
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 215

На 27 ноември 2012 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Граждански договори на сътрудниците към ЦИК.

Докладва: Севинч Солакова
2.  Писмо  до  главния  секретар  на  Министерския  съвет  във 

връзка с поправка на грешка в план-сметката.

Докладва: Севинч Солакова
3. Искане  от  Софийски  районен  съд  данни  за  кмета  на 

кметство Мокреш, община Вълчедръм.

Докладва: Бисер Троянов
4. Искане от РУ на МВР – Асеновград, информация за кмет 

на кметство Милево, община Садово, област Пловдив.

Докладва: Бисер Троянов
5. Доклад и проекти на решение на групата за контролни 

проверки  на  резултатите  от  въвеждането  на  данните  от 

протоколите на СИК в ОИК и повторната проверка на данните 

от  протоколите  на  СИК и  ОИК в  ЦИК на  частичния  избор  за 

кмет  на  кметство в  с.  Лиляк,  община  Търговище,  област 

Търговище,  и с.  Радовене,  община Роман,  област Враца,  на 18 

ноември 2012 г. и балотажа на 25 ноември 2012 г.

Докладва:Емануил Христов



6.  Имейл от  Полина Паунова относно интервю по теми, 

касаещи работата на ЦИК.

Докладва: Красимира Медарова
7. Проекти на решения за назначаване на РИК за национален 

референдум.

Докладват: Мая Андреева, Валентин Бойкинов, Ралица 
Негенцова, Ерхан Чаушев и Мария Мусорлиева

8.  Предложение  до  Президента  за  насрочване  на  частичен 

избор за кмет на кметство Пелишат.

Докладва: Бисер Троянов
9.  Проект на решение за  образец на печат  на районните 

избирателни комисии.

Докладва:Бисер Троянов
10. Писмо до областните управители.

Докладва: Мариана Христова
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова,  Мария Мусорлиева, 

Мая  Андреева,  Румяна  Сидерова,  Сабрие  Сапунджиева,  Севинч 

Солакова,  Анна  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. 

ОТСЪСТВА: Елена Маркова.

Заседанието  бе  открито  в  14,30  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията,  и Мая 

Андреева – заместник-председател. 

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

откривам заседанието на Централната избирателна комисия 27 

ноември 2012 г.

Разполагате  с  проект  на  дневния  ред.  Имате  ли 

допълнения  към  него?  Възражения  срещу  точките,  които  са 

включени? Заповядайте.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Колеги,  виждам,  че  в 

предложения  дневен  ред  не  е  включено  проекторешението  за 

указателните табели.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ще  го  включим  в 

дневния ред.

Госпожо  Солакова,  да  включим  в  дневния  ред 

гражданските договори на сътрудниците и писмото за поправка 

в предложението за план-сметка като допълнителни точки и ви 

предлагам да започнем с тези две точки, тъй като мисля, че те 

не търпят отлагане. 

Имате  ли  други  допълнения  към  дневния  ред?  Ако 

нямате, давам думата на госпожа Солакова.

Точка  1.  Граждански  договори  на  сътрудниците  към 

ЦИК.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  с  оглед  на  нашето 

протоколно решение в началото на всеки месец да се сключват 

гражданските  договори  с  едно  голямо  закъснение  докладвам 

гражданските  договори  на  сътрудниците  с  предложения  за 

целия интензивен период от м. ноември до м. февруари 2013 г. 

включително да гласуваме следните размери:

на  госпожа  Снежана  Велкова  –  …  лв.;  на  госпожа 

Красимира Манолова –  … лв.;  на  Лиляна  Тошева –  … лв.;  на 

Айгюн Ахмедов – … лв.; на Кирил Пенев – … лева.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  имате  ли 

възражения или забележки? Заповядайте, госпожо Манахова.

АННА МАНАХОВА: Предлагам на Красимира Манолова 

да гласуваме по-високо възнаграждение със … лева с оглед на 

това, че по-често тя остава, за да качва и документите, изчаква 

да  бъдат  проверени,  смятам,  че  изпълнява  повече  задължения 

от останалите сътрудници и работи повече.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ще  подложа  на 

гласуване  отделно  предложението  на  госпожа  Манахова,  след 

което,  ако  няма  други  предложения  за  разделения,  ще 

гласуваме за всички общо.

Подлагам  първо  предложението  възнаграждението  на 

Красимира  Манолова  да  е  със  …  лева  по-високо  от 

предложеното. Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.

Сега  подлагам  на  гласуване  общото  предложение  за 

възнаграждения на всички сътрудници, които са ангажирани до 

момента, в размера, който предложи госпожа Солакова. Който е 

съгласен, моля да гласува.

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

Благодаря ви, колеги, за това единодушие.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Възнагражденията  на 

служителите  от  Министерския  съвет  се  запазват  за  периода 

същите,  както  и  досега,  а  именно:  Славчо  Стоянов  –  … лева, 

Таня Миланова – … лв.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предложението е да поканим още 

четирима  сътрудници и  една  машинописка.  За  организация  на 

деловодството в 23-а стая предлагам да поканим госпожа Пенка 

Добрева  и  да  й  предложим  възнаграждение  от  …  лева.  Да 

поканим госпожа Райна Белева за изпълнение на функциите за 

подпомагане на дейността на Комисията тук пред зала в дните, 

когато  има  заседания,  и  други  функции,  свързани  с 

подпомагането  на  дейността  извън  заседанията,  с  размер  на 

възнаграждение  …  лева.  Предлагам  също  да  поканим 

машинописката Аделина Мицева с възнаграждение … лева.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги,  ако нямате 

други предложения или възражения, който е съгласен, моля да 

гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  За  новите  сътрудници,  ако  не 

бъде  направено  и  гласувано  друго  предложение,  уговорката  е 

същата – за периода от м. ноември до м. февруари.

Точка 2.  Писмо до главния  секретар на   Министерския 

съвет във връзка с поправка в предложението за план-сметка.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  уведомявам  ви,  че  в 

предложението за  план-сметка  съм допуснала грешка в  частта 

на точката  относно възнаграждения на районните избирателни 

комисии и по-точно в частта относно броя на членовете, без да 

има грешка в размера на месечното възнаграждение. 

Подготвила  съм  едно  писмо  до  главния  секретар  на 

Министерския  съвет  с  копие  до  заместник-министър 

председателя  и  министър  на  финансите  господин  Симеон 

Дянков:
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Ако  нямате 

възражения, който е съгласен, моля да гласува.

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

Точка  3.  Искане  от  Софийски  районен  съд  данни  за 

кмета на кметство Мокреш, община Вълчедръм.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Уважаеми  колеги,  вчера  получихме 

писмо  от  Софийски  районен  съд,  Гражданско  отделение,  28-и 

състав, с червен печат на него заповедно производство, с което 

председателят  на  съдебния  състав  иска  от  ЦИК  да  посочим 

трите имена и ЕГН на кмета на с. Мокреш, община Вълчедръм, 

област Монтана, за периода 22 декември – 26 октомври т.г.

Предлагам,  тъй  като  нямаме  основание  да  откажем 

изпълнение на  съдебно  разпореждане,  да  приемем едно писмо 

до Софийски районен съд:

„Съгласно  протоколно  решение  на  ЦИК  от  27  ноември 

2012 г.  и  във  връзка  с  направеното  от  Вас  запитване  Ви 

уведомяваме,  че  от  произведените  на  23  и  30  октомври  2011  г. 

избори  за  общински  съветници  и  кметове  за  кмет  на  кметство 

Мокреш,  община  Вълчедръм,  област  Монтана,  е  избран  Огнян 

Стефанов Ефремов, ЕГН ….”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен, моля да гласува.

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

Точка  4.  Искане  от  РУ  на  МВР  –  Асеновград  на 

информация за кмет на кметство Милево, община Садово.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Второто, което имам да докладвам, е 

писмо  до  Районно  управление  –  Полиция,  Асеновград,  на 

когото  е  разпределено  дознание  заявителски  материал 
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1193/2012  г.  Той  е  поискал  да  му  бъде  предоставена 

информация в писмен вид избрани ли са и кога за кметове на с. 

Милево,  община  Садово,  област  Пловдив,  лицата  Никола 

Димитров Младенов и Иван Йорданов Хаджииванов, и двамата 

от с. Милево, кога са встъпили в длъжност, какъв е периодът на 

мандата  им,  за  какъв  период  от  време  са  изпълнявали 

длъжността си.

Предлагам да отговорим с писмо:

„Във  връзка  с  направеното  запитване  Ви  уведомяваме,  че 

Никола Димитров Младенов е бил избран за  кмет  на  кметство с. 

Милево,  община  Садово,  област  Пловдив,  в  произведените  на  28 

октомври 2007 г. избори за общински съветници и кметове от местна 

коалиция „Либерали за Садово”.  В периода 2007-2011 г.,  когато е 

бил мандатът на местните органи на власт, не били произвеждани 

частични избори за кмет на това кметство. Правомощията на кмета 

настъпват  от  датата  на  полагане  на  клетва,  за  което  ЦИК  не 

разполага с  информация и следва да се обърнете към общинския 

съвет.

Лицето Иван Йорданов Хаджииванов е бил кандидат за кмет 

на  кметство с.  Милево,  община  Садово,  област  Пловдив,  в 

произведените  на  23  октомври  2011  г.  избори  за  общински 

съветници и кметове, но не е бил избран.”

Предлагам да отговорим с това писмо.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ: Аз  предлагам  все  пак  да 

добавим  един  текст  за  колегите  от  МВР  –  Асеновград,  че  тази 

информация,  която  им  изпращаме,  е  налична  на  интернет 

страницата на Централната избирателна комисия и да им го кажем за 

информация. Защото така или иначе те участват в организирането 

на  изборите  и  е  хубаво да  имат повече  информация и  по-широк 

обзор относно произвеждането на изборите.
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БИСЕР ТРОЯНОВ: Добре, можем да добавим, че справката 

може да бъде намерена на сайта на ЦИК.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13, против – 1.

Господин  Емануил  Христов  има  думата  по  следващата 

точка.

Точка  5.  Доклад  и  проекти  на  решение  на  групата  за 

контролни проверки на резултатите от въвеждането на данните 

от  протоколите  на  СИК  в  ОИК  и  повторната  проверка  на 

данните  от  протоколите  на  СИК  и  ОИК  в  ЦИК  на  частичния 

избор  за  кмет  на  кметство в  с.  Лиляк,  община  Търговище, 

област Търговище, и с. Радовене, община Роман, област Враца, 

на 18 ноември 2012 г. и балотажа на 25 ноември 2012 г.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  ще  ви  прочета  доклада 

на групата за контролни проверки на резултатите от въвеждането на 

данните от протоколите на СИК в ОИК и повторната проверка на 

данните на протоколите на СИК и ОИК в ЦИК на частичния избор 

за  кмет  на  кметства  в  с.  Лиляк,  община  Търговище,  област 

Търговище и с. Радовене, община Роман, област Враца 

В  резултат  на  повторната  проверка  на  данните  от 

екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии 

в  ЦИК,  сравняването  им  с  данните  от  екземплярите  на  тези 

протоколи, въведени в ОИК, и анализа на разликите от проведените 

частични избори за кмет на кметство в с. Лиляк, община Търговище, 

област Търговище и с.  Радовене,  община Роман,  област  Враца на 

18 ноември  2012 г.  и  балотажа  на  25  ноември  2012  г.,  работната 

група откри несъответствия между първоначално въведените данни 

от протоколите на СИК в ОИК и данните от представените в ЦИК 
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екземпляри на протоколите на СИК и ОИК за избирателна секция № 

06-32-00-010 на проведения частичен избор за кмет на кметство в с. 

Радовене,  община  Роман,  област  Враца  на  18  ноември  2012  г. 

(Приложение  1).  Несъответствието  е  от  технически  и 

информационен  характер  и  не  влияе  върху  крайния  резултат  на 

избора.  Несъответствието  се  състои  в  следното.  В  ред  №  6  на 

протокола  на  секционната  избирателна  комисия,  където  е 

отбелязан броят на невалидните  бюлетини,  които  са  по  чл.  180, 

тоест чрез показване, в протокола е записано шест и с думи и с 

цифри,  без  да  е  поправено,  но  когато  е  набирано  в  приемо-

предавателната  разписка  на  „Информационно  обслужване”,  е 

чукнато числото пет. Тъй като това са невалидните бюлетини и 

те  са  само  от  информационен  характер,  тази  грешка  не  дава 

отражение  в  изчисляването  на  крайния  резултат  за  избор  на 

кметство,  но  така  или  иначе  това  е  една  фактическа  грешка, 

която е редно с наше решение да бъде коригирана.

Междувременно се  установи  и  грешка  при въвеждането 

на  номера  на  секционната  избирателна  комисия  от 

„Информационно  обслужване”  в  същата  приемо-предавателна 

разписка  –  вместо  секционната  избирателна  комисия  да  е 

06-32-00010, е записано 001.

Предложението,  което  ще  направя  след  това  в 

решението,  е  да  бъдат  изправени  в  базата  данни  тези  две 

грешки,  тоест  числото  пет  да  стане  шест  в  ред  шести  на 

протокола  и  номерът  на  секционната  избирателна  комисия  да 

бъде  поправен,  тоест  вместо  06-32-00-01  да  бъде  № 

06-32-00-010.

В  протоколите  от  двете  избирателни  секции  в  с.  Лиляк, 

община  Търговище,  област  Търговище,  и  в  двата  тура  няма 

допуснати никакви грешки.

9



Работната група предлага да се приеме настоящия доклад, от 

който е видно, че няма несъответствия между въведените и повторно 

проверени  данни  от  протоколите  за  частичния  избор  за  кмет  на 

кметство  в  с.  Лиляк,  община  Търговище,  област  Търговище  и 

предлага числовите данни от извлеченията на протоколите и данните 

от протоколите на СИК от произведения частичен избор за кмет на 

кметство в с.  Лиляк,  община Търговище, област Търговище на 18 

ноември  2012  г.  и  балотаж  на  25  ноември  2012  г.  да  бъдат 

публикувани,  а  корекцията  на  очевидната  фактическа  грешка  при 

въвеждането на данните от протокол № 06-32-00-010 от частичния 

избор  за  кмет  на  кметство  в  с.  Радовене,  община  Роман,  област 

Враца  да  бъде  извършена  с  решение  за  окончателните  числови 

данни на Централната избирателна комисия съгласно чл.250, ал. 4 от 

ИК и да се отрази в базата данни на ОИК-Роман по чл.249 от ИК и 

същите да се публикуват.

Предлагам  да  вземем  две  решения.  Първото  решение 

относно  повторна  проверка  на  данните  от  екземплярите  от 

протоколите  на  секционните  избирателни  комисии  в  ЦИК  и 

сравняването  им  с  данните  от  екземплярите  на  тези  протоколи, 

въведени в ОИК, от частичните избори за  кметове на кметства в с. 

Лиляк, община Търговище, област Търговище, на 18 ноември 2012 г. 

и балотаж на 25 ноември 2012 г.  и в с.  Радовене,  община Роман, 

област Враца, на 18 ноември 2012 г.

„В  резултат  на  повторната  проверка  на  данните  от 

екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии 

в  ЦИК  и  сравняването  им  с  данните  от  екземплярите  на  тези 

протоколи,  въведени в  ОИК,  от  частичните  избори за  кметове  на 

кметства в с.  Лиляк, община Търговище, област Търговище, на 18 

ноември 2012 г. и балотаж на 25 ноември 2012 г. и в с. Радовене, 

община Роман, област Враца,  на 18 ноември 2012 г.  и доклада на 
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групата  за  контролни  проверки  на  резултатите  и  връзки  с 

преброителя

Р  Е  Ш  И:

Приема доклада  на  работната  група на  ЦИК,  определена  с 

Решение № 1842-МИ от 14 май 2012 г.  на ЦИК за резултатите от 

частичните  избори  за  кметове  на  кметства  в  с.  Лиляк,  община 

Търговище, област Търговище, на 18 ноември 2012 г. и балотаж на 

25 ноември 2012 г. и в с. Радовене, община Роман, област Враца, на 

18 ноември 2012 г. като:

1. Приема без забележки доклада в частта му за резултатите 

от  проведения  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  в  с.  Лиляк, 

община  Търговище,  област  Търговище,  на  18  ноември  2012  г.  и 

балотаж на 25 ноември 2012 г. 

2.  Приема  доклада  и  определя  окончателните  данни  за 

резултатите от частичния избор за  кмет на кметство в с. Радовене, 

община Роман, област Враца на 18 ноември 2012 г. съгласно данните 

от  секционния  избирателен  протокол  и  извършва  корекция  на 

очевидна  фактическа  грешка  при  въвеждането  в  базата  данни  на 

ОИК – Роман като:

Номерът на секция № 06-32-00-010 да се отрази в приемно-

предавателната разписка на мястото на секция № 06-32-00-001.

В секция № 06-32-00-010 в базата данни на ОИК-Роман в т. 6 

променя  броя  на  недействителните  бюлетини  по  чл.  180  от  ИК 

както следва:

било  -  5  (бр. бюлетини)

става -   - 6  (бр. бюлетини)

3. Задължава ОИК-Роман да актуализира базата данни по чл. 

249 от ИК като въведе окончателните данни и се произнесе със свое 

решение за окончателните резултати от проведения частичен избор 
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за кмет на кметство в с. Радовене, община Роман, област Враца, на 

18 ноември 2012 г. и информира ЦИК за предприетите мерки.”

Предлагам  да  приемем  такова  решение на  Централната 

избирателна  комисия,  тъй  като  има  коригиране  на  грешки. 

Последния път взехме решение, когато няма грешки, докладът да се 

приема с  протоколно  решение,  но тъй като тук  има корекция на 

грешки, предлагам да гласуваме това решение за коригиране на тези 

грешки. И двете грешки са технически и не дават отражение върху 

общите  резултати  за  избора,  но  сме  длъжни  във  връзка  и  с 

отпечатването по-късно на бюлетина, данните да бъдат абсолютно 

точни.

Предлагам да гласуваме първо това решение, след което ще 

ви  предложа  и  проект  на  решение за  публикуване  на  числовите 

данни от „Информационно обслужване”.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожа Сапунджиева 

пита кога е заседавала групата.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ: Понеже  днес  съм  правил  тези 

проекти,  дал  съм  на  подпис  на  всички  да  се  запознаят  с  тях,  но 

госпожа Сапунджиева дойде последна и не ги е видяла.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Първо  искам  да  кажа,  че 

възразявам  срещу  този начин на  работа  на  групата.  Това  не  е 

първият  случай,  в  който  ръководителят  на  групата  изготвя 

доклад  и  на  подпис  поотделно  на  всеки  член  го  дава  да  го 

подпише.  Работната  група  се  създава  за  това  да  се  събере 

заедно  да  обсъди  и  да  предложи  доклад  на  Централната 

избирателна  комисия  –  така  както  беше  предложен,  но  и  да 

бъде  приет  преди  това  от  групата.  След  като  не  е  имало 

заседание  на  групата,  аз  не  мисля,  че  можем  да  говорим  за 

доклад  на  групата,  ние  можем  да  говорим  за  подготвен  от 
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докладчика доклад, който да подпис се поднася на членовете на 

групата.

Иначе  не  възразявам  срещу  съдържанието  на 

предложението, но не възприемам начина на работа.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Според  мен  е 

въпрос  на  организация  в  самата  работна  група,  както  са  се 

договорили членовете на групата.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Работната група е от половината 

Централна  избирателна  комисия,  11  члена,  така  че  е  малко 

трудно  да  се  съберат  всички.  Документите  са  налице,  всеки 

може да ги провери.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  имате 

възражения,  да  ги  запишем.  Ако  нямате  възражения,  да 

пристъпим към гласуване.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз изразих възраженията си 

за  протокола  срещу  начина,  по  който  работи  групата.  Не  съм 

участвала в заседание на групата, в което да е взимано решение 

нещата  да  се  приемат  на  подпис  и  да  се  поднасят  на  всеки 

поотделно.  Идеята  да  има  работна  група  е  да  се  докладва  в 

работната  група,  да  има  дебат  и  да  се  стигне  до  едно 

становище,  което  с  мнозинство,  а  ако  няма  мнозинство,  да  се 

внесат  алтернативни  предложения  в  Централната  избирателна 

комисия.  Тук  е  налице  еднолична  работа  на  ръководителя  на 

групата.  Казах,  че  не  възразявам  срещу  съдържанието,  но 

възразявам срещу начина на работа и по този начин не бива да 

се  предлагат  доклади  на  Централната  избирателна  комисия  от 

името на група, която не се е състояла.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Няма  проблем,  следващия  път 

госпожа Сапунджиева ще прави докладите.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13, против – 3.

Имаме Решение № 2083.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: След като приехме това решение, 

ви  предлагам  проект  за  решение  относно публикуване  на 

числовите  данни от  екземплярите  от  протоколите  на  секционните 

избирателни  комисии  в  ЦИК  и  сравняването  им  с  данните  от 

екземплярите  на  тези  протоколи,  въведени в  ОИК,  от  частичните 

избори  за  кметове  на  кметства  в  с.  Лиляк,  община  Търговище, 

област Търговище, и с. Радовене, община Роман, област Враца, на 

18 ноември 2012 г. и балотажа на 25 ноември 2012 г.

„В  резултат  на  повторната  проверка  на  данните  от 

екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии 

в  ЦИК  и  сравняването  им  с  данните  от  екземплярите  на  тези 

протоколи,  въведени в  ОИК,  от  частичните  избори  за  кметове  на 

кметства  в  с.  Лиляк,  община  Търговище,  област  Търговище,  и  с. 

Радовене,  община  Роман,  област  Враца,  на  18 ноември  2012 г.  и 

балотажа на 25 ноември 2012 г.,  доклада на групата за контролни 

проверки на резултатите от въвеждането на данните от протоколите 

на СИК в ОИК и повторната проверка на данните на протоколите на 

СИК и ОИК в ЦИК и Решение № 2083-МИ от 27 ноември 2012 г. на 

ЦИК Централната избирателна комисия

Р  Е  Ш  И:

Публикува числовите данни от извлеченията на протоколите 

на  секционните  избирателни  комисии  от  произведените частични 

избори  за  кметове  на  кметства  в  с.  Лиляк,  община  Търговище, 

област Търговище, и с. Радовене, община Роман, област Враца, на 18 

ноември  2012 г.  и  балотажа  на  25  ноември  2012  г.   и  числовите 

данни  от  протоколите  на  секционните  избирателни  комисии  от 
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произведените  частични избори за кметове на кметства в с. Лиляк, 

община  Търговище,  област  Търговище,  и  с.  Радовене,  община 

Роман,  област  Враца,  на  18  ноември  2012 г.  и  балотажа  на  25 

ноември 2012 г.”

Това  решение е необходимо, за да може  „Информационно 

обслужване” да публикува конкретните протоколи в сайта ни.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 

възражения или забележки към проекта, който е съгласен,  моля да 

гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.

Имаме Решение № 2083.

Точка 6.  Имейл от Полина Паунова относно интервю по 

теми, касаещи работата на ЦИК.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ще  ви 

докладвам съвсем накратко, че вчера се обади госпожа Полина 

Паунова  от  „Медиа  пул”  и  поиска  да  проведе  интервю с  мен. 

Помолих  я  да  изпрати  въпросите  на  сайта  на  ЦИК,  тя  ги  е 

изпратила,  всеки  от  вас  може  да  се  запознае  с  тях.  Бих 

помолила  също,  след  като  се  запознаете  с  тях,  ако  имате 

становище  по  определени  въпроси,  на  което  искате  да 

акцентирате  или  да  формулираме  по  някакъв  начин,  да  го 

изложите.  Иначе  аз  ще  се  придържам  към  решенията  на 

Комисията.

Ако  не  възразявате,  колеги,  сега  продължаваме  с 

проектите за назначаване на районните избирателни комисии.

Заповядайте, госпожо Андреева.

Точка 7.  Проекти на решения за назначаване на РИК за 

националния референдум на 27 януари 2013 г.
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МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  постъпило  е  писмо  от 

областния управител на област Русе с  вх.  № 80 от 22 ноември 

2012 г. Към писмото представени всички изискуеми документи, 

включително  протокол  от  проведените  консултации  на  20 

ноември. 

Не  е  постигнато  съгласие  между  участниците  в 

консултациите  по  отношение  на  позицията  за  секретар.  При 

преговорите  Коалиция  за  България  изразява  особено  мнение 

във връзка със състава на районната избирателна комисия.

По отношение на това,  което е постъпило като писмено 

предложение,  Коалиция  за  България  предявява  искане  за 

секретар  –  Екатерина  Зайкова,  юрист,  поддържа  това  свое 

предложение на  консултациите.  Политическа  партия  ДПС има 

претенции за заместник-председател – Виолета Петрова, юрист, 

и  поддържа  това  свое  предложение  на  консултациите. 

Политическа  партия  ГЕРБ  е  предявила  претенция  за  мястото 

председател  на  комисията,  предлага  Иван  Иванов,  юрист. 

Поддържа това свое предложение на консултациите.  Коалиция 

„Синята коалиция” предлага член, без претенции за ръководно 

място – Стефан Бонев, машинен инженер. НДСВ предлага член 

юрист  и  поддържа  предложението  си  на  консултациите. 

Политическа  партия  „Атака”  предлага  за  секретар  Ивка 

Иванова,  юрист,  поддържа  това  свое  предложение  на 

консултациите.

В  резултат  от  консултациите  е  постигнато  съгласие  по 

отношение на следните позиции в ръководството на комисията: 

председател – предложеният член от ГЕРБ Иван Иванов, юрист; 

заместник-председател – Виолета Петрова, юрист, политическа 

партия ДПС.
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По  отношение  на  секретарското  място  спорът  е  между 

Коалиция  за  България  и  „Атака”.  Коалиция  за  България 

предлага Екатерина Зайкова, като е мотивирала предложението 

си  с  това,  че  същата  е  участвала  в  състава  на  общинска 

избирателна  комисия  през  1994  г.  Предложението  на 

политическа  партия  „Атака”  за  секретар  Ивка  Иванова,  също 

юрист,  се мотивира с това,  че същата в момента е секретар на 

Общинската избирателна комисия – Русе.

Ще моля Комисията да прецени с решение за мястото на 

секретар. Кандидатурите са двама юристи, и двамата участници 

в  общинска  избирателна  комисия,  но  в  различно  време. 

Колегата Зайкова – в 1994 г., колегата Иванова – в настоящата 

общинска  избирателна  комисия.  Лично  моето  становище  като 

отговорник  за  района  е,  че  с  тази  общинска  избирателна 

комисия до момента ние не сме имали затруднения в работата, 

но предоставям на Комисията да прецени този въпрос.

Моля  първо  да  се  гласува  моето  предложение  като 

докладчик  по преписката,  водена  от  изложените  съображения, 

за секретар да бъде назначена Ивка Иванова, юрист, досегашен 

секретар  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Русе, 

предложена от политическа партия „Атака”.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  имате 

думата.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  поддържам  кандидатурата, 

предложена  от  Коалиция  за  България.  И  освен  това  искам  да 

изкажа  едно  съображение,  че  не  считам,  че  районните 

избирателни  комисии  трябва да  преповторят  състава  на 

общинските  избирателни  комисии  в  областните  градове.  Това 

няма да е показател за по-добрата им работа.
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МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колега  Сидерова,  мотивирам 

предложението си  не  по съображение  за  повтаряне  на  състава 

на  общинските  избирателни  комисии,  а  по  съображение  за 

добрата  и  синхронизирана  работа,  която  до  момента  показва 

Общинската избирателна комисия, без да съм водена от мотиви 

за  преповтаряне  на  състави,  а  от  мотиви  за  компетентност, 

защото  това  са  моите  наблюдения  като  отговорник  за  този 

район.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Именно  от  тази  гледна  точка 

изхождам  и  аз  в  моите  мотиви.  Не  трябва да  се  преповтарят 

съставите  на  общинските  комисии  и  считам,  че  това  не  е 

аргумент в полза за тях. Всеки може да си каже мнението. Ако 

трябва някой да каже последната дума, кажете я!

МАЯ АНДРЕЕВА:  Извинявам се,  не  е  въпросът  кой ще 

бъде последен, искам да кажа, че не мотивирам предложението 

си с това, че трябва да се преповтарят състави и акцентирам на 

нещо различно. 

Поддържам предложението си и моля да бъде подложено 

на гласуване.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги,  желаете ли 

да  вземете  думата  за  коментари  и  становища  преди 

гласуването?

РУМЯНА СИДЕРОВА: При това положение Коалиция за 

България  няма  да  има  представител  в  11  комисии  дотук.  На 

всички  други  партии  дадохте  повече  представители  от  гледна 

точка  на  представителството  на  политическите  партии  в 

Народното събрание. До момента от 26 назначени избирателни 

комисии в ръководствата Коалиция за България няма участие в 

ръководствата на 10 комисии, ДПС няма в 7 комисии, „Атака” 
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има  в  12,  което  е  различно  от  представителството  на 

политическите сили в Народното събрание.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Може  ли,  госпожо  Сидерова, 

по-пълно  обобщение?  Дотук  от  26  комисии  Коалиция  за 

България  има  в  16.  Според  мен  от  съотношенията,  които  Вие 

изчислявахте вчера, от 18. Политическа партия ДПС има 19, по 

тези  съотношения,  които  Вие  изчислявахте  вчера,  13. 

Политическа партия НДСВ - 1,  от тези изчисления,  които Вие 

цитирахте  вчера,  госпожо  Сидерова,  4.  Политическа  партия 

„Атака” – 11, от тези съотношения, които Вие цитирахте вчера, 

9.  „Синята  коалиция” –  5,  от  съотношенията,  които  Вие 

цитирахте  вчера,  4.  Моля  Ви,  нека  да  бъдем  обективни  към 

фактите. Като ще цитирате цифри, цитирайте всички.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  За  да  цитирам  точно,  само  ще 

добавя, че на ДПС с Русе стават 20 комисии.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Така е, точно това казвам.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Има  ли  други 

коментари?

Ако няма, колеги,  който е  съгласен с  предложението на 

госпожа Андреева, моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 10, против – 7.

Нямаме решение.

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Следващото  предложение  е  за 

Екатерина  Зайкова,  юрист,  предложена  от  Коалиция  за 

България, мотивирано от колегата Сидерова.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ще  правите  ли 

изказвания, колеги?

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 11, против – 6.

Нямаме решение.
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Колеги,  правя  официално  предложение.  Моля  ви  да 

вземем  решение  един,  двама  или  трима  колеги  да  броят. 

Предлагам и настоявам да определим член или членове,  които 

ще броят днес. Отказвам аз да броя и да нося отговорността за 

неправилно преброяване.

Предлагам господин Емануил Христов.  Имате думата за 

други предложения,  ако счетете,  че се  налага.  Имате ли други 

предложения  за  член  на  Комисията,  който  да  брои  при 

гласуването?

Ако  нямате  други  предложения,  който  е  съгласен 

господин Емануил Христов да брои в днешното заседание, като 

първо обявява броя на присъстващите, след това гласували „за” 

и гласували „против”, моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16, против – 1.

Имаме решение господин Емануил Христов да брои.

За РИК – Русе, други предложения има ли?

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Не,  по  другите  позиции  имат  съгласие, 

отразено  в  протокола.  Само  това  са  двете  кандидатури  за 

секретарско място.

Колеги,  засега оттеглям преписката, ще ви я докладвам по-

късно.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Следващата преписка – 

господин Бойкинов.

ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ: Колеги,  постъпило  е  писмо от 

областния управител на област Видин с  вх. № 101 от 23 ноември 

2012 г. 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 Видин, както и за председател и 
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заместник-председател на комисията.  В хода на преговорите  е 

постигнато съгласие за председател да се вземе представител на 

ГЕРБ, а за заместник-председател – от НДСВ.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за 

секретар на Районната избирателна комисия. Направени са три 

предложения  –  от  ДПС,  „Синята  коалиция” и  Коалиция  за 

България.  С  оглед  установени  досега  критерии  преценяваме 

кандидатите според образованието доколко то е съпоставимо с 

длъжността,  която  ще  изпълняват.  Кандидатът  на  ДПС  е  с 

образование  начална  педагогика,  на  „Синята  коалиция” – 

международни  отношения,  на  Коалиция  за  България  –  със 

завършено инженерно образование. 

С  оглед  преценката  на  образованието  считам,  че 

представителят на „Синята коалиция” е най-подходящ да заеме 

тази  длъжност.  А  с  оглед  един  друг  критерий,  съпоставяйки 

начина,  по  който  се  гласува  вчера  и  днес,  „Синята  коалиция” 

има  най-малко  представители  на  ръководни  позиции  в 

районните избирателни комисии. Считам, че е резонно „Синята 

коалиция” в случая да заеме тази длъжност.  Критериите ми са 

два. Първо, образованието международни отношения считам, че 

в  случая  е  подходящо  и  второ,  считам,  че  в  крайна  сметка 

следва да се отчете и някаква представителност на национално 

ниво  и  считам,  че  „Синята  коалиция” би  трябвало да  има  по-

голяма бройка.

Ръководството  става:  ГЕРБ  –  председател,  заместник-

председател – НДСВ, секретар - „Синята коалиция”.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги,  желаете ли 

да изразите становища? Заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз поддържам предложението на 

Коалиция  за  България.  Инженерното  образование  дава 
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познания  за  математика,  които  са  необходими  в  работата  в 

районна избирателна  комисия  –  като първо основание.  И като 

второ  основание,  „Синята  коалиция” вече  е  постигнала 

процентното си представителство в ръководствата на районните 

избирателни  комисии.  На  това  основание  поддържам 

предложението на Коалиция за България.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  други 

мнения?

Ако  нямате,  който  е  съгласен  с  предложението  на 

господин Бойкинов, моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 8, против – 9.

Няма решение.

Който е съгласен с предложението на госпожа Сидерова, 

моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 11, против – 6.

Няма решение.

ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  Третото  предложение  е  на 

ДПС.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е  съгласен с 

третото предложение, моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 3, против – 14.

Не се приема предложението.

Господин Караджов, заповядайте.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Колеги,  аз  благодаря  на 

колегата Бойкинов, че предлага кандидат на „Синята коалиция” 

за  РИК  –  Видин,  но  не  мога  да  разбера  защо  прави  това 

предложение.  Той,  първо,  по  никакъв  начин  не  допринася  за 

изпълнение  на  квотното  разпределение,  тъй  като  то  е 

постигнато.  И  второ,  „Синята  коалиция” няма  никакво 

представителство  нито на  местни,  нито на  национални избори 
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във  Видин,  та  да  съществува  техен  представител  в 

ръководството на районната избирателна комисия,  който да ги 

представлява на това ниво – избирателен район Видин.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: В случая какво поддържам и 

какво  не  поддържам  няма  никакво  отношение.  Има  три 

направени  предложения,  които  ние  трябва да  гласуваме.  Аз 

изложих съображенията в  подкрепа, условно казано, на едната 

кандидатура. Какво поддържам аз като докладчик няма никакво 

значение,  има  три  предложения,  които  трябва да  бъдат 

гласувани и те са гласувани.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Реплика,  колега  Караджов, 

към  Вашето  изказване.  Тъй  като  аз  от  вчера  анализирах 

гласуванията  за  районните  избирателни  комисии,  все  пак  се 

опитвам  да  намеря  някакъв  принцип,  по  който  Централната 

избирателна  комисия  гласува.  И  открих:  получавате  място  в 

районната  избирателна  комисия там,  където  нямате  влияние  и 

представителство,  което  не  е  никак  лош  принцип.  Аз  това 

открих  за  себе  си,  анализирайки  местата,  които  са 

разпределени.  Открих,  че  всяка  политическа  сила  получава 

места там, където няма влияние, което никак не лош принцип. 

Това искам да кажа като реплика на господин Караджов.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  не  разбрах  репликата  към 

господин Караджов - Коалиция за България е получила места в 

ръководството там, където нямаме влияние.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Аз  не  го  пречупвам  през 

призмата на Коалиция за България. Това е ваш проблем, той не 

е мой проблем.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тогава го адресирайте до всички, 

а не до господин Караджов. 
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги,  само да ви 

напомня,  че  всички  сме  членове  на  Централната  избирателна 

комисия и тя взема решенията си с  две трети мнозинство.  Без 

членовете си тя няма как да вземе решение.

Ще  приключим  ли  засега  с  тази  преписка  или  ще 

предложите нещо друго? Добре, приключваме.

Следващата преписка – заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Постъпило  е  писмо  от  областния 

управител  на  Хасково  за  проведена  среща  на  21  ноември,  на 

която  са  проведени  консултации  за  назначаване  на  районна 

избирателна комисия.  Не е  постигнато съгласие по отношение 

на  позициите  секретар  и  заместник-председател.  Има 

алтернативно  предложение  от  страна  на  политическа  партия 

„Атака”,  Коалиция  за  България  и  ДПС  при  алтернативност  – 

или едното и другото, включително и предложение от страна на 

„Синята коалиция” за длъжността заместник-председател.

Това  е  ситуацията  тук.  Не  са  се  разбрали  за  тези 

позиции.

По  критерии  образование.  Представителят  на  ДПС  е 

юрист,  на  Коалиция  за  България  –  също,  а  предложението  на 

„Атака”  е  за  представител  с  образование  финанси. 

Предложеният  кандидат  от  „Синята  коалиция” също  е  юрист. 

„Синята  коалиция” е  единствено  за  заместник-председател, 

другите са при условията или едното, или другото. 

Предвид  и  втория  критерий  –  представителство  в 

предишни  избори  и  т.н.,  при  наличието  на  юристи  моето 

предложение  е  секретар  да  бъде  Хамидие  Тасим  Сабри, 

представител  на  ДПС,  и  заместник-председател  –  Смиляна 

Николова Нитова – Кръстева от Коалиция за България. Спор за 
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председател от представител на ГЕРБ Димитър Вълчев Гавазов 

няма и е приет на тези консултации.

Моето  предложение  е  секретар  от  ДПС,  заместник-

председател от Коалиция за България.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, становища, 

мнения?

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Аз  предлагам  да  ги  гласуваме 

първо  за  секретар,  понеже  функцията  е  по-важна,  после  –  за 

заместник-председател.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз предлагам да ги гласуваме общо.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Досега  сме 

възприемали предложението на докладчика.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ: Колеги,  аз  предлагам  да 

гласуваме по предложението на господин Чаушев общо, ако не се 

получи, ще ги гласуваме поотделно.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 

моля да гласува.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15, против – 3.

Предложението се приема.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Чета решението относно назначаване на 

Районна  избирателна  комисия  –  Хасково,  област  Хасково,  за 

националния референдум на 27 януари 2013 г.

„Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Хасково с вх. № НР-85 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  на  длъжностите  „секретар“  и 

„заместник-председател“. Има алтернативни предложения от страна 

на  представителите  на  ПП „ДПС“,  ПП „АТАКА“ и „Коалиция за 
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България“, включително и предложение за длъжността „заместник-

председател“ от страна на „Синята коалиция“.

„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

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия – Хасково, в 

състав от 13 членове, както следва:

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Заместник-председател: Смиляна Николова Нитова-Кръстева

Секретар: Хамдие Тасим Сабри

Членове: Грозданка Атанасова Христова-Стоянова

Таня Владкова Димитрова

Венелин Карев Челебиев

Николай Григоров Георгиев

Димитър Атанасов Цветков

Митко Делчев Христозов

Севда Емелова Хашимова-Али

Румен Димчев Гъбов

Татяна Петкова Ангелова

Боряна Радкова Делчева

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  3-

дневен срок от съобщаването му.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  гласуваме 

целия проект. Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14, против – 3.

Имаме Решение № 45-НР.

Госпожо Негенцова, заповядайте.

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Колеги,  както  се  разбрахме, 

бяхме предложили с колегата Маринова за гласуване Районната 

избирателна  комисия  –  Габрово,  която  беше  трета  поред  след 

Плевен и след Велико Търново.

С  оглед  председател  и  заместник-председател  да  са  от 

ГЕРБ  беше  направена  обструкция,  затова  правя  следното 

предложение, което и мотивирам.

Проведени са консултации. На проведените консултации 

спорни  моменти  са  по  отношение  на  секретарското  място  за 

Силвия  Москова  и  Иванка  Баева,  като  тогава  също  ви  казах 

какви  са  наведените  твърдения,  че  Силвия  Москова  е 

представител на Общинската  избирателна комисия в Севлиево 

и  ще  се  налага  да  пътува.  По  отношение  на  Иванка  Баева 

(всички са юристи), тя е дългогодишен председател и секретар 

на  общински  и  районни комисии в  Габрово.  При проведените 

консултации е имало други предложения, накрая се обединяват. 

Коалиция за България предлага Иванка Баева за секретар, като 

при  проведените  консултации  тя  е  подкрепена  от  „Атака”, 

чийто  представител  оттегля  своето  предложение  и  подкрепя 

Иванка Баева,  като казва,  че тя не е партийна кандидатура и е 

добър  професионалист,  с  изявени  качества.  НДСВ  също 

подкрепя Иванка Баева. За секретарско място има предложение 

за  Силвия  Москова,  както  ви  казах,  от  ДПС.  Те  са  подписали 

протокола от проведените консултации с особено мнение.

По  отношение  на  заместник-председателското  място  е 

имало  предложение  от  ГЕРБ  за  заместник-председател  Анна 

Цонева, която също е юрист.
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При приключване на консултациите се появява искане от 

представителя  на  „Атака”,  подписал  протокола  с  особено 

мнение, ДПС претендира за секретарско място. Ако то не бъде 

предоставено,  искат  да  им  бъде  предоставено  мястото  на 

заместник-председател.

С оглед на обстоятелството, че досега нямаме прецедент 

в комисиите и председателското, и заместник-председателското 

място  да  бъдат  предоставени  на  ГЕРБ,  затова  правя  следното 

предложение за разпределяне на длъжностите в ръководството 

на  Районната  избирателна  комисия  –  Габрово:  председател  – 

ГЕРБ,  заместник-председател  –  ДПС,  секретар  -  Коалиция  за 

България.

Предлагам  да  се  гласува  общо,  както  гласувахме 

предходното предложение за Хасково.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Госпожо  председател,  аз 

предлагам да бъде назначена Районната избирателна комисия – 

Габрово, в състав:  председател – ГЕРБ, заместник-председател 

-  Коалиция  за  България,  секретар  –  ДПС.  Мотивирам  се  с 

представителството  в  национален  мащаб,  което  сме  взели  в 

наше Решение № 8, и с това, че човекът, който е предложен, е 

юрист и е с опит.

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Казах,  че  всички  кандидати  са 

юристи.  Считам,  че  и  националното  представителство,  и 

представителството  в  конкретния  регион  на  съответните 

политически сили може да даде основание да бъде обосновано 

това  предложение,  което  направих.  Още  повече,  че  самите 

политически сили са съгласни с кандидатите,  с изключение на 

тези  спорове  по  отношение  на  секретарското  място.  Самият 

представител на политическа партия ДПС алтернативно заявява 
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в   проведените  консултации  желанието  за  заместник-

председател.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Той е подписал протокола с 

особено мнение, лично съм разговаряла с него. Много моля да 

не интерпретирате особеното му мнение.

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Напротив,  аз  чета  това,  което 

пише  в  протокола.  Искам  да  кажа  и  едно  нещо,  което  беше 

посочено  в  протокола.  Общинската  избирателна  комисия  – 

Габрово,  и  другите комисии,  с  които сме работили в Габрово, 

са  хора,  които  са  се  сработили,  които  работят  така,  че  не 

създават  каквито  и  да  било  проблеми,  хора,  с  богат  опит.  И 

считам, че ние създаваме проблемите в тази комисия.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Госпожо  Сапунджиева,  вчера 

Вие предложихте един критерий при назначаване членовете на 

РИК,  а  именно  представителството  на  съответната  партия  в 

съответния  район.  Аз  лично  тогава  се  присъединих  към 

изразеното особено мнение, че не споделям този критерий. Но 

ако  той  за  Вас  продължава  да  е  в  сила,  дали  сте  проверили 

колко депутати има ДПС от област Габрово?

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Тъй  като  предложеният  от 

мен  критерий  не  беше  приет  от  Централната  избирателна 

комисия, аз като дисциплиниран член на един колективен орган 

се  подчинявам  на  неговите  колективни  решения.  И  тъй  като 

колективният орган не прие този критерий,  аз  за  себе  си  след 

вчерашните  гласувания  стигнах  до  извода,  че  всяка 

политическа  сила  получава  максимално  представителство  там, 

където  има  най-малко  регионално  влияние.  И  знаете  ли, 

намерих  логика  в  този  принцип.  Давам  за  пример  Силистра. 

ДПС  е  първа  политическа  сила  и  не  получи  място  в 

ръководство.  В  Бургас  ДПС  е  втора  политическа  сила  и  не 
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получи  място  в  ръководството.  В  Благоевград  ДПС  е  втора 

политическа  сила  и  не  получи  място  в  ръководството  на 

районната  избирателна  комисия.  И  намерих  много  сериозна 

логика в това, което колективният орган е решил. Той решава, 

че  след  като  политическата  сила  има  достатъчно  политическо 

влияние чрез представителството си там и гласовете, не бива да 

има  и  представители  в  ръководствата  на  районните 

избирателни комисии, защото тя така или иначе има достатъчно 

влияние сред избирателите и затова не бива да й се предоставят 

места  в  ръководствата  на  районните  избирателни  комисии, 

трябва да се даде възможност на онези политически сили, които 

имат слабо политическо влияние, за да могат да го засилят чрез 

присъствието  си  в  ръководствата  на  районните  избирателни 

комисии.  За  себе  си  стигнах  до  този  извод.  Вероятно  пак  ще 

оспорите, но търсих някаква логика.

Затова  предлагам,  тъй  като  ДПС  няма  представители, 

няма  депутати  в  област  Габрово,  за  да  се  спази  принципът, 

който вчера Комисията гласува, да получи секретарското място 

в Габрово, защото няма народен представители.

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  По  Вашата  логика,  колега 

Сапунджиева,  излиза,  че  ГЕРБ  не  трябва  да  има  нито  един 

представител  в  ръководствата  на  районните  избирателни 

комисии.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Този  принцип,  който  беше 

направен опит да бъде изведен, не го споделям и не го виждам. 

Абсолютно  подкрепям  позицията  на  госпожа  Негенцова  за 

председател – ГЕРБ, заместник-председател – ДПС и секретар - 

Коалиция за България. Подробни аргументи бяха изложени и на 

предишното  обсъждане  в  неделя,  и  сега  бяха  повторени 

накратко. Аз просто, колеги, не си представям как през зимата 
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секретарят на комисията, който трябва да е там от началото до 

края и да подписва всички решения и да организира работата на 

комисията, и да познава и да общува с общинската и областната 

администрация,  ще  пътува  от  Севлиево  и  ще  върши  всичко 

това.  Звучи ми малко пресилено да искаме и да настояваме за 

подобно нещо.

Така  че,  подкрепям  внесеното  предложение  за 

председател – ГЕРБ, заместник-председател – ДПС и секретар - 

Коалиция за България.

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Изявлението  ми  е  по  отношение  на 

колегата  Негенцова.  Колега  Негенцова,  като  говорител  на 

Централната  избирателна  комисия  позволявате  ли  си  да 

говорите по този начин пред медиите?

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Госпожо  Андреева,  през 

толкова  време  като  говорител  на  Централната  избирателна 

комисия мисля, че съм застъпвала теории и тези, които въобще 

не споделям и съм гласувала „против”, но съм отстоявала името 

на  Централната  избирателна  комисия.  Дори  с  личния  си 

авторитет и със загуби по повод на моя личен авторитет, за да 

може да отстоявам нещо, защото ние сме в екип. Поне така съм 

си мислила досега.

Това,  което  казах,  беше  не  като  някакъв  упрек  или 

каквото и да  е  към политическа  партия ГЕРБ,  а  като довод за 

абсурдността  на  тезата  на  колегата  Сапунджиева.  Защото 

досега нито един път не съм направила обструкция и считам, че 

действително  председателските  места  би  трябва  да  бъдат  на 

политическа  партия ГЕРБ.  Досега  мисля,  че нямаме нито едно 

изключение във всички районни избирателни комисии, както и 

преди това в общинските избирателни комисии в тази насока.
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Не бих казала, че по отношение на Коалиция за България 

този принцип се споделя – по отношение на представителството 

в парламента или друго.

Така  че,  не  го  приемайте  като  обида,  а  просто  като 

абсурдност на тезата на колегата Сапунджиева.

МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря за уточнението.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ще  подложа  на 

гласуване  предложението  на  госпожа  Негенцова.  Бихте  ли  го 

повторили, госпожо Негенцова?

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Моето  предложение  е: 

председател – ГЕРБ,  заместник-председател – ДПС, секретар - 

Коалиция за България. По другите е постигнато споразумение.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението на госпожа Негенцова.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12, против – 4.

Предложението се приема.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Искам  думата  за  обяснение 

на отрицателен вот. Тъй като и този принцип, който се опитах 

вчера да извлека, защото аз искам да има някаква принципност, 

и  тъй  като  и  този  принцип  беше  нарушен,  вече  пълната 

безпринципност  е  налице.  И  тъй  като  от  вчера  до  днес  аз 

участвам  в  абсолютна  безпринципност,  повече  няма  да 

участвам  в  никакви  гласувания,  ще  напусна  залата,  ще  стоя 

отвън и като назначите  всички районни избирателни комисии, 

ще дойда да направя изявление за протокола.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте, 

госпожо Маринова.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Аз  искам  да  обясня  защо 

гласувах  „за”  и  кои  са  принципите,  които  са  ме  ръководили, 

32



когато  съм  гласувала  „за”.  На  първо,  място,  принципът  за 

личните  качества  и  професионализма  на  хората,  които 

предлагаме  и  гласуваме  за  членове  на  ръководството  на 

съответната  районна  избирателна  комисия,  както  и 

практическата  възможност  те  да  участват  в  работата  на 

комисията  и  не  просто  да  участват,  но  и  да  организират  и  да 

подписват решенията,  както това се изисква – от председателя 

и секретаря.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте, 

госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Нали  човек  говори  най-добре, 

когато не е наясно с нещата. Аз не съм участвала в гласуването, 

но да кажа това, което аз виждам, особено при обсъждането на 

последната комисия. 

Колеги, независимо от това, че законът не съдържа една 

детайлни  регламентация  на  правилата,  по  които  трябва  да  се 

назначават  районните  избирателни  комисии,  няма  според  мен 

никаква  пречка  всички  тези  съображения,  които  отделните 

членове  имахме  като  докладчици  по  повод  на  съставите  на 

районните избирателни комисии, да ги имаме предвид, да си ги 

уточняваме още в началото, преди да започне назначаването на 

съответните комисии, за да можем да стъпваме на една здрава 

база  и  да  имаме  някаква  обективност  при  предлагането  на 

съставите.  Защото  всичко  друго  за  мен  означава  да  е 

необосновано,  не  намира  достатъчно  опора  в  закона  и  всички 

съображения  в  крайна  сметка  произтичат  от  субективната 

преценка на самия докладчик.

Затова  аз  лично  считам,  че  дори  при  тази  законова 

уредба  Централната  избирателна  комисия  няма  пречка 

определени  обективни  критерии  да  си  ги  има  предвид  като 
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правила  преди  да  започне  с  назначаването  на  съответните 

избирателни комисии.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Има  ли  някой, 

който  желае  да  изкаже  мнение?  Госпожо  Негенцова, 

заповядайте.

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Ще  прочета  целия  проект  за 

решение  относно   назначаване на Районна избирателна комисия – 

Габрово, област Габрово, за националния референдум на 27 януари 

2013 г.

„Постъпило е предложение от областния управител на област 

Габрово  с  вх.  №  НР-78  от  22  ноември  2012  г.  на  ЦИК.  Към 

предложението  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 –  Габрово,  тъй  като  упълномощените  представители  на 

„Коалиция за България“ и представителя на ПП „ДПС“ претендират 

за секретарското място. 

За  зам.-председателското  място  има  предложение  от  ПП 

„ГЕРБ“ и по време на консултациите от представителя на ПП „ДПС“ 

при условията на евентуалност, ако не бъде избран секретар от тази 

партия. 

В останалата част на консултациите е  постигнато съгласие.

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

34



Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА  Районна  избирателна  комисия  –  Габрово, 

област Габрово, в състав от 13 членове, както следва:

Председател: Мария Николаева Недева

Заместник-председател: Силвия Алексиева Москова

Секретар: Иванка Иванова Баева

Членове: Евгения Петрова Попова

Анна Стоянова Цонева

Мирослава Стефанова Колева

Валентина Иванова Жечева

Цвета Ангелова Тодорова-Стойчева

Здравко Христов Кънчев

Фатме Ахмедова Сюлейманова

Донелия Динева Цонева

Таня Христова Дамянова

Петя Пенчева Пенева

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  3-

дневен срок от съобщаването му.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с проекта за решение, моля да гласува.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15, против – 3.

Имаме Решение № 46-НР.

Заповядайте, господин Бойкинов.

ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Докладвам отново преписката 

за РИК – Видин. 

За  секретар  има  три  предложения:  от  ДПС,  „Синята 

коалиция” и  Коалиция за  България.  Както посочих,  счетох,  че 
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от  тримата  кандидати  най-подходящ  е  кандидатът  от  „Синята 

коалиция”.

Предлагам да се подложат на гласуване по същия начин 

– както ги изчетох. Първо,  „Синята коалиция”, след това ДПС, 

след това Коалиция за България.

Първото  предложение  е  за  „Синята  коалиция” за 

секретар.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 

моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 3, против – 9.

Няма решение.

ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  Следващото  предложение  е 

секретарят да бъде от ДПС.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 

моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 3, против – 14.

Предложението не се приема.

ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  Следващото  е  Коалиция  за 

България.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Гласуваме 

Коалиция за България. Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14, против – 3.

Предложението се приема.

ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  Чета  ви  цялото  решение 

относно назначаване  на  Районна  избирателна  комисия  –  Видин, 

област Видин, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

„Постъпило е писмо от областния управител на област Видин 

с  вх. № НР-101  от  23  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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Налице  е  постигнато  съгласие  между  участниците  в 

консултациите по отношение на състава на Районната избирателна 

комисия  –  Видин,  както  и  за  председател  и  зам.  председател  на 

комисията.

Не  е  постигнато  съгласие  по  направените  предложения  за 

секретар на РИК в област Видин.

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  –  Видин, 

област Видин, в състав от 13 членове, както следва:

Председател: Мария Пенчева Манджукова

Заместник-председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Владимир Цоков Иванов

Членове: Яничка Методиева Любомирова

Валентина Илиева Петрова

Десислава Людмилова Конова

Красимир Димитров Тодоров

Валентин Петров Ницов

Пенчо Пламенов Станкулов

Ирена Петрова Николова

Тодор Стаменов Вълчев

Людмил Антонов Василев

Момчил Викторов Станков

2. Районната  избирателна комисия встъпва  в  правомощията 

си на 28 ноември 2012 г. 
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Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в  3-

дневен срок от съобщаването му.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с проекта за решение за РИК – Видин, моля да гласува.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 14, против – 4.

Имаме Решение № 47-НР.

Продължаваме  по  дневния  ред.  Заповядайте,  господин 

Троянов.

Точка 
БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Колеги,  Общинската  избирателна 

комисия  –  Плевен,  уведомява  Централната  избирателна 

комисия, че е прекратила предсрочно пълномощията на кмет на 

кметство  Пелишат,  община  Плевен,  Митко  Георгиев  Янков, 

който е починал на 5 ноември 2012 г. Приложени са решението 

на  Общинската  избирателна  комисия  от  17  ноември  2012  г., 

копие  на  решението  с  уведомление  кога  е  качено  на  таблото, 

препис-извлечение от  акта за  смърт,  решение на комисията от 

21 ноември 2012 г.,  с което след изтичане на тридневния срок, 

уведомява Централната избирателна комисия за  насрочване на 

частичен избор.

Предлагам  ви  да  приемем  предложение,  с  което  да 

уведомим  президента на Република България за насрочване на 

частичен избор за кмет на кметство Пелишат,  община Плевен, 

област Плевен, както и писмото до президента.

„Общинската избирателна комисия – Плевен, област Плевен, 

е уведомила на 26.11.2012 г. Централната избирателна комисия, че 

със свое решение № 707 от 17.11.2012 г. на основание чл. 42, ал.1, т. 

2, пр. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 279 от ИК, влязло в сила на 
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21.11.2012 г., предсрочно е прекратила пълномощията на кмета на 

кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен, Митко Георгиев 

Янков.

Към  уведомлението  са  приложени:  решение  №  707  от 

17.11.2012 г. на ОИК – Плевен, с което предсрочно са прекратени 

пълномощията на кмета на кметство Пелишат; протокол № 64 на 

ОИК – Плевен, от 17.11.2012 г.; препис-извлечение от акт за смърт 

№ 1420 от  06.11.2012 г.  на  община  Плевен за  Митко  Георгиев 

Янков;  решение  № 708  от  21.11.2012  г.  на  ОИК  –  Плевен,  за 

уведомяване на ЦИК за необходимост от насрочване на частичен 

избор за кмет на кметство; протокол № 65 от 21.11.2012 г. на ОИК 

– Плевен; копие от писмо от председателя на Общинския съвет – 

Плевен.

След като разгледа представените документи, Централната 

избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – 

Плевен,  област  Плевен,  е  представила  необходимите документи 

съгласно Изборния кодекс и Решение № 1495-МИ от 16 ноември 

2011 г. на ЦИК.

На  основание  чл.  279,  ал.  1  и  4  във  връзка  с  чл.  278  от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

П Р Е Д Л А Г А:

Президентът  на  Република  България  да  насрочи  частичен 

избор  за  кмет  на  кметство  Пелишат,  община  Плевен,  област 

Плевен.”

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13, против – 3.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, тъй като и 

вчера взехме решение за насрочване на частични избори, тогава 

също  обсъдихме  този  проблем.  Считам,  че  Централната 
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избирателна  комисия  трябва да  проверява  и  да  има  пълна 

преписка  относно  това  дали  е  законосъобразно  направено 

искането  за  насрочване  на  частичния  избор  или  не.  В  случая 

няма  информация  колко  са  в  момента  жителите  на  това 

кметство към момента на искането за насрочване на избора и аз 

считам, че на  президента на Република България  трябва да му 

бъде  изпратена  пълна  преписка,  за  да  може  да  си  състави 

обективно мнение дали следва да издаде указ за насрочване на 

такива  частични  избори  или  съответно  да  се  спазят 

изискванията  на  Изборния  кодекс  и  да  се  назначи  кметски 

наместник. Благодаря.

КРАСИМИР  КАЛИНОВ:  Мога  да  съобщя,  че  базата  на 

„ГРАО”, която е последно актуализирана на 15 септември 2012 

г.,  сочи,  че  в  с.  Пелишат  има  следните  жители:  с  постоянен 

адрес  –  547,  с  настоящ адрес  –  721,  и  с  постоянен  и  настоящ 

адрес на същото място – 477.

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря.

Колега Манахова, заповядайте.

АННА  МАНАХОВА:  Само  да  уточня  като  реплика  на 

изказването  на  господин  Караджов,  че  Централната 

избирателна  комисия  не  взима  решения  за  насрочване  на 

частични избори.

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Чаушев, имате думата 

да докладвате преписката за РИК – Смолян.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отново докладвам за РИК – Смолян. 

Получили  сме  от  Смолян  с  входящ  номер  от  22  ноември  от 

областния управител за проведена консултация на 22 ноември, 

като  участниците  не  са  постигнали  съгласие  по  отношение на 

две  позиции  –  секретарското  място  и  длъжността  заместник-

председател. За заместник-председател спорът е между „Синята 
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коалиция” и НДСВ, а за секретарското място предложенията са 

на  ДПС  и  Коалиция  за  България.  Предложението  на 

политическа  партия  ДПС  кандидатът  е  с  юридическо 

образование,  а  кандидатът  за  Коалиция  за  България  е  с 

образование бизнес проекти. Предложението за заемане на тази 

длъжност е господин Бойко Младенов, а за секретарското място 

предложението  на  БСП  е  Рабие  Кьосева.  Отначало  има 

предложение  на  „Синята  коалиция”,  но  в  хода  на  дискусията 

„Синята  коалиция” оттегля  свето  предложение  за  заместник-

председателско  място  и  приема  да  подкрепи  НДСВ, 

аргументирайки  се,  че  за  управлението  на  тази  комисия  е 

необходим опит.

Така  че,  аз,  воден  отново  от  същите  критерии,  които 

поддържам  през  цялото  време,  предлагам  за  секретар  да  бъде 

назначен  Бойко  Младенов  Младенов,  юрист,  предложен  от 

ДПС,  за  заместник-председател  –  Иван  Михайлов  Райков  от 

НДСВ, и за председател – Любомир Лилянов Сираков, каквото 

е било докладвано и миналия път.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Правя  предложението,  което 

направих  и  вчера.  Поради  това,  че  след  ГЕРБ  основна 

политическа сила в Смолян е БСП, след това е ДПС, предлагам 

за секретар да бъде предложената Рабие Кьосева.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Моето  предложение  е  доколкото 

юристът  с  дългогодишна  практика  като  юрист  и  участник  в 

комисии  да  бъде,  както  е  видно  и  от  изказванията  на  самите 

участници  в  дискусия,  които  не  оспорват  този  факт,  да  бъде 

господин  Бойко  Младенов.  Явно  хората  по  места  се  познават 

по-добре.
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Извън  хипотезите  дали  явно 

или  неявно,  познавам  госпожа  Рабие  Кьосева,  работим  много 

години в общинската избирателна комисия.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само искам да кажа, че госпожа 

Рабие Кьосева също е участник в избирателни комисии досега. 

Нека не създаваме превратна представа за качествата на хората.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Хората  по  места  явно  са  по-добре 

запознати  от  мен.  Така  върви  дискусията  в  протокола,  по-

голямата  част  от  дискусията  се  върти  около  тези  проблеми, 

поради което аз  не  мога  да  взема отношение.  Казах  критерия, 

представителят е юрист, поради което аз отново поддържам да 

се  гласува  кандидатурата  за  секретар  юриста,  в  случая, 

представител на ДПС.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  имате  ли 

други  изказвания?  Ако  няма,  ще  подложа  на  гласуване  първо 

предложението на докладчика.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 12, против – 7.

Няма решение.

Другото  предложение  е  на  госпожа  Мусорлиева  –  за 

секретар  от  Коалиция  за  България.  Който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 12, против – 7.

Няма решение.

Трето предложение има ли?

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Предлагам състав: председател 

– ГЕРБ, заместник-председател – ДПС, секретар – БСП.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 7, против – 12.
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Предлагам  последната 

възможност.  При  така  направените  предложения,  обратното: 

председател – ГЕРБ, заместник-председател – БСП, секретар – 

ДПС.

И сега,  колеги,  понеже само аз  и Владимир Христов не 

сме  говорили  за  принципи,  се  вижда  как  нито  един  от 

принципите,  които  прокламираха  всички,  не  се  прокарват. 

Защото това са трите сили в регион Смолян, аз ви го казвам!

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението.  Възражения,  становища,  изказвания  преди 

гласуването?

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 10, против – 9.

Няма решение.

Госпожо Андреева, заповядайте.

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  припомням  ви  доклада  за 

РИК – Русе. Има съгласие по отношение на председателското и 

заместник-председателското място да бъдат заети съответно от 

политическа  партия  ГЕРБ  и  политическа  партия  ДПС  с 

предложените  от  тях  кандидати:  председател  Иван  Пенчев 

Иванов  от  ГЕРБ,  юрист,  и  заместник-председател  –  Виолета 

Ангелова  Петрова,  предложена  от  политическа  партия  ДПС, 

също юрист. 

Спорът в тази комисия се отнася до мястото на секретар. 

Той  е  между  политическа  партия  „Атака”  и  Коалиция  за 

България.  И двете  предложения  са  за  юристи.  Предложението 

на  политическа  партия  „Атака”  е  за  Ивка  Иванова,  която  в 

момента  е  секретар  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Русе, а предложението на Коалиция за България е за Екатерина 

Зайкова, която също е участвала в комисии в по-ранен период, 
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в  протокола  се  съдържа  посочване  на  година  1994.  Това  са 

двете предложения. Аз и в момента поддържам предложението 

си  за  секретар  на  Районната  избирателна  комисия  –  Русе,  да 

бъде назначена Ивка Йорданова Иванова, юрист, предложена от 

политическа партия „Атака”, като мотивирам предложението си 

с  участието  на  същата  като  секретар  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Русе.  Като  докладчик  за  района  имам 

наблюдения  върху  работата  й  в  тази  общинска  избирателна 

комисия.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги,  становища 

преди гласуването?

Ако нямате, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 15, против – 4.

Предложението се приема.

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  при  това  положение 

окончателното решение относно назначаване на РИК – Русе,  е 

следното:

„Постъпило е писмо от областния управител на област Русе с 

вх. № НР-80  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 позицията за секретар.

Протоколът  от  преговорите  при  областния  управител  е 

подписан  с  особено  мнение  от  представителите  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 
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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  –  Русе,  в 

състав от 13 членове, както следва:

Председател: Иван Пенчев Иванов

Заместник-председател: Виолета Ангелова Петрова

Секретар: Ивка Йорданова Иванова

Членове: Соня Кънчева Станчева

Наталия Георгиева Кръстева

Мирослава Йеремиева Маркова

Надежда Иванова Енчева

Екатерина Василева Заякова

Боряна Милкова Рускова-Селимова

Айлин Кадирова Абилова

Светла Костадинова Иванова

Стефан Димов Бонев

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  3-

дневен срок от съобщаването му.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 

проекта за решение за РИК – Русе, моля да гласува.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 15, против – 4.

Имаме Решение № 48-НР.

Остана  последната  районна  избирателна  комисия  – 

Смолян. Кой ще докладва преписката?
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МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  доколкото  ми  е  известно  от 

доклада на господин Чаушев преди гласуването на РИК – Русе, 

спорът се отнася до мястото на секретар. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, така е.

МАЯ АНДРЕЕВА: Тоест спори се единствено за мястото 

за  секретар  в  тази  комисия.  Спорът  е  между  политическа 

партия  ДПС,  която  предлага  юрист,  и  Коалиция  за  България, 

чието предложение какво е?

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Ще  цитирам  господин 

Кръстанов  от  Коалиция  за  България,  който  категорично 

заявява, че те са електорално втора политическа сила и държат 

на  предложената  кандидатура  за  секретар  госпожа  Рабие 

Кьосева,  която  има  достатъчно  опит  да  изпълнява  тази 

длъжност.”

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако  госпожа Мусорлиева е започнала 

да чете протокола, да го чете целия, а не извадки.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, ще го прочета целия.

„Протокол от 22 ноември 2012 г. (В началото са описани 

присъстващите  на  консултациите.)  Предложенията  за  членове 

на  РИК са  следните:  Любомир Лилянов  Сираков,  образование 

висше,  специалност  право,  предложение  за  длъжност  в 

комисията председател на РИК – Смолян. И членове. Коалиция 

за  България:  Иван  Милков  Гавазов,  образование  висше, 

специалност  право,  предложение  за  длъжност  в  комисията 

член,  и  Рабие  Лютвиева  Кьосева,  образование  висше, 

специалност  управление  на  международни  бизнес  проекти, 

предложение за длъжност в комисията секретар.”

Исках да кажа, че не случайно Иван Гавазов е предложен 

за  член,  а  Рабие  Кьосева  на  второ  място,  конкретно  за 

длъжността секретар, защото е с дългогодишен опит.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Туй „защото” не  личи  от  протокола. 

Просто две имена са сложени – едното първо, другото – второ. 

Няма никакви обосновки тук, това са волни екстрапулации.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  И  резервни  членове.  За  ДПС 

Бойко  Младенов  Младенов,  образование,  висше,  специалност 

право,  длъжност  в  комисията  секретар.  И  Ердинч  Билен  за 

член.

„Синята коалиция” предлага Александър Кръстев Савов, 

със специалност право, за заместник-председател. 

НДСВ  предлага  Иван  Михайлов  Райков  с  образование 

висше,  специалност  електроснабдяване  и  обзавеждане, 

длъжност в ръководство на комисията.

„Господин  Кръстанов,  Коалиция  за  България,  изрази 

позиция,  че  председателят  на  РИК  следва  да  е  от  първата 

политическа  сила,  а  секретарят  да  е  от  втората  по  електорат 

политическа  сила.  Заместник-председателят  може  да  е  от 

втората или третата политическа сила.

Господин  Аршински,  ДПС,  каза,  че  по  тази  логика 

заместник-председателят  трябва да е от Коалиция за България, 

а не секретарят.

Господин Кръстанов, Коалиция за България, отговори, че 

основна  тежест  при  избора  на  ръководство  на  РИК  трябва да 

идва от политическата мощ на партията. 

Господин  Сивков,  НДСВ,  предложи  да  се  мисли 

конструктивно  и  да  се  подходи  от  гледна  точка  на  работата, 

която  предстои  пред  РИК.  Според  него  би  следвало  най-

опитните хора да бъдат в ръководството на РИК – Смолян.

Господин  Мелемов,  ГЕРБ,  каза,  че  от  направените 

предложения има хора, които са с дългогодишен опит от работа 

в  предишни  районни  избирателни  комисии,  като  господин 
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Райков, господин Савов и господин Младенов. И предложи, че 

ще  се  постигне  съгласие  секретар  да  е  един  от  тримата,  но 

държи председателското място да се заеме от ГЕРБ.

Господин  Кръстанов,  Коалиция  за  България,  предложи 

господин Младенов да е заместник-председател на РИК.

Господин Маринов,  „Синята коалиция”, изтъква, че най-

важни  са  длъжностите  на  председателя  и  на  секретаря. 

Тежестта  даже  на  секретаря  е  по-голяма  и  при  избора  на 

секретар  следва  да  се  ръководим  от  опита  на  човека.  Според 

него Коалиция за България предлага за секретар човек без опит 

в РИК. 

Господин Кръстанов, Коалиция за България, категорично 

заяви, че те са електорално втора политическа сила и държат на 

предложената  кандидатура  за  секретар  на  госпожа  Рабие 

Кьосева,  която  има  достатъчно  опит  да  изпълнява  тази 

длъжност.

Господин Младенов, ДПС, изрази мнение, че при избора 

на ръководство на РИК основен критерий следва да е опитът и 

смята,  че  предложеният  за  председател  от  квотата  на  ГЕРБ 

Любомир Сираков ще се справи с тези задължения. Секретарят 

на комисията има основната роля в РИК.

Госпожа  Илиева,  „Атака”,  подкрепи  направеното 

предложение  от  господин  Кръстанов.  (Тоест  от  Коалиция  за 

България.)

Господин Мелемов, ГЕРБ, каза, че след като секретарят в 

комисията  има  основната  роля,  следва  да  се  избере  човек  с 

опит, а в тази връзка подкрепя господин Младенов за секретар.

Господин  Сивков,  НДСВ,  се  съгласи  с  казаното  от 

господин Мелемов и предложи господин Иван Трайков да заеме 
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заместник-председателското  място  в  РИК –  Смолян,  на  базата 

на неговия опит.

Господин  Аршински,  ДПС,  обясни,  че  политическа 

партия ДПС са обмислили предложенията си за състава на РИК 

от  гледна  точка  на  това  в  комисията  да  участват  хора  с 

отговорности и опит.

Господин  Кръстанов,  Коалиция  за  България,  каза,  че 

след като НДСВ не са парламентарно представени, не следва да 

претендират за ръководни длъжности в РИК.

Господин Маринов, „Синята коалиция”, каза, че „Синята 

коалиция” оттегля своята кандидатура за заемане на заместник-

председателско  място  и  подкрепя  кандидатурата  на  господин 

Иван  Райков  от  НДСВ  за  заместник-председател  на  РИК  и 

кандидатурата на господин Бойко Младенов за секретар.

Господин Кръстанов, Коалиция за България, категорично 

се  противопостави  на  тази  кандидатура  с  мотива,  че 

политически  сили  с  най-малък  електорат  не  могат  да  заемат 

длъжности в ръководството на РИК.

Госпожа Илиева, „Атака”, каза,  че председателят трябва 

да  е  юрист  и  следва  да  е  от  квотата  на  ГЕРБ.  Важен  е 

секретарят и по възможност трябва да е човек, който в повечето 

от времето да участва в работата на РИК.

Господин  Маринов,  „Синята  коалиция”,  изрази 

категорично  мнение,  че  в  ръководството  на  РИК трябва  да  се 

изберат хора с опит. Подкрепя кандидатурата за председателско 

място, както и за останалите две ръководни длъжности.

Господин  Кръстанов  изтъкна,  че  не  сме  се 

консолидирали  за  секретарско  и  заместник-председателско 

място.
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Инж. Стайков закри консултациите със заключението, че 

е  постигнато  консенсусно  съгласие  относно  направеното 

предложение  за  председател  на  РИК  –  Смолян,  от  квотата  на 

ГЕРБ,  тоест  само  за  председателското  място.  Не  е  постигнат 

консенсус относно избора на заместник-председател и секретар 

на РИК – Смолян, като Коалиция за България не се съгласиха с 

предложенията на ДПС за секретар господин Бойко Младенов и 

заместник-председател на НДСВ господин Иван Райков,  които 

бяха подкрепени от „Синята коалиция”, ГЕРБ и ДПС.”

Това е съдържанието на протокола.

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Какво е вашето предложение 

като докладчици?

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин  Чаушев  иска 

секретарското място за ДПС.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Защото в Смолян има петима 

народни  представители  –  2  на  ГЕРБ,  1  пропорционален  и  1 

мажоритарен,  2  са  на  ДПС,  0  на  „Атака”,  1  на  Коалиция  за 

България  и  0  на  „Синята  коалиция”.  Затова  ДПС  като  втора 

политическа  сила  в  региона  (даже  не  втора,  те  са  наравно  с 

ГЕРБ)  получава  секретарското  място,  защото  е  предложила  и 

опитен човек, около който е постигнат консенсус.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  По  логиката  на  госпожа 

Сапунджиева,  която  от  вчера  ту  се  възприема,  ту  не  се 

възприема,  ГЕРБ,  която  има  два  мандата,  получава 

председателското  място,  ДПС  има  два  мандата,  искат 

секретарското  място,  един  мандат  има  БСП  -  заместник-

председател.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Да  разбирам  ли,  колега 

Мусорлиева,  цялостно  предложение  ли  правите  като  двама 

докладчици, или единият държи на едно, другият – на друго.
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  мисля,  че  с  господин 

Чаушев  нямаме  разногласия.  Предложението  е  от  името  на 

двамата.

ПРЕДС.  МАЯ АНДРЕЕВА:  Колега  Бояджийски,  Вие  ще 

изразите ли становище така да се гласува като трети доклад и 

защото това е последната районна избирателна комисия, хубаво 

е докладчиците да имат единно мнение.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  Аз не съм чул какво иска  да 

предложи  докладчикът.  Предложението,  което  аз  вчера 

направих,  беше  като  това,  което  колегата  направи  днес  в 

началото  –  Сираков  за  председател,  Райков  за  заместник-

председател  и  Младенов  за  секретар.  Аз  това  направих  вчера 

като предложение.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Аз  разграничавам  две 

предложения.  Колеги,  кое  да  подложа  на  гласуване?  Едното 

предложение  е  на  колегите  Мусорлиева  и  Чаушев  заместник-

председател  от  Коалиция  за  България  и  секретар  от  ДПС  и 

предложението на колегата Паскал Бояджийски е за заместник-

председател  НДСВ,  секретар  ДПС.  Кое  да  подложа  на 

гласуване първо?

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  По  реда  на  направените 

предложения, ние с колегата Чаушев имаме мнозинство.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Който  е  съгласен  с 

предложението  на  колегите  Мусорлиева  и  Чаушев,  моля  да 

гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 8, против – 9.

Който  е  съгласен  с  предложението  на  колегата 

Бояджийски, моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 11, против – 6.

Няма решение.
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ВЛАДИМИР ХРИСТОВ:  Това,  което  не  се  гласува  като 

комбинация,  е председател от ГЕРБ, заместник-председател от 

НДСВ и секретар от Коалиция за България. Това не се гласува и 

аз  предлагам да се гласува.  Веднага  ще се аргументирам защо 

правя  това  предложение.  От  тази  таблица,  която  колегата 

Сидерова  и  аз  си  водим  по  бройките,  ДПС  е  над  нормата  с 

девет  места,  НДСВ  е  минус  две  от  възможните,  Коалиция  за 

България  е  само  едно  отгоре.  Поради  което  правя  това 

предложение  да  гласуваме  в  този  вид:  председател  ГЕРБ, 

заместник-председател НДСВ и секретар Коалиция за България. 

По  този  начин  ще  допринесем  за  по-добро  разпределение  за 

страната.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Колегата  явно  борави  добре  със 

статистиката. А НДСВ колко е отгоре?

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Тези  цифри,  които  се  бяха 

разнесли  тук,  показваха  съотношението  в  Централната 

избирателна  комисия.  И  по  съотношението  в  Централната 

избирателна комисия имаме „Синята коалиция” - 4, „Атака” - 9, 

НДСВ – 4, ДПС – 13, Коалиция за България – 18, ГЕРБ – 44.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Това  не  е  принцип  в 

Решение № 8!

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ:  Аз предлагам да  подложите на 

гласуване това предложение.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз твърдя,  че тази комбинация беше 

гласувана.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Не.  Тази  комбинация  не  е 

гласувана.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 9, против – 8.

Няма решение.
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Десет минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  продължаваме  след 

почивката с РИК – Смолян. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Госпожо  председателстваща, 

ще си позволя  още едно  предложение.  Хайде  да  гласуваме  по 

позиции. Видимо няма да се разберем комплексно да определим 

ръководния  състав,  да  гласуваме  по  позиции  –  първо  за 

заместник-председател и после за секретар.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  възприемате  ли 

предложението? Коя позиция да подложим първо?

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Примерно първо  да  вървим по 

позицията заместник-председател, а после за секретар.

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Мусорлиева, може ли 

да кажете какви са предложенията за заместник-председател?

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Позволявам си да ви припомня 

последното изречение на инж. Стайков, областен управител на 

Смолян,  че  е  постигнато  консенсусно  съгласие  относно 

направеното предложение само и единствено за председател на 

РИК.

Първо  е  предложението  за  господин  Иван  Райков  от 

НДСВ  за  заместник-председател  на  РИК  –  Смолян,  с 

образование електроснабдяване и обзавеждане.

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Коя е другата кандидатура за 

заместник-председателското  място,  тъй  като  се  слага  тази 

позиция в условията на спор?

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Вижте,  понеже  не  могат  да 

постигнат съгласие за секретар, затова после не се съгласяват и 

със заместник-председател. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тогава трябва да е обратното – първо 

за секретар, после за заместник-председател.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Първият,  предложен  за 

секретар,  е  госпожа  Рабие  Кьосева  от  Коалиция  за  България, 

подкрепена  от  „Атака”,  която  има  достатъчно  опит  да 

изпълнява  тази  длъжност.  Правила  е  проекти  и  в  множество 

общински комисии.

Следващото  предложение за  секретар  е  господин Бойко 

Младенов Младенов, правист, от ДПС.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Коя  кандидатура  да 

подложим първо на гласуване?

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Първо  –  първата,  Рабие 

Кьосева.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  който  е  съгласен, 

моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 7, против – 10.

Няма решение.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Другото  предложение  е  за 

господин Бойко Младенов от ДПС.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  който  е  съгласен, 

моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 10, против – 7.

Няма решение.

Пристъпваме  към  гласуване  на  заместник-председателя. 

Нямаме  решение  за  позиция  секретар,  явно  ще  я  решим  след 

заместник-председател.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  За  заместник-председател 

предложението е за господин Иван Михайлов Райков от НДСВ.
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ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 12, против – 6.

Заместник-председател  е  предложеният  от  политическа 

партия НДСВ Иван Михайлов Райков.

За секретар.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Рабие  Кьосева,  предложена  от 

Коалиция за България.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 8, против – 10.

Няма решение.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Следващото  предложение  е 

Бойко Младенов, предложен от ДПС.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 9, против – 7.

Няма решение.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Внасям  ново  предложение  за 

секретар  –  Иван  Милков  Гавазов  от  Коалиция  за  България, 

образование висше, специалност право.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Който  е  съгласен,  колеги, 

моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 8, против – 9.

Няма решение.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Давам  думата  на 

господин  Бисер  Троянов  да  докладва  проекта  на  решение  за 

печат.
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Точка  9.  Проект  на  решение  за  образец  на  печат  на 

районните избирателни комисии.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Уважаеми  колеги,  пред  вас  е 

проектът  относно   образец  на  печат  на  районните  избирателни 

комисии:

„На  основание  §  2  от  ПЗР на  Закона  за  пряко  участие  на 

гражданите  в  държавната  власт  и  местното  самоуправление  във 

връзка с чл. 26, ал. 1, т. 35 и чл. 21 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия

Р Е Ш И:

Печатът на районните избирателни комисии е кръгъл с един 

пръстен. 

Във  вътрешния  кръг  се  изписва  текстът  „РИК  ХY”  и 

наименованието на града – административен център на областта. 

Във  външния пръстен се  изписва  текстът  „НАЦИОНАЛЕН 

РЕФЕРЕНДУМ 2013 г.” 

XY е изписаният с арабски цифри номер на изборния район 

на комисията, според Указ № 113 от 28 април 2009 г. на Президента 

на Република България.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 

моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.

Имаме Решение № 49-НР.

Кой ще направи предложение за РИК – Смолян.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Все  пак  да  направя  едно 

предложение  с  оглед  на  квотното  разпределение  в  районните 

избирателни комисии на дами и господа, правя предложение за 

представителката на Коалиция за България Рабие Кьосева.  Все 

пак трябва да се съобразяваме и с това.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението на господин Караджов. Който е съгласен, моля 

да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 8, против – 9.

Няма решение.

Заповядайте, госпожо Христова.

МАРИАНА ХРИСТОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

полученото  и  докладвано  от  госпожа  Солакова  писмо  от 

Министерския  съвет  за  плана  за  действие  по  време  на 

произвеждане на референдума, както и смятам, че във връзка с 

добрата организация на самото предаване на изборните книжа, 

материали  и  протоколи  на  секционните  избирателни  комисии 

след приключване на деня на гласуване, следва да осъществим 

контакт с областните управители, тъй като знаем, че районните 

избирателни  комисии  осъществяват  своята  дейност  в 

областните  администрации  или  в  предоставени  от  областните 

управители други помещения. И тъй като съгласно чл. 20, ал. 3 

от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното  самоуправление  секционните  избирателни  комисии 

предават  на  съответната  общинска  администрация  третия 

екземпляр от секционния протокол заедно с  всички материали 

за  съхранение,  ние  трябва  да  укажем  със  съдействието  на 

областната администрация как да стане това предаване. 

С цел да избегнем, както се случи миналата година, хаос 

при  предаването  на  книжата  и  материалите  ви  предлагам  да 

отправим едно писмо до областните управители с молба да ни 

предоставят  изготвения  от  тях  план  за  действие.  Всички 

областни  администрации,  както  и  повечето  от  районните 

избирателни комисии правят такъв план за действие в изборния 
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ден и за изборната нощ и този план за действие и организация 

позволява  ние  да  видим  как  ще  бъдат  позиционирани  както 

районните  избирателни  комисии,  така  „Информационно 

обслужване”,  така  евентуално  представители  на  общинската 

администрация,  която  ще  приемат  изборните  книжа  и 

материали.

Госпожа Солакова е предложила, аз съм направила малки 

редакции,  един  текст  за  писмо  до  областните  управители. 

Естествено че това е една молба от нас и благодарение на тези 

планове за  действие,  които те ще изготвят  и ни дадат  някаква 

информация  как  смятат  да  организират  самото  предаване  на 

секционните  протоколи,  самото  предаване  на  чувалите  и  на 

списъците,  ние  ще изградим една по-добра представа  за  всяка 

областна  администрация  как  е  организирала  и  как  смята  да 

организира работата  си и евентуално можем на базата  на тези 

данни, които имаме, да излезем със становище и да помогнем и 

да взаимодействаме с областните управители всичко да протече 

нормално  в  изборния  ден  и  вечерта  за  предаването  на  тези 

книжа. 

Ще ви зачета писмото:

„В  изпълнение  на  функциите  на  ЦИК  във  връзка  с 

организацията и произвеждането на националния референдум на 27 

януари  2013  г.  ЦИК  трябва  да  приеме  решение  относно  реда  за 

предаване  от  СИК  на  избирателните  списъци  и  книжата  от 

референдума за съхранение в общинските администрации.

Съгласно  чл.  20,  ал.  3  от  ЗПУГДВМС  секционната 

избирателна  комисия  предава  на  съответната  общинска 

администрация третия екземпляр от секционния протокол заедно с 

всички материали за съхранение.
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Предлагаме в срок до 15 декември 2012 г. да представите в 

ЦИК становище относно организацията  и начина на предаване на 

документите  от  националния  референдум  от  СИК на  общинските 

администрации.

С  молба  и  за  предоставяне  на  изготвения  от  вас  план  за 

действие съгласно писмо на Министерския съвет изх. № 02.04-230 

от 21.11.2012 г., във връзка с по-добрата организация и координация 

между  ЦИК  и  областните  администрации  при  произвеждане  на 

националния референдум.

Моля  веднага  след  встъпване  на  районната  избирателна 

комисия в правомощията си да ни изпратите адреса на сградата, в 

която ще изпълняват функциите си, телефони за контакти и  e-mail 

адреси   на  РИК,  както  и  интернет  страницата  на  областната 

администрация  за  обявяване  на  решенията  им,  когато  това  е 

възможно.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Имате ли възражения срещу текста?

Ако нямате, който е съгласен с предложения текст,  моля да 

гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  предлагам  ви  да 

гласуваме  едно  протоколно  решение  за  един  образец  на 

удостоверение за  назначаване  в  районна  избирателна  комисия 

на  съответната  длъжност  –  ръководна  или  член,  което  да  се 

подпише от председател и секретар, подписите да се сканират и 

останалите  удостоверения  да  бъдат  изготвени  от 

машинописката, така както беше миналата година.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.

Упълномощавам  госпожа  Мая  Андреева  да  продължи 

воденето  на  заседанието,  както  и  да  подпише  гласуваната  от 

този момент нататък кореспонденция и решения, тъй като ми се 

налага  да  тръгна.  Утре  заседанието  ще  бъде  от  14  часа. 

упълномощавам госпожа Мая Андреева да го води,  както и да 

подписва цялата кореспонденция и решения,  тъй като не знам 

дали  ще  успея  по  здравословни  причини  да  се  включа  в 

заседанието.

ПРЕДС.  МАЯ АНДРЕЕВА:  Колеги,  продължаваме.  РИК 

–  Смолян.  Кое  предложение  да  подложа  първо  на  гласуване? 

Ако  искате  да  има  избран  секретар  тази  вечер,  една  от  двете 

кандидатури  трябва да  събере  11  положителни  гласа,  за  да 

имаме  решение  за  секретар  на  РИК  –  Смолян  от  16 

присъстващи.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Аз  правя  предложение  за 

юриста, предложен от Коалиция за България – Иван Гавазов.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Аз  правя  предложение  за  юриста, 

предложен от ДПС Бойко Младенов.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги  подлагам  на 

гласуване предложенията по реда на постъпваме.

Гласуваме  първо  предложението  на  колегата  Караджов. 

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 7, против – 9.

Няма решение.

Следващата кандидатура, поставена от колегата Чаушев. 

Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 10, против – 6.

Нямаме решение.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Предлагам за секретар на РИК 

– Смолян, Елена Костадинова.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 3, против – 13.

Предложението не се приема.

Колеги, други предложения?

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Предлагам Едринч Сабитин, 

учител.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 1, против – 15.

Не се приема.

КРАСИМИР  КАЛИНОВ:  Аз  имам  съвсем  сериозно 

предложение.  Когато  има  патова  ситуация,  а  вие  знаете,  че 

такива ситуации са възможни, просто се тегли жребий. Съвсем 

сериозно  го  казвам,  защото  няма  как  по  друг  начин  да  стане. 

Имайте предвид, че стане ли 20 ч., аз си тръгвам. Който иска да 

гласува.

Колега  Христов,  заповядайте  да  вземете  папката,  за  да 

направите предложение.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Аз  направих  всички  възможни 

предложения и отказвам да правя каквото и да е предложение.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Поради  изчерпаните 

предложения  от  страна  на  докладчиците,  предлагам  двете 

спорещи страни за секретарското място да се споразумеят.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  можем  да  се  споразумеем, 

защото  имаме  различни  мандати  и  нямаме  мандати  тук  да 

правим споразумения.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Политическа  партия  ГЕРБ 

няма  претенции  към  секретарско  място,  политическа  партия 

ГЕРБ ясно  заема  председателското  място  в  тази  комисия  и  се 

очаква  предложение  от  спорещите  за  секретарското  място 

партии. Почивка!

(След почивката.)

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  кворумът  след 

почивката е 15. Тъй като преди да излезем в почивка казах на 

колегите, които спорят за секретарското място, че ще очакваме 

разрешение,  искам  да  разбера  в  момента  има  ли  такова?  Кой 

предпочита да вземе думата? Искам да зная има ли разрешение 

на  въпроса  след  почивката,  тъй  като  по  тази  причина 

заседанието беше прекъснато за почивка.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Няма  разрешение  на  дилемата,  тя 

продължава да стои с цялата си острота.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Аз  предлагам  отново 

Централната  избирателна  комисия  да  гласува  за  секретар  на 

РИК – Смолян, Иван Гавазов от Коалиция за България.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 7, против – 8.

Няма решение.

Други предложения?

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Отново  предлагам  господин 

Младенов за секретар, също юрист.
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ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 8, против – 7.

Няма решение.

Моля  докладчиците  да  се  заемат  с  преписката  и  да 

направят предложения, които да подлагам на гласуване.

Колеги, искам да заявя лична позиция, че след като бъдат 

предлагани на гласуване кандидатури, които не са внесени като 

предложения  и  също  така  предполагам  не  е  и  разговаряно  с 

лицата  за  заемането  на  тези  позиции,  аз  ще  се  въздържа  от 

положителен вот по отношение на такива кандидатури.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Колеги,  аз  се  съгласявам  с 

изложените тук становища и затова ви предлагам да гласуваме 

направеното предложение от Коалиция за България за секретар 

на РИК – Смолян, Рабие Кьосева.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 6, против – 9.

Няма решение.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Щом  не  приемате  този 

вариант, аз ви предлагам друг начин за гласуване: председател 

–  Любомир  Лилянов  Сираков,  заместник-председател  –  Рабие 

Лютвиева Кьосева и секретар – Бойко Младенов Младенов.

След  като  не  можем  да  постигнем  съгласие  по  този 

състав,  аз  считам,  че  следва  да  гласуваме друг състав  и  той е 

този, който току-що ви предложих.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Съжалявам  много,  но  по 

отношение  на  гласувани  позиции  няма  да  допусна 
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прегласуване.  Допускала  съм прегласуване  единствено  тогава, 

когато кворумът не ми се покрива с проведеното гласуване. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  За  мен  по-разумно  е 

Централната  избирателна  комисия  да  си  прегласува  решение 

при  положение,  че  не  може  да  постигне  решение  по  този 

състав, отколкото да теглим жребий.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Като  председателстващ 

заседанието отказвам да подложа предложение за прегласуване 

състав на РИК. Тъй като Комисията вече има решение по тези 

две позиции, аз не бих искала да се обръщам към когото и да е 

и да го убеждавам в противното. Изрично заявих позицията си 

по този въпрос преди почивката – че никого няма да убеждавам 

в противното. И за мен лично колегите имат достойна позиция, 

която е заявена, не мога да я поставя под съмнение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нашата  позиция  също  е 

достойна.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Не  казвам  другото,  това  е 

изявлението  ми  по  отношение  на  изявлението  на  колегата 

Караджов.  Разбирам,  че  не  иска  това  да  каже,  но  аз  така  го 

приемам.  И  затова  ще  уважа  мнението  на  всеки  и  няма  да 

подложа на прегласуване вече взети решения.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ:  Колеги,  аз  не  поставям под 

съмнение достойнството на никого от Централната избирателна 

комисия, това най-малко може да очаквате от мен. Аз искам да 

постигнем  законосъобразно  решение,  което  да  събере  някакво 

мнозинство  на  присъстващите  членове  на  Централната 

избирателна комисия.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Ами  добре,  направете 

предложение.
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ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Считам,  че  това 

предложение,  което  правя  в  момента,  ако  събере  мнозинство, 

може  спокойно  да  се  приеме  за  решение  на  Централната 

избирателна комисия. Ние нямаме окончателно гласуван състав 

на тази районна избирателна комисия.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колега,  ще  подлагам  на 

гласуване  единствено  предложения  за  секретар.  Няма  да 

допусна  прегласуване  на  вече  взети  решения.  Очаквам 

предложения, давайте!

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Давайте Вие!

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Съжалявам,  аз  заявих 

позицията  си  преди  почивката.  Аз  лично  предложение  за 

секретар  няма  да  правя.  Спорът  за  мен  е  между  две  позиции, 

дадох възможност на тези две позиции да разговарят. Заявихте 

след почивката,  че  това  не е  направено.  Тъй като,  колега,  ние 

стоим  в  тази  зала,  присъстващите,  точно  заради  вашия  спор, 

очаквам именно от тези две групи предложения. Това е личната 

ми позиция. Очаквам от вас предложения.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Личната Ви позиция не отговаря 

на действителността. Ние стоим заради егото на ГЕРБ, че не ще 

да приеме друго предложение, освен това, което е решил. 

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Искате  ли  да  Ви  покажа 

какво  означава  его  в  момента  и  да  изкарам  всички  колеги, 

които са от ГЕРБ, за да видите с едно его какъв кворум ще има 

в момента.  Ние дали не стоим тук заложници заради егото на 

Коалиция  за  България  и  ДПС!  Няма  да  допусна  такива 

изявления срещу колегите! Няма да стане тази!

РУМЯНА СИДЕРОВА: Вие не сте началник на никого от 

нас...
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ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Нито  пък  Вие,  колега 

Сидерова, сте началник на ГЕРБ!

РУМЯНА СИДЕРОВА: Всички сме с равни права, всички 

имаме  равни  права  на  собствено  мнение.  Не  ни  вменявайте 

нашата позиция като нещо престъпно и нарушение на правата 

ни. В Изборния кодекс няма правило, в което да пише, че всяка 

позиция се гласува поотделно и не може да се прегласува.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Не  си  позволявайте  да  ми 

говорите за его на ГЕРБ! Не си позволявайте да ми говорите за 

его на ГЕРБ!

РУМЯНА СИДЕРОВА: И Вие тогава не си позволявайте 

да  твърдите,  че  ние  сме  длъжни  да  се  споразумеем,  нямате 

такова право.

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Не съм казала, че сте длъжни. 

Даде ви се възможност да определите предложенията си.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предварително  и  двете  групи 

колеги Ви заявихме, че нямаме такъв мандат и не можем да се 

споразумяваме.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Не  съм  задължавала  никого 

за  нищо!  Като  председателстващ  ви  дадох  възможност  да 

обсъдите  предложенията  си.  И  няма  да  допусна  да  правите 

изявления срещу колегите! Както аз не правя изявления срещу 

колегите,  колега  Сидерова,  които  Вие  ръководите  като 

заместник-председател!

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Колега  Андреева,  след  като  Вие 

имате право на позиция, всеки от нас има право на позиция. Не 

сме длъжни да  се  откажем от  позицията,  която  защитаваме,  и 

според  нас  намира  опора  в  закона.  Дотук  са  назначени  22 

представители от ДПС, само 19 ... 
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ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Не  искам  да  започвате 

изявлението  си  с  това  кого  задължавам  за  каквото  и  да  било! 

Изрично, дебело подчертавам!

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Вие  освен  че  ни  заповядвате 

какво да направим, не ни давате и думата ли да говорим?

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Изрично  Ви  помолих  да  не 

влизате  в  персонални  нападки  било  към  мен,  било  към 

колегите, които представлявам, било към групата!

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не влизам в персонални нападки! 

Обяснявам своята позиция...

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: За втори път се случва това в 

протокол  в  мои  и  във  Ваши  изявления.  Помолих  Ви  преди 

няколко  дни,  не  навлизайте  във  води,  в  които  аз  не  навлизам 

спрямо Вас. Не си го позволявайте!

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не влизам в персонални нападки, 

обосновавам  своята  позиция,  каквото  Вие  искате.  Преди 

почивката ясно заявихме,  че ние не можем да се споразумеем, 

защото нямаме такива мандати. На нас ни е казано, че трябва да 

отстояваме  позицията  на  своите  регионални  структури,  така 

както  и  вие  заявихте  преди  почивката  в  протокола  –  че 

отстоявате мнението на своите регионални структури и нямате 

намерение да отстъпвате от него. 

Моята  позиция  е  такава:  в  ръководствата  на  районните 

избирателни  комисии  трябва  да  има  пропорционално 

представителство  на  политическите  сили,  представени  в 

парламента,  според  тяхното  представителство  в  парламента. 

Дотук  представителството  на  Коалиция  за  България  е  изцяло 

нарушено. Коалиция за България има само 19 представители в 

ръководствата от 93, ДПС, която е трета политическа сила, има 
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22 представители.  За  мен  това  е  принципната  позиция.  Не ми 

вменявайте във вина, че Комисията не може да вземе решение, 

защото  не  отстъпвам  от  тази  принципна  позиция.  Тя  намира 

опора  в  закона,  има  своя  здрав  смисъл.  Освен  това  кадрово 

познавам  човека,  предложен  от  Коалиция  за  България,  тя  е  с 

богат  организационен  опит  и  опит  в  избирателни  комисии, 

поради което аз продължавам да поддържам тази кандидатура.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Въпреки  нежеланието  да 

подложите  моето  предложение  на  гласуване,  отново  го  правя. 

Защото нямаме състав,  който окончателно да сме гласували. И 

ви  предлагам  да  гласуваме  за  председател  представения 

кандидат  от  ГЕРБ,  за  заместник-председател  –  представения 

кандидат от Коалиция за  България и за  секретар представения 

кандидат в консултациите от ДПС. И Ви моля да го подложите 

на  гласуване,  защото  няма  правна  пречка  това  да  бъде 

направено.  Ние  нямаме  решение  по  крайния  състав  на  тази 

районна  избирателна  комисия.  Ако  се  отхвърли  от 

присъстващите  тук  колеги,  е  отделен  въпрос.  Така  или  иначе, 

ние ще трябва да гласуваме окончателен състав на РИК и аз не 

виждам  как  ще  съберем  мнозинство  да  гласуваме  този 

окончателен  състав  в  този  вариант  на  районната  избирателна 

комисия.

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Христов.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз считам, че нямаме стабилен 

акт по отношение на избора на заместник-председател, така че 

би  било  незаконосъобразно  друго  решение  в  смисъла,  който 

предлага  колегата  Караджов.  Но  от  друга  страна,  госпожо 

председателстващ,  ще  помоля  да  го  подложите  все  пак  на 

гласуване,  тъй  като  то  е  редовно  предложение  на  член  на 
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Комисията.  Аз  обаче  призовавам  колегите  да  гласуват  против 

това предложение, тъй като го намирам за незаконосъобразно.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Защо  е  незаконосъобразно? 

На кой текст от закона се позовавате? Защо ме обвинявате,  че 

правя незаконосъобразно предложение?

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Предложението  Ви  е: 

председател  –  ГЕРБ,  заместник-председател  -  Коалиция  за 

България, секретар – ДПС.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 3, против – 10.

Предложението не се приема.

Чакам  предложение  за  секретар,  което  да  подложа  на 

гласуване.

 Колега  Мусорлиева,  чакам  предложение  от  Вас  като 

отговорник за района.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо 

председателстващ,  въпреки  моите  уважения  към  Вас  и  към 

старанието, с което водите заседанието, аз нямам какво повече 

да  кажа.  Каквото  имах  да  кажа,  аз  го  казах.  Даже  ние  с 

господин  Чаушев  се  споразумяхме  и  направихме  общо 

предложение. Не виждам какво още мога да предложа.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колега  Мусорлиева,  в 

момента  така  излизат  нещата,  поставени  в  този  състав,  че  в 

момента Ви се пада честта да балансирате, тъй като до момента 

не  виждам  нито  Коалиция  за  България,  нито  ДПС  да  прави 

предложение.  Моля  като  отговорник  да  направите 

предложение, което да се подложи на гласуване.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Противопоставям  се  на 

злепоставянето  ни!  Води  се  протокол,  току-що  колегата 
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Караджов  направи  предложение.  А  Вие  да  заявявате,  че 

Коалиция  за  България  не  е  направила  предложение,  най-

малкото е некоректно.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колега  Сидерова,  след 

проведено  гласуване  от  13  гласували,  3  „за”,  10  „против” 

предложението на колегата  не беше прието.  След което дадох 

възможност отново да се правят предложения и тъй като такива 

не чух, дадох думата на колегата Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Единственото,  което  мога  да 

предложа,  не  е  предложение  за  име,  а  единствено  мога  да 

предложа като медиатор да съм медиатор между БСП и ДПС. И 

ГЕРБ.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  ГЕРБ  категорично  се  е 

дистанцирала  от  това.  ГЕРБ  няма  претенция  за  това  място, 

ГЕРБ е заявила позицията си, казах изрично, оттук насетне има 

кой  да  се  разбира  по  този  въпрос.  Госпожа  Мусорлиева  е 

отговорник за района.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Нямам  предложение. 

Категорично!

Много Ви благодаря за доверието,  много обичам да съм 

балансьор,  противно  на  много  очаквания,  но  не  бих  могла  да 

бъда в този случай,  тъй като нашият представител там твърдо 

заема  позиция.  И ние  я  подкрепяме  през  цялото  време.  Нищо 

повече  не  сме  правили по  въпроса.  По  същия начин аз  нямам 

мандат  да  отстъпвам  от  позицията  на  регионалните  ни 

структури.  А  като  докладчик  изредих  според  мен  всички 

възможности, когато ми беше дадена думата преди три-четири 

часа.
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ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  12  присъстващи  в 

зала.  Кой  ще  докладва  двете  предложения  за  секретарско 

място?

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Колеги,  аз  ви  предлагам 

отново да преразгледаме възможност Рабие Лютвиева Кьосева, 

предложена  от  Коалиция  за  България,  да  бъде  избрана  за 

секретар  на  Районната  избирателна  комисия  –  Смолян,  област 

Смолян, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8, против – 4.

Има решение.

Кой ще докладва целия състав?

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, благодаря на 

всички  за  толерантното  отношение.  Докладвам  ви  проект  на 

решение  относно  назначаване на Районна избирателна комисия – 

Смолян, област Смолян, за националния референдум на 27 януари 

2013 г.

„Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Смолян с вх. № НР-99 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  –  Смолян,  тъй  като  за  мястото  на  секретар  има  две 

предложения  –  на  ПП  „ДПС“  и  на  КП  „Коалиция  за  България“. 

Мястото на заместник-председател също е било спорно – между КП 

„Синята коалиция“ и ПП „НДСВ.
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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 – Смолян, в 

състав от 13 членове, както следва:

Председател: Любомир Лилянов Сираков

Заместник-председател: Иван Михайлов Райков

Секретар: Рабие Лютвиева Кьосева

Членове: Кристиян Николаев Николов

Ангел Николаев Безергянов

Василка Димитрова Гатешка

Юлия Василева Исакова

Симеон Атанасов Велинов

Иван Милков Гавазов

Бойко Младенов Младенов

Ердинч Садеттин Билен

Елена Костадинова Илиева

Александър Кръстев Савов

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  3-

дневен срок от съобщаването му.”

ПРЕДС.  МАЯ АНДРЕЕВА:  Колеги,  чухте  предложението. 

Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8, против – 4.

Имаме Решение № 50-НР.

Колега Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Гласувах  против  това  решение,  то 

отново беше несъобразено  с  реалната  обстановка и качествата 

на  кандидатите.  Отново  не  беше  ясен  критерият,  по  който  се 

взе  това  решение.  При  положение  че  беше  юрист,  при 

положение  и  възприетите  критерии  представителство  в 

съответния  регион  и  област,  отново  кандидатът  на  ДПС  беше 

игнориран  по  неясни  за  мен  критерии,  по  някаква  си 

целесъобразност, която отново не беше ясна.

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Христов.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз също имам особено мнение. 

Аз  гласувах  „за”,  тъй  като  считам,  че  с  това  решение  бе 

изравнено частично представителството в страната и затова ще 

обобщя цифрите,  които се получиха окончателно. Коалиция за 

България –  20 ръководни места, политическа партия ДПС –  22, 

политическа  партия  НДСВ – 3,  политическа  партия  „Атака”  – 

12,  „Синята  коалиция”  –  5,  политическа  партия  ГЕРБ  с  31 

ръководни места от общо 93 в страната.

ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Сидеров, заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  подкрепям 

казаното от колегата  Владимир Христов и искам да  благодаря 

на колегите, които допринесоха за вземането на това решение.

ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  искам  да  обоснова 

отрицателния  си  вот.  Това  е  последната  районна  избирателна 

комисия,  която  ние  гласувахме  днес,  с  което  приключихме 

назначаването на районните избирателни комисии в страната.
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В самото начало аз заявих, че ще поддържам навсякъде и 

ще  подкрепя  с  вота  си  постигнатите  съгласия  по  позиции  на 

места,  че  ще  се  придържам  към  направените  предложения 

съобразно  това,  винаги  ще  подкрепям,  разбира  се,  юристите, 

какъвто  е  принципът  в  Изборния  кодекс.  Това  е  причината  за 

моя  отрицателен  вот  в  момента,  тъй  като  в  момента  се  прие 

решение,  в  което  секретарят  не  е  юрист.  Други  съображения 

нямам.  Водещият  ми  мотив  е  посочен  в  Кодекса,  който 

наистина толерира за тази дейност юристите.

Благодаря  на  всички!  Моля всички гласувани проекти в 

днешния  ден,  които  до  момента  не  са  подписани,  да  бъдат 

проверени,  за  да  можем  с  колегата  Солакова  да  подпишем 

решенията и да бъдат качени на сайта.

Други въпроси за доклад не виждам да има, а часът вече 

е много късен. Закривам заседанието. Утре то е насрочено за 14 

часа. Благодаря на всички!

(Закрито в 21,40 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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