложенията за председател и
заместник-председател са от „ГЕРБ” и от „Коалиция за България”.
Предложение за заместник-председател е постъпило и от ПП
„АТАКА”.
За длъжността секретар на РИК е постъпило предложение
само от ПП „ДПС”.
За пълнота на доклада ще докладвам, че представителят на
„Коалиция за България” е изразил становище, че към днешна дата
продължават да действат РИК, назначени за произвеждане на
парламентарни избори през 2009 г., но областният управител е
уточнил, че Централната избирателна комисия е приела Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г., за назначаване на районни
избирателни комисии за произвеждане на национален референдум и
решението трябва да бъде изпълнено, то е задължително за всички.
Колеги, предвид проучването, което направих по отношение
на предложенията на всички политически сили, които са участвали в
консултациите и като имам предвид и резултатите от Избори -2009
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г., в Добрички избирателен район „ГЕРБ” има три мандата, „ДПС”,
„АТАКА”, „Коалиция за България” и „Синята коалиция” имат по
един. На тази база и по тези критерии, въз основа на направените
предложения и с оглед на специалностите на лицата, които са
предложени за основния състав на районната избирателна комисия и
най-вече за ръководните длъжности

председател, заместник-

председател и секретар, предлагам за председател да бъде назначен
Добромир Паунов Добрев, предложен от ПП „ГЕРБ”.
За заместник-председател – така съм формирала вътрешното
си убеждение, преди още да съм знаела предложенията на
останалите колеги, но в момента нямам основание и нямам мотиви
да го променя: предложението на „АТАКА” за заместникпредседател със специалност информатика.
И предложението за секретар, за което няма алтернативно
предложение – от ПП „ДПС”.
Предлагам

поименно:

Добромир

Паунов

Добрев

–

председател; Явор Минев Георгиев – заместник-председател от
„АТАКА”; секретар – Сениха Ахмед Рюстем. Това е предложението
за ръководните длъжности.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 16, против – 4.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Предлагам

следния

проект за

решение за назначаване на Районна избирателна комисия – Добрич,
област Добрич, за националния референдум на 27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област
Добрич с вх. № НР-73 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото
са представени всички изискуеми документи, включително протокол
за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.
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Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на председателя и заместникпредседателя на Районната избирателна комисия – Добрич. За тези
длъжности са постъпили предложения от ПП „ГЕРБ” и „Коалиция за
България“ – за председател, и от „Коалиция за България“ и от ПП
„АТАКА” – за заместник-председател. От „Коалиция за България“
са изразили становище, че „към днешна дата продължават да
действат РИК, назначени за произвеждане на парламентарни избори
през 2009 г.“. Областният управител е уточнил, че съгласно Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК следва да се проведат
консултации за състав на РИК за произвеждане на национален
референдум и решението е задължително за всички. За длъжността
секретар е постъпило предложение от ПП „„ДПС”“.
Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Добрич, в
състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Добромир Паунов Добрев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Явор Минев Георгиев

СЕКРЕТАР:

Сениха Ахмед Рюстем

ЧЛЕНОВЕ:

Зорница Николаева Михаелова
Кольо Господинов Василев
Димчо Илиев Илиев
Росица Светлозарова Димова
Мая Йорданова Димитрова
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Горан Панов Панов
Мелекбер Мустафа Абил
Ганчо Колев Ганчев
Мима Тодорова Василева

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
проекта на решение за РИК - Добрич, моля да гласува.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 17, против – 3.
Имаме решение № 42-НР.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Тази комисия се различава от
останалите по това, че не се гласуваха останалите предложения.
Гласува се само предложението на докладчика. Доколкото ми е
известно, за заместник-председателското място имаше още едно
предложение на „Коалиция за България”. Ние дори не го гласувахме.
(Реплики.)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, докладчиците
досега преценяваха какви предложения да правят за гласуване. Ако
имаше възражения, аз ги докладвах. Не знам защо госпожа Солакова
е преценила така.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Понеже говорим за принципен
подход, но той е принципен, когато се отнася до нас, а когато
другите са засегнати, тогава подходът не е принципен.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не знам какви са били
съображенията на докладчика. Това е нейната преценка. Тя така е
предложила да бъде гласувано предложението.
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САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Не считам, че съм придатък на
БСП и БСП трябва да ми казва какво да правя.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не става дума за придатък на БСП,
става дума за безпринципен подход.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: (Без микрофон.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колега Сапунджиева, в момента
говорите клеветнически изявления. Абсолютно клеветнически. Ако
някой е нечий придатък, вие бяхте удостоени с особено внимание от
заместник-председателя на „ГЕРБ” в комисията, който дойде да ви
се моли в продължение на половин час да се върнете в заседанието,
но не приложи този подход към Венцислав Караджов, независимо
еднаквите изявления за протокола. (Реплики.) Той и в момента е в
кабинета си. Има особено отношение по отношение на партия
„ДПС”

на

представителите

в

коалицията

от

страна

на

представителите на партия „ГЕРБ”.
МАЯ АНДРЕЕВА: Много се извинявам, колеги. Аз наистина
излязох и наистина, както заявих за протокола, ще помоля колегите
от квотата на „ДПС” да се върнат в залата. През цялото време аз бях
в коридора, в стаята в която е и колегата Манахова нямаше никой.
Съжалявам много.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е вярно. Венцислав Караджов
през цялото време си е в стаята.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Сидерова, тогава нямам нищо
против. Ще изляза да помоля и колегата Караджов да се върне.
Наистина нямам нищо против и нямам отношение. Просто го
нямаше в стаята. Съжалявам много. Наистина ще излязла.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Надникнали сте, но не сте проверили,
че той действително е там.
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МАЯ АНДРЕЕВА: Почуках и отворих стаята. Стаята е
светната, отключена е, но нямаше никого.
РУМЯНА СИДЕРОВА: След последните изявления от страна
на госпожа Сапунджиева, напускам залата демонстративно. Никога
не съм била ничий придатък и не позволявам да бъда клеветена по
този долен начин.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Може да не сте била придатък,
но не възприемайте другите като такива.
МАЯ АНДРЕЕВА: Добре, колеги. Аз сега има ли на кого да
се моля да се върне. (Шум и реплики.) Колега, на никого извън чисто
колегиалните отношения не бих се помолила да остане в залата. И
това го правя за протокола като изявление.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Искаме равностойно положение.
(Залата напускат Румяна Сидерова, Силва Дюкенджиева и
Ралица Негенцова.)
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Както си гласувахте Силистра,
където „ДПС” е първа политическа сила, в наше отсъствие, сега да
се продължи гласуването. (Шум и реплики.)
МАРИАНА ХРИСТОВА: Ще ви докладвам предложението,
направено за назначаване състава на Районната избирателна комисия
– Сливен, област Сливен, за националния референдум на 27 януари
2013 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област Сливен
с вх. № НР-103 от 23 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са
представени всички изискуеми документи, включително протокол за
проведени консултации на 22 ноември 2012 г.
Представени са надлежни пълномощни на участниците в
консултациите. Всичките са поканени редовно. Представени са
поканите до всички участници в консултациите.
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(В залата влиза господин Венцислав Караджов: Кой е казал,
че ме няма?
МАЯ АНДРЕЕВА: Аз, но в стаята те нямаше.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Аз съм тук, но по принципни
съображения, които вече изразих, няма да участвам в заседанието.
МАЯ АНДРЕЕВА: Не мога да ви контролирам, колеги, много
се извинявам.)
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Продължавайте,

госпожо Христова.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Към протокола са приложени
писмените

предложения

на

политическите

партии,

като

по

отношение на председателското място на районната избирателна
комисия – Сливен, е направено едно-единствено предложение от ПП
„ГЕРБ” и там спор няма. По отношение на секретарското място на
РИК – Сливен е постъпило едно-единствено писмено предложение,
което е от ПП „ДПС”, но по време на консултациите представителят
на ПП „АТАКА” е направил предложение, че евентуално би се
съгласил да няма заместник-председател, ако секретарят на РИК е от
ПП „АТАКА”. Докладвам протокола от проведените консултации.
По отношение на заместник-председателското място са
постъпили три писмени предложения, които се поддържат по време
на консултациите. Едното предложение е на „Синята коалиция”.
Направено е предложение за Юлиан Петров Каменов, който е със
специалност счетоводство и контрол; писмено предложение от ПП
„АТАКА” за Християна Йорданова с висше образование медицина –
психология. Последното предложение е на „Коалиция за България”
за Борислав Павлов – юрист.
След като са проведени консултациите, областният управител
на област Сливен е предявил на присъстващите на консултациите
протокол-предложение

за

поименно

разпределение

както

по
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отношение на ръководните, така и за членовете в РИК – Сливен,
като определя за председател представителя на ПП „ГЕРБ”, за
заместник-председател – предложения от „Синята коалиция”, а за
секретар – предложения от Движението за права и свободи.
По отношение на това предложение са постъпили две
писмени възражения. Едното е от ПП „АТАКА”, другото е от
„Коалиция за България”. Същите касаят единствено и само
заместник-председателското място.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, господин Юлиян
Каменов, аз проверих, е експерт счетоводител и е участвал, т.е. аз
поддържам направеното предложение за заместник-председател на
РИК – Сливен. Освен това господин Каменов е бил председател на
секционна избирателна комисия от 1991 г. насам, което идва да
покаже, че дори е писал протоколи, така че може би е редно един
път и да ги приема. В този смисъл смятам, че има опит. Това е моето
становище и аз ще подкрепя предложението той да е заместник
председател на комисията.
МАРИАНА ХРИСТОВА: С така направеното предложение от
колегата, аз ще ви предложа да гласуваме следните предложения от
политическите партии и коалиции в консултациите, като най-напред
гласуваме предложението на „Синята коалиция” за заместник
председател – Юлиян Петров Каменов. Другите предложения са от
„Коалиция за България” и „АТАКА”. Предлагам го във връзка с
направеното изявление, тъй като нямам никакви други данни по
преписката. Направеното възражение от ПП „АТАКА” е и
приложено към преписката единствено и само по отношение на
заместник-председателското място.
Предлагам

да

гласуваме

предложението

на

„Синята

коалиция” за заместник-председател на районната избирателна
комисия в Сливен с оглед изразеното становище от колегата
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Маркова, за Юлиян Петров Каменов – висше образование
счетоводство и контрол, участващ в секционни избирателни
комисии.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15, против – 2.
Предложението се приема.
МАРИАНА

ХРИСТОВА:

Във

връзка

с

направеното

възражение, предлагам най-напред да гласуваме направеното
предложение от ПП „ДПС” във връзка с наличието на писмено
предложение и поименно такова за секретар на РИК – Сливен, за
Фатме Фикретова Мустафова – висше образование

педагогика,

биология и химия.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16, против – 2.
Предложението се приема.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Предлагам ви да приемем следния
проект за решение относно назначаване на Районната избирателна
комисия – Сливен, област Сливен, за националния референдум на
27 януари 2013 г.
“Постъпило е писмо от областния управител на област
Сливен с вх. № НР-103 от 23 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото
са представени всички изискуеми документи, включително протокол
за проведени консултации на 22 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на заместник-председателя и секретаря
на РИК.
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Протоколът от преговорите при областния управител е
подписан с особено мнение от представителите на „Коалиция за
България“ и на ПП „АТАКА”.
Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
1. Назначава Районна избирателна комисия - Сливен, област
Сливен, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Галя Иванова Ченкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлиян Петров Каменов

СЕКРЕТАР:

Фатме Фикретова Мустафова

ЧЛЕНОВЕ:

Петя Руменова Курдова
Петя Стоянова Петкова
Росица Василева Тодорова
Милена Иванова Мангинова
Стелли Славова Стефанова
Борислав Стефанов Павлов
Стоян Иванов Стоянов
Севда Хюсеинова Османова
Християна Йорданова Йорданова
Анна Григорова Илиева

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
проекта за решение за състава на РИК - Сливен, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15, против – 2.
Имаме решение № 43-НР.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,

постъпило е

писмо от областния управител на област Кюстендил с вх. № НР-87
от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички
изискуеми

документи,

включително

протокол

за

проведени

консултации на 21 ноември 2012 г.
Направо по същество. За председател няма спор – Ангел
Василев Байрактарски – „ГЕРБ”, висше образование право.
За заместник-председатели Миленка Цекова Стоянова –
социални дейности, предложена от „ДПС”. Спори се между нея и
Грети Йосиф Алексова, предложена от „НДСВ”, която е със
специалност минно дело.
За секретар се спори между Мая Йорданова Шишкова „Коалиция за България” – юрист, и Иван Порфиров Мишков –
инженер от „АТАКА”.
Моето предложение е за председателското тяло е следното:
Председател – Ангел Василев Байрактарски - няма спор за
него.
Заместник-председател: Грети Йосиф Алексова – „НДСВ”.
Секретар: Иван Порфиров Мишков – „АТАКА”.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Предлагам

заместник-

председателското място да бъде на „ДПС” в Кюстендил. Ние сме
парламентарно представена трета политическа сила. „НДСВ” е
извън българския парламент, представена е само в Европейския
парламент и получи достатъчно места. В Благоевград сме втора
политическа сила – не участваме в ръководството. В Бургас сме
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втора политическа сила – не участваме в ръководството. В Силистра
сме първа политическа сила – не участваме в ръководството.
МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Уважаеми

колеги,

моля

председателя да подложи на гласуване двете предложения – моето и
на госпожа Сабрие Сапунджиева – за Миленка Цекова Стоянова –
социални дейности от „ДПС”. Моето е за Грети Йосиф Алексова –
минно производство, от „НДСВ”. Първо предлагам да се гласува
моето предложение за заместник-председател от „НДСВ”.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 9, против – 8.
Предложението не се приема.
МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Предложението

на

госпожа

Сапунджиева за заместник-председател е за Миленка Цекова
Стоянова – социални дейности.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 11, против – 6.
Предложението не се приема.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: За заместник-председател няма
други предложения. Госпожо председател, моля ви още веднъж да
подложите на гласуване предложението на „ДПС” за заместникпредседател – за Миленка Цекова Стоянова
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13, против – 4.
Предложението се приема.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Сега ви предлагам да гласуваме за
секретар първото предложение – Мая Йорданова Шишкова от
„Коалиция за България” – юрист.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14, против – 3.
Предложението се приема.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Предлагам ви следния проект за
решение относно назначаване на Районна избирателна комисия –
Кюстендил, област Кюстендил, за националния референдум на
27 януари 2013 г.
„Постъпило е писмо от областния управител на област
Кюстендил с вх. № НР-87 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към
писмото са представени всички изискуеми документи, включително
протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.
Не

е

постигнато

съгласие

между

участниците

в

консултациите по отношение на заместник-председателя и секретаря
на РИК.
Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл.
16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение
№ 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Кюстендил,
в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ангел Василев Байрактарски

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Миленка Цекова Стоянова

СЕКРЕТАР:

Мая Йорданова Шишкова

ЧЛЕНОВЕ:

Михаела Ясенова Крумова
Красимир Любомиров Петров
Георги Любомиров Друмохарски
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Десислава Светлозарова Стойнева
Ваня Николова Бельова
Симеонка Асенова Манова
Теменужка Георгиева Михайлова
Грети Йосиф Алексова
Иван Порфиров Мишков
Любомир Евгениев Иванов

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 28 ноември 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
предложеното решение за РИК - Кюстендил, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14, против – 3.
Имаме решение № 44-НР.
Колеги, аз ви предлагам да продължим с разглеждането на
проектите за останалите комисии утре, първо, защото няма проекти,
второ, защото това, което е готово за Смолян, вече беше докладвано
и оттеглено. Не смятам, че трябва отново да се поставя на
обсъждане, а останалите проекти не са готови. И трето, защото вече
е 8,25 и считам, че тъй като утре все пак сме в срока, няма никаква
пречка да продължим утре с разглеждането на проектите.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Предлагам да подложите на
гласуване предложението, което аз направих. Не приемам вашето
предложение. Не считам, че много сте изморена, защото дойдохте в
3 ч. Аз съм тук от сутринта, гледала съм, писала съм проекти и
участвам в работата на комисията.
Предлагам да се подложат на гласуване двете предложения.
За Смолян има изготвен проект, за Габрово има изготвен проект. Те

130
бяха оттеглени. Трябва да се подложат на гласуване. Не мога утре да
стоя. Имам заседание на другата комисия. Коректна съм към всички
и съм стояла през цялото време тука. Утре не мога да участвам в
заседанието.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Разбира се, госпожо
Сапунджиева, че ще подложа на гласуване вашето предложение.
Само искам да заявя, че аз съм в неплатен отпуск от началото на
месеца и днес дойдох в три часа, тъй като прекъснах отпуска заради
участие в едно съдебно заседание. И това е единственото ми
отсъствие. А ангажимент на членовете на комисията е в активния
период да се освободят от другите си задължения и да присъстват.
Така че, колеги, който е съгласен с моето предложение, което
беше първо – да приключим заседанието днес и да продължим утре,
моля да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 12, против – 6.
Предложението ми се приема.
Следващото заседание на комисията е утре, 27 ноември 2012
г., вторник, от 13,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 20,30 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Цвета Минева

