ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 220
На 4 декември 2012 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение за проверка на подписката.
Докладва: Мария Мусорлиева
2. Методически указания – останали за решаване въпроси и
приемане на решение.
Докладва: Румяна Сидерова
3. Проект на решение за поправка на техническа грешка в
Решение № 24-НР от 26.11.2012 г.
Докладва: Силва Дюкенджиева
4. Проект на решение относно единната номерацияна
удостоверенията за гласуване на друго място в националния
референдум на 27 януари 2013 г. и начина на тяхната защита.
Докладват: Паскал Бояджийски
5. Проект на решение относно определяне на вида, цвета и
размера

на

торбите,

в

които

се

поставят

за

съхранение

избирателните списъци и останалите книжа и материали при
произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
Докладва: Паскал Бояджийски
6. Писмо до главния секретар на МС с приложен списък на
SIM карти за членове на ЦИК и технически сътрудници.
Докладва: Севинч Солакова

2
7. Проект

на

решение

относно

предсрочно

прекратяване

пълномощията на член на Европейския парламент от Р България и
обявяване на следващия в листата кандидат.

Докладва: Елена Маркова
8. Разни - кореспонденция.
Докладва: Иванка Грозева, Севинч Солакова,
Ралица Негенцова, Румяна Сидерова, Владимир
Христов и Бисер Троянов
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова,
Мария Мусорлиева, Мая Андреева, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Анна Колушева-Манахова, Бисер Троянов, Венцислав
Караджов, Владимир Христов, Гергана Маринова, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Красимир Калинов, Мариана Христова, Ралица
Негенцова и Силва Дюкенджиева.
ОТСЪСТВАХА:

Мая

Андреева,

Сабрие

Сапунджиева,

Валентин Бойкинов, Емануил Христов, Паскал Бояджийски.
Заседанието бе открито в 14,50 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 4
декември 2012 г.
Разполагате с дневния ред. Имате ли забележки към
обявените и включени в дневния ред точки или предложения за
допълнения? Добре, да включим точка „Разни – кореспонденция и
отговори на писма”.
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Първо ще дам думата на дежурния господин Караджов, който
да докладва относно внесеното заявление за регистрация на
инициативен комитет.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, днес в 11,00 часа
постъпи заявление за регистрация на инициативен комитет като
застъпник на алтернативната позиция при произвеждане на
референдума на 27 януари 2013 г. със заявлението. Инициативният
комитет е от 15 члена, а именно: Иван Николаев Иванов, Альоша
Митков Първанов, Вальо Евгениев Шарков, Георги Стефанов
Кашчиев, Димитър Петров Бъчваров, Евгений Александров Дайнов,
Иван Василев Хинковски, Иван Йорданов Костов, Иво Любомиров
Инджев, Юлиян Драганов Василев, Йордан Ангелов Нихризов,
Красен Стефанов Станчев, Мартин Димитров Димитров, Огнян
Димитров Минчев, Светлана Йорданова Георгиева.
Регистрират

инициативен

комитет

като

посочват

алтернативната позиция в националния референдум съгласно
решение за създаване на инициативния комитет да не се развива
ядрената енергетика в Р България чрез изграждане на нова ядрена
електроцентрала.
Предоставили са адрес за кореспонденция и телефон, както и
са приели решение за определяне на представляващия инициативния
комитет като застъпник на алтернативната позиция за участие в
националния референдум на 27 януари 2013 г., а именно Иван
Николаев Иванов.
Представени са пред Централната избирателна комисия
банкова референция от „Юнион FG България” АД, Постбанк, за
банкова референция и банкова сметка, също така декларация от
долуподписания Иван Николаев Иванов, че банковата сметка
съгласно банковата референция на „Юнион FG България” ще се
използва само за целите на инициативния комитет на застъпници на

4
алтернативната позиция на националния референдум на 27 януари
2013 г. Също така 15 броя заверени нотариално образци от
подписите на членовете на инициативния комитет, декларации
съгласно изискванията на чл. 97, ал. 8, т. 3 от Изборния кодекс във
връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК, а именно, че лицата са навършили 18
години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание
лишаване от свобода и постоянният им адрес е на територията на Р
България, както и декларация по чл. 97, ал. 8, т. 4, че няма да
обработват и да предоставят личните данни на включените в
подписката

гласоподаватели,

подкрепящи

регистрацията

на

инициативния комитет за други цели освен за предвидените в ИК и в
Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление.
Всеки един от членовете е подписал и двата вида декларации
и е представен нотариално заверен образец от подписите, които бяха
проверени от членовете на Централната избирателна комисия.
Също така подписката беше представена в 4 папки. Има 14
хил. подписа и декларация от представляващия инициативния
комитет, че подписите на гласоподавателите са положени пред член
на инициативния комитет съгласно изискванията на Приложение №
28 от книжата за националния референдум, утвърдени от ЦИК.
Подписката е изпратена на ГД „ГРАО”.
Продължаваме с точка първа от дневния ред:
1. Проект на решение за проверка на подписката.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева, да докладвате.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, докладвам ви един проект
за решение, което беше изготвено за предните заседания:
„ОТНОСНО: проверка на подписките с имена на гласоподаватели,
подкрепящи регистрацията на инициативен комитет като
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застъпник на алтернативната позиция в националния
референдум на 27 януари 2013 г.
На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление във
връзка с чл. 26, ал. 1, т. 30 във връзка чл. 112, ал. 2, т. 2 и чл. 113, ал.
2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Централната избирателна комисия предава на ГД „ГРАО” в
МРРБ незабавно след получаването подписката с имена на
гласоподаватели,

подкрепящи

регистрацията

на

инициативен

комитет като застъпник на алтернативната позиция в националния
референдум на 27 януари 2013 г., за проверка на данните в него.
Проверката на подписките се извършва по реда на вписването им в
регистъра на ЦИК.
2. Проверката следва да бъде извършена не по-късно от
07.12.2012 г. включително (50 дни преди датата на референдума).
3. Проверката обхваща записите от трите имена, ЕГН и
постоянен адрес само при наличие на саморъчен подпис.
Когато в хода на проверката се установят 7000 коректни
записи, ГД „ГРАО” в МРРБ прекратява проверката и уведомява
ЦИК за резултата.
4. При проверката на подписките се спазва следната
процедура:
а) секретарят на ЦИК или друг упълномощен член на ЦИК
предава по опис приетата от комисията подписка на гласоподаватели
по чл. 112, ал. 2, т. 2 от ИК на служител от ГД „ГРАО” в МРРБ.
В описа се посочват:
- инициативен комитет като застъпник на алтернативната
позиция, представляван от
…………………………………………………………………;
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(имената на представляващия инициативния комитет)
- датата и часът на постъпване на подписката в ЦИК;
- заявеният от инициативния комитет брой на подписите;
- броят на листовете на подписката;
б) след проверка на данните от подписката ГД „ГРАО” в
МРРБ съставя протокол в два екземпляра – за ГД „ГРАО” в МРРБ и
за ЦИК, в който се посочват следните данни:
- заявеният брой на гласоподаватели, участвали в подписката;
- брой проверени записи;
- брой установени коректни записи;
- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:
* брой некоректни ЕГН;
* брой некоректни постоянни адреси;
* брой несъответствия между ЕГН и/или имена и/или
постоянни адреси;
* брой повторени записи в подписката;
* брой лица, участвали в предходни подписки за подкрепа на
инициативни комитети като застъпници на алтернативната позиция
на националния референдум на 27 януари 2013 г.;
* брой неверни и непълни имена;
* брой на лица под 18 години;
* брой лица без избирателни права;
в) протоколът по буква „б” се подписва и от директора на ГД
„ГРАО” в МРРБ и заедно със съответната подписка се връща на
ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два
екземпляра – за ГД „ГРАО” в МРРБ и за ЦИК. Разписката се
подписва от секретаря на ЦИК или от упълномощен член на ЦИК и
от служител на ГД „ГРАО” в МРРБ.
5. Централната избирателна комисия установява резултата от
подписката на база извършената от ГД „ГРАО” в МРРБ проверка.”
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Колеги, ако нямате други предложения, да гласуваме.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Отворила съм в момента протокола
от заседанието, когато сме обсъждали за първи път този проект за
решение, докладван от Мая и искам да ви кажа тя какви корекции е
предложила тогава и да преценим дали да ги съобразим и сега, за да
не пропуснем нещо.
Мая тогава е казала така: „Колеги, в проекта, който виждате
на компютрите си, предлагам на стр. 2 в буква „б” звездичката,
която е „брой несъответствия между ЕГН и/или имена, и/или
постоянни адреси” да отпадне „и/или постоянни адреси”, тъй като
това е условие на предходната звездичка”.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: След това тя е казала: „В
звездичката в същата буква „брой лица без избирателни права” да се
добави „починали, поставени под запрещение или чужди граждани”,
за да е ясно, че ГД ”ГРАО” проверява именно тези три обстоятелства
в този пункт”. Дали обаче това изброяване е изчерпателно да видим.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Може някой да се е подписал и
после да е починал.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Подписът тогава ще е валиден.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Само казвам да обсъдим това, което
тя е предложила, да не го пропуснем, иначе не го правя в момента
като предложение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако включим „починали”, да стане
„преди 16 ноември 2012 г., защото на 16 ноември са публикувани
книжата за референдума.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз смятам „починали” въобще да не го
слагаме.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако ще изброявате, напишете и
„изтърпяващи лишаване от свобода”.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нека текстът да си остане както
е.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Текстът е много коректно записан.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: И последното, което мая е казала:
„В буква „в” „протоколът по буква „б” се подписва и от директора
на ГД „ГРАО” – „и” да отпадне, тъй като този протокол може да
бъде подписан само от него”.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, има ли други предложения?
ГЕРГАНА

МАРИНОВА:

Мая

не

е

правила

други

предложения, когато е докладвала проекта за решение.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Значи в последната звездичка в
буква. „б” си остава „брой лица без избирателни права”; в буква „в”
махаме „и”, което е пред „директора на ГД „ГРАО”.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, преди да
подложа решението на гласуване, имаше ли предложение, което Мая
беше направила за редакция относно тази проверка, която да
включва проверката на подписите?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тя го постави като принципен
въпрос, а не като предложение за редакция.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Всъщност то трябва да
попадне по аналогия с брой лица, участвали в предходни подписки
за подкрепа на инициативни комитети като застъпници на
алтернативната позиция и редакцията би следвало да е „брой лица,
участвали в подписката за регистриране на инициативен комитет…”
Опитвам се да го формулирам като критерий за проверка. Ако
искате, мога и описателно да го формулирам. Можем принципно да
го гласуваме, но тъй като отворих регистъра по Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавното

власт

и

местното

самоуправление и там, където са направени предложения, има
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регистрирана подписка на инициативен комитет от граждани,
внесена в Народното събрание на 27.07.2012 г.
Така че, ако искате принципно да поставя на гласуване
въпроса дали в проверката ще се включва „брой лица, участвали в
подписката, внесена в Народното събрание на 27.07.2012 г. на
инициативния комитет, по чието предложение „Ще се развива ли
атомната енергетика в Р България чрез изграждане на ядрена
централа на площадка Белене” впоследствие е взето решението на
Народното събрание за произвеждането на националния референдум
на 27 януари”. И в този регистър, който е публичен, има протокол на
ГД „ГРАО” за извършена проверка на подписката, както и опис на
769 400 броя подписа на гражданите, подкрепили подписката. В този
смисъл данните относно лицата, които са подкрепили тази подписка,
са налични в Народното събрание.
И моето предложение е да включим в критериите за проверка
и този вид проверка относно лицата, които са подкрепили
предложението на инициативния комитет чрез подписка.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 5, против – 7.
Няма решение, поради което този критерий за проверка няма
да бъде включен в решението за проверка на подписките.
И сега да гласуваме цялото решение. Който е съгласен с
целия проект за решение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8, против – 4.
Има решение № 61-НР.
Заповядайте, госпожо Манахова.
АННА МАНАХОВА: Искам да изкажа особеното си мнение
във връзка с гласуването си против решението. Гласувах против
решението, защото смятам, че след като въобще ще се прави
проверка на подписките, на много по-силно основание следва да се
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изключват лица, които са подкрепили инициативния комитет, който
е инициирал националния референдума, защото тези лица, които
участват

в

тази

подписка,

не

би

следвало

да

подкрепят

алтернативната теза, точно противоположната позиция. На много
по-голямо основание те следва да отпаднат от тези, които всъщност
реално погледнато подкрепят една и съща теза да не се развива
ядрената енергетика.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Преминаваме към
следващата точка от дневния ред:
2. Методически указания – останалите за решаване
въпроси и приемане на решение.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не съм съгласен чисто по дефиниция с
въпросния списък, т.е. има противоречие в самото определение, в
самата дефиниция. Списъкът е безспорно установен и той е
следният: „Списък на лицата, които не могат да бъдат дописвани в
изборния ден” е цялото наименование. И ние в един момент казваме,
че това е списък на лицата дето не можели да бъдат дописвани в
изборния ден, има едни лица, които могат да бъдат вписвани. Тоест,
имаме едно основно противоречие, противоречие в определението.
Това трябва да се изрази по друг начин.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, това което остана да

се

доуточнява от обсъждането ни от вчера на методическите указания е
на стр. 14 под заглавието „Кворум за провеждане на заседанията на
РИК” табличката, която ви е дадена, беше оспорен втория ред.
Имаше предложение от Красимир Калинов, който предлага
кворумът на 13-членните комисии да бъде числото 7, а кворумът за
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провеждане на заседания на 17-членните комисии да бъде 9, а не
така, както е изписано в таблицата – съответно 8 и 10.
Трябва да решим този въпрос с гласуване, за да можем да
приемем тази част на Методическите указания.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Какво да предложа
първо на гласуване?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз ви предлагам първо това, което е
предложено от докладчика в Методическите указания.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с вида
на записа на таблицата, който е в проекта, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8, против – 4.
Предложението се приема.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: След като приехме, че 8 и 10 е
кворумът, в долната таблица да не забравим да махнем последния
ред.
РУМЯНА СИДЕРОВА: При наличие на мнозинство за
вземане на решения от РИК отпада последния ред, т.е. числата 7 и 5.
Другият въпрос е: на стр. 20 вие сте видели, че от табличката,
която е за мнозинството за вземане на решения в секционните
избирателни комисии е отпаднала последната графа и тя се състои
само от две графи, както се разбрахме вчера. Само ви обръщам
внимание.
На стр. 31 текстът, който е болдван и абзацът над него вчера
не го приехме, остана днес да го гласуваме. Считам, че в тези
текстове няма никаква разлика от законовите текстове, те не
предизвикват някаква разлика в практиката на комисията по
приложение на Изборния кодекс и ви предлагам да ги приемем така,
както

са

формулирани,

а

когато

приемаме

решението

за

избирателните списъци, там да решим въпроса за съдържанието на
списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11, против – 1.
Текстовете се приемат.
РУМЯНА СИДЕРОВА: И вече минаваме на по-големия
текст. Искам само да поясня за колегата Манахова, която вчера беше
служебно възпрепятствана да присъства. Разсъждавахме вчера по
текста, който е на стр. 34 под заглавието “Установяване на
резултатите от гласуването”. Ако отворите на заседанието от
вчерашна дата, на което разглеждахме тази част от Методическите
указания, Вие ще видите, че там текстовете, които сега са групирани
като особени случаи, бяха преместени под трите тирета, които са
под заглавието „Установяване на резултатите от гласуването”. И тъй
като се получаваше разминаване, защото при описаните тук случаи,
първия абзац под заглавието, при който имаме няколко бюлетини с
еднакъв отговор и ние сме решили, че само една от тях броим като
действителна бюлетина, но само ако тя не е засегната от някоя от
причините за недействителност, изброени в т. 9 на протокола, тогава
ще броим една бюлетина, защото всички са с еднакъв отговор, но тя
може да е действителна или недействителна, поради което решихме
тези случаи да ги опишем отделно като особени случаи. Съответно
пишем в коя купчинка се нареждат и че се преброяват заедно с
останалите бюлетини от същата купчинка.
Ако искате, да вървим текст по текст, за да видим дали е
станало ясно.
„Установяване резултатите от гласуването
Бюлетините се подреждат в три купчинки и всяка купчинка
се преброява поотделно:
- Действителни бюлетини с отбелязан отговор на въпроса
„да”; Тяхното число се вписва в т. 7 от черновата на протокола;”
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Пояснявам, че тук пише „черновата на протокола”, защото
по-нагоре в текста сме добавили, че те работят най-напред върху
черновата, а след това пренасят данните върху протокола, беловата,
този, който е на трипластова хартия.
- „Действителни бюлетини с отбелязан отговор на въпроса
„не”; Тяхното число се вписва в т. 8 от черновата на протокола;
- Недействителни бюлетини – това са бюлетините, които не
са по образец; бюлетините, които са зачертани изцяло; бюлетините,
в които не е зачертан отговор или са зачертани и двата отговора на
въпроса; бюлетините, намерени заедно с друг предмет в плика;
бюлетините, в които има вписани специални символи като букви,
цифри или други знаци и бюлетините, върху които вотът на
гласоподавателя не е отбелязан със знак „Х” с химикал пишещ със
син цвят.”
Това е точно съдържанието на текста в скобата на т. 8 от
протокола, това е Приложение № 46 от книжата. Нарочно ги
изброяваме, за да се знае, че всички тези видове недействителни
бюлетини отиват на една купчинка.
„Тези бюлетини се поставят на една обща купчинка,
преброяват се и полученото число се събира с числото на
недействителните бюлетини, намерени без плик и вписани по т. 5 от
черновата на протокола. Полученият резултат се вписва в т. 9 от
черновата на протокола.”
Вие знаете, че в т. 9 на протокола се вписват всички
недействителни бюлетини, включително и тези, които са намерени
без плик. Затова контролата по-долу е разписана, че се вади числото
на тези по т. 5.
Следват особените случаи. Решихме, че първо е най-добре да
опишем масовите случаи, които ще се появят в избирателните урни.
„Особени случаи
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Ако в плика има повече от една бюлетина, но с еднакъв
отговор на въпроса, едната от тях се брои за един действителен глас,
ако не е налице някоя от причините за недействителност, изброени в
т. 9 на протокола. Тази бюлетина се поставя на съответната
купчинка от действителни бюлетини с отговор „Да” или с отговор
„Не” и се брои заедно с тях. Останалите се унищожават с надпис
„Унищожена”, прибират се в плика. Върху плика се изписва общият
брой на намерените в него бюлетини, поставя се на купчинката с
останалите пликове и се брои заедно с тях.
Ако в плика има повече от една бюлетина и върху една от тях
има отбелязан само един отговор, а върху другата/е няма отбелязан
отговор, бюлетината, върху която има отбелязан отговор, се брои за
действителна,

ако

не

е

налице

някоя

от

причините

за

недействителност, изброени в т. 9 на протокола.
Тази бюлетина, върху която има отбелязан отговор, се
нарежда на съответната купчинка от действителни бюлетини с
отговор „Да” или с отговор „Не” и се брои заедно с тях. Бюлетината/
е, върху която/и няма отбелязан отговор, се унищожават с надпис
„Унищожена” и се прибира/т обратно в плика. Върху плика се
изписва общият брой на намерените бюлетини, оставя се на
купчинката с останалите пликове и се брои заедно с тях.
Ако описаните по-горе два вида бюлетини са засегнати от
пороците, посочени в т. 9 от протокола на СИК, те се броят за
недействителен глас. Тези бюлетини се поставят върху купчинката с
недействителни бюлетини и се броят заедно с тях.
Ако в един плик има повече от една бюлетина с различни
отговори на въпроса, една от тях се надписва „Недействителна”,
поставя се на купчинката с недействителни бюлетини и се брои
заедно с тях. Останалите бюлетини се унищожават с надпис
„Унищожена” и се прибират обратно в плика. Върху плика се
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изписва общият брой на намерените в него бюлетини. Пликът се
поставя на купчината с останалите пликове и се брои заедно с тях.
Зацапвания,
бюлетината

механични

недействителна,

и
ако

други
може

повреди
да

се

не

правят

установи

по

недвусмислен начин волята на гласоподавателя.”
И текстът от стр. 32 за недействителните бюлетини по чл. 180
и 181 го пренасяме и на стр. 40. По същия начин описвам в текста
тези особени бюлетини.
Имате ли други предложения или бележки? Тогава да
гласуваме този текст и след това да приемем решение.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложените корекции в раздел VII. Имате ли други предложения
по редакцията на тези текстове?
Ако няма, който е съгласен с предложената редакция, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11, против – 1.
Има решение.
Колеги,

имате

ли

по

целия проект

за

решение

за

Методическите указания някакви бележки, които искате да заявите?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Текстът на решението е следният:
„ОТНОСНО: приемане на Методически указания за произвеждане
на националния референдум на 27 януари 2013 г.
На основание §. 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление във
връзка с чл. 26, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
Приема
националния

Методически
референдум

приложението.”

на

указания
27

за

януари

произвеждане
2013

г.

на

съгласно
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен с предложения проект на решене за приемане на
Методическите указания, както и самите Методически указания с
направените корекции, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10, против – 2.
Имаме Решение № 62-НР.
Продължаваме с точка трета от дневния ред.
Заповядайте, колега Дюкенджиева.
3. Проект на решение за поправка на техническа грешка в
Решение № 24-НР от 26.11.2012 г.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, предлагам
проект на решение за поправка на техническа грешка в Решение №
24-НР от 26.11.2012 г.
„Постъпило е писмо от Районна избирателна комисия – Стара
Загора, вх. № НР-164/03.12.2012 г., че при извършена проверка в
Решение № 24-НР от 26 ноември 2012 г. се констатира, че е
допусната техническа грешка при изписване фамилното име на
члена на РИК Ивона Даниелова Иванова, като вместо „Иванова“ е
изписано грешно „Петрова“.
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. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 24-НР
от 26 ноември 2012 г., като фамилното име на члена на РИК Ивона
Даниелова Иванова вместо „Петрова“ да се чете „Иванова“.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Има Решение № 63-НР.
7. Проект на решение относно предсрочно прекратяване
пълномощията на член на Европейския парламент от Р
България и обявяване на следващия в листата кандидат.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви проект
на решение относно предсрочно прекратяване пълномощията на
член на Европейския парламент от Р България и обявяване на
следващия в листата кандидат.
„С вх. № 1367 от 4 декември 2012 г. на ЦИК е постъпило
писмо от председателя на Народното събрание Цецка Цачева, с
което председателят на Централната избирателна комисия е
уведомен, че са приключили необходимите процедури по обявяване
приемането на оставката на Емил Стефанов Стоянов като член на
Европейския парламент от Република България, обявен за избран с
Решение № ЕП-256 от 9 юни 2009 г. на ЦИКЕП.
Към настоящото писмо е приложено писмо от председателя
на Европейския парламент Мартин Шулц, с което Народното
събрание на Република България е уведомено, че съгласно чл. 13, § 4
от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез
всеобщи и преки избори Емил Стефанов Стоянов е подал оставка
като член на Европейския парламент, считано от 16 ноември 2012 г.
На свое пленарно заседание на 19 ноември 2012 г. Европейският
парламент е приел подадената оставка.
Предвид горното и на основание чл. 275, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
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ОБЯВЯВА Моника Ханс Панайотова, за избрана за член на
Европейския парламент от Република България от листата на
политическа партия “ГЕРБ” на мястото на Емил Стефанов Стоянов.
На Моника Ханс Панайотова да се издаде удостоверение.
Да се уведоми Европейският парламент чрез Народното
събрание на Република България за настоящото решение.”
Това решение трябва да го изпратим до Народното събрание,
защото Моника Ханс Панайотова е депутат в Народното събрание и
да може то да предприеме съответната процедура, а тя да бъде
уведомена, че има такова решение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте проекта за
решение. Ако нямате възражения, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме Решение № 2088-ЕП.
8. Разни - кореспонденция.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, докладвам ви поправка на
техническа грешка в Решение № 34-НР от 26 ноември 2012 г. на
ЦИК.
„Постъпило е писмо от Районна избирателна комисия № 25 –
София-град, вх. № НР-180/04.12.2012 г., че при извършена проверка
в Решение № 34-НР от 26 ноември 2012 г. се констатира, че е
допусната техническа грешка, изразяваща се в разместване на
бащиното и фамилното име, като вместо изписаното „Ивайло
Василев Веселинов“ да се счита „Ивайло Веселинов Василев“.
Името на члена на РИК Кристиян Кристиянов Каршалъков да
се чете „Кристиан Кристианов Каршалъков“.
На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление във
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връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 34-НР
от 26 ноември 2012 г., като името на члена на РИК под № 8 да се
чете „Ивайло Веселинов Василев“ и името на члена на РИК под №
13 да се чете „Кристиан Кристианов Каршалъков“.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме Решение № 64-НР.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: От Видин е постъпило писмо в
отговор на наше писмо, с което помолихме да ни предоставят лицата
за контакти, координатите на районната избирателна комисия, както
и плановете за действие, които утвърждава областният управител
във връзка с организацията на националния референдум. Това писмо
е с вх. № НР-179 от 04.12.2012 г.
Във вчерашната поща имаше още две писма. Те са с вх. №
НР-167 от 03.12.2012 г., област Ловеч и вх. № НР-163 от 30.11.2012
г. от областния управител на Враца.
Предлагам всички тези писма да бъдат класирани в една папка
и накрая да се направи едно обобщение и да се предостави на
отговорниците по области. Планът за действие от област Видин е
много подробен. И всички отговорници може би след запознаване с
плановете за действие да имат по един доклад за съответната област
с оглед и на изготвяне на проекта на решение за предаването за
съхранение на изборните книжа и материали, включително
протоколите, които се съхраняват в общината и избирателните
списъци.
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Едно писмо с вх. № 1366 от 04.12.2012 г. Това писмо е от
председателя на ОИК, община Костинброд. То е също в отговор на
наше писмо, с което поискахме справка за водените съдебни
производства, както и за съдебните разноски. От общинска
избирателна комисия Костинброд ни уведомяват, че не са имали
дела относно изборите 2011 г.
Отново предлагам тези писма да ги събираме в една папка и
накрая да се направи един обобщен доклад за всички общински
избирателни комисии с оглед на предприетите от тях действия за
събиране на разноски, за които жалбоподателите са били осъдени,
както и в случаите, в които ОИК е следвало да заплати такива
разноски, какви действия са предприети. Всички тези писма са за
сведение.
От вчерашната поща ви докладвам едно писмо с вх. № НР-172
от 03.12.2012 г. от изпълнителния директор на Агенцията по
обществени поръчки. Уведомява ни, че не могат на сайта да
оповестят нашата информация относно конкурса за избиране на
преброител. За сведение.
Писмо с вх. № НР-169 от 03.12.2012 г. Това е заверен препис
от заповедта на кмета на община Баните за образуване на
избирателните секции. За сведение.
За сведение ви докладвам и писмо с вх. № НР-166 от
03.12.2012 г. от главния секретар на Министерския съвет относно
предприети действия за закупуване на медикаменти за 2013 г., които
да бъдат ползвани през цялата година от Централната избирателна
комисия.
6. Писмо до главния секретар на МС с приложен списък на
SIM карти за членове на ЦИК и технически сътрудници.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ще докладвам писмото до
главния секретар на Министерския съвет, към което писмо ще
приложим в 3 приложения списък на SIM картите на мобилните
телефони, които се ползват от членовете на ЦИК и сътрудниците
към комисията, наред с USB флаш устройствата за интернет
номерата, включително и за номерата на SIM картите за факсове,
които също се ползват в ЦИК. Това е по повод изпратен списък от
Министерския съвет като приложение към техния договор, който
подновяват с М-tel. Ние направихме цялостна проверка, изпращаме
актуализирани списъци на тези номера.
Ще ви представя само обобщена справка на вниманието ви.
Имаме 43 номера за членовете на комисията, включително мобилни
телефони и SIM карта за мобилен интернет. Имаме 13 номера на
факсове и 26 номера, част от които са предоставени на
сътрудниците, с които има сключени договори, като от тях 17 са
свободни и те се предоставят на сътрудниците, които биват
привличани към деня на изборите, в момента към деня на
референдума.
Предлагам да гласуваме едно писмо до главния секретар и
приложено да изпратим тези номера, които посочих.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Предложеният проект за писмо се приема.
Сега искам да ви уведомя, че в изпълнение на решението на
ЦИК за провеждане на срещи с Асоциацията на българските радиои телевизионни оператори, срещата ще се проведе утре в 11,00 ч.
сутринта, а срещата с Института за развитие на публичната среда,
Антоанета Цонева и други представители на неправителствени
организации ще се проведе утре, сряда в 16,30 ч.
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Съгласно условията на заданието за участие в конкурса за
идеен сценарий и изработване на аудиовизуално произведение на 5
декември, утре, от 17,05 работната група, която е определена с
решение на ЦИК да отвори офертите, следва да ги отвори в 17,05 ч.
Заповядайте, госпожо Негенцова.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, във връзка с нашите срещи
с неправителствените организации и една идея от тях за търсене на
взаимодействие с Асоциацията на домоуправителите в Р България
ви предлагам следната покана:
„До Марин Димитров, председател на Асоциацията на
домоуправителите в Р България
Уважаеми господин Димитров,
Във връзка с произвеждане на национален референдум на 27
януари 2013 г. Централната избирателна комисия Ви кани на 10
декември 2012 г. в 13 часа в сградата на Народното събрание,
площад „Александър I” № 1 на среща за обсъждане на въпроси,
свързани

с

разяснителната

кампания

за

възможността

за

взаимодействие и сътрудничество при нейната реализация.
Моля да изпратите потвърждение за участие по електронната
поща на адрес…… до еди-коя си дата с посочване на трите имена на
представителите от ваша страна.”
Другото е една Асоциация на собствениците на етажна
собственост, но аз мисля, че тази работа бихме могли да свършим с
домоуправителите.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам съобщение във връзка с
проведения конкурс в следния текст: „На 5 декември 2012 г. от
17,00 ч. в зала 76 на площад „Александър I” № 1 се отварят офертите
по обявения конкурс от ЦИК за съответните клипове. Отварянето на
офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в

23
конкурса,

техни

упълномощени

представители,

както

и

представители на средствата за масово осведомяване и на
юридически лица с нестопанска цел.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
прочетения текст, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Приема се.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Вчера ми бяха разпределени две
писма, които са свързани с произвеждане на референдума в
дипломатически и консулски представителства.
Първото писмо е изпратено от Министерството на външните
работи, с което господин Иван Сираков, постоянен секретар на
МВнР, който е определен да координира работата в министерството
по произвеждане на референдума, ни уведомява за държавите, в
които е дадено съгласие да се произвеждат избори в тези секции.
Писмото ще се намира в канцеларията. Това е в резултат на
проведената среща между представители на ЦИК, които отговарят за
изборите в чужбина и представители на Министерството на
външните работи, на която се разбрахме, че в края на всяка седмица
ще ни изпращат актуализирана информация в кои държави е
потвърдено, че може да се произведе референдума. Писмото ще е на
разположение на всички в канцеларията.
Второто писмо е от Боян Юруков, български гражданин, който
живее в чужбина, изпратено е по имейла с вх. № НР-174 от
03.12.2012 г., в което той ни пита дали ще се отварят секции в
почетните консулства, защо в нашето Решение № 13-НР от
20.11.2012 г. се посочва, че разрешените формати са PDF и
…..”Какво наложи технологичното ограничение на форматите с
решението от 14 ноември. Бяха ли уведомени всички консулства и
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посолства и почетни консулства за това, че трябва да искат
разрешение от съответните страни до 17 ноември, тъй като тече
процедура за отваряне на консулство във Франкфурт, а това в Бон е
вече затворено. Ще отвори ли консулството врати до януари.” Това
са въпросите.
Аз ви предлагам да му отговорим по имейла, както ни е
изпратено писмото със следния отговор:
„На поставените от Вас въпроси отговаряме както следва:
Няма да се гласува в почетните консулства на Р България, тъй като
това противоречи на чл. 9, ал. 1 от Закона за прякото участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление; второ,
посочените в Решение № 13-НР от 20.11.2012 г. формати са
съобразени с техническите възможности на дипломатическите и
консулските представителства, тъй като ние това сме го обсъждали и
затова сме изготвили решението по този начин; трето, останалите
въпроси следва да бъдат отправени до Министерството на външните
работи и съответните посолства или консулства.
Вашето писмо, получено от нас в електронен вид, сме
изпратили на Министерството на външните работи.
И да го препратим с едно придружително писмо до
министерството и с нашия отговор.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Приема се.
Заповядайте, господин Христов.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, постъпило е писмо с вх. № НР-162 от
30.11.2012 г., което ми беше представено едва днес, от Димитър
Стоянов,

в

качеството

му

на

председател

на

Национал
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демократичната партия, в което писмо се иска по същество да
преразгледаме и изменим нашето Решение № 15 от 21 ноември тази
година, като в т. 2.1, буква „б” направим допълнение на списъка на
партиите, които имат право да участват в консултациите относно
състава на СИК, като включим Национал-демократичната партия в
изброените партии, които имат членове в Европейския парламент,
но не са парламентарно представени. В обстоятелствената част на
писмото се твърди, че самият господин Стоянов е член на
Европейския парламент от въпросната Национал-демократична
партия. Към писмото са представени извадка от сайта на
Европейския парламент и удостоверение за актуално състояние на
съответната партия.
Предполагам, че това е общоизвестно, но след справка от
листите от 2009 г. се установява, че Димитър Стоянов е избран за
член на Европейския парламент от листата на партия „Атака”,
поради което ви предлагам да отговорим с писмо на заявителя, че
Централната избирателна комисия намира, че партиите, които имат
членове в Европейския парламент са тези, които са били
регистрирали листи, участвали в изборите и съответно са получили
мандати от разпределението то последните избори за членове на
Европейския парламент.
Сега обаче съм длъжен да ви докладвам коректно и да изтъкна,
че действително в Изборния кодекс не се съдържа дефиниция по
отношение на това кои са партиите, които имат членове в
Европейския парламент, съдържа се само дефиниция на партиите,
които са парламентарно представени, като в тази дефиниция се
набляга на това, че са участвали в последните парламентарни избори
и имат парламентарна група.
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Ако имате някакви възражения, моля да ги изложите. В
противен случай, госпожо председател, предлагам да подложите на
гласуване предложението ми в смисъл, който преди малко изказах.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Ако искате, да погледнете извадката.
Той в действителност е в групата на независимите и пише
„Българска национал-демократическа партия”. Аз това не го
обвързвам със смисъла на писмото, тъй като там знаете е въпрос на
парламентарни групи и принадлежност към някоя от европейските
партии. Въпросът тук е дали свободното самоопределяне на един
или друг депутат влече след себе си правото съответната партия да
има членове в изборната администрация. Защото днес писмото е за
СИК, утре ще бъде за РИК, а след това евентуално за Централната
избирателна комисия при новото конституиране.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз съм съгласна с направеното
предложение, защото партия, която не е спечелила избори, не може
да бъде парламентарно представена, както правилно каза колегата
Христов, не зависимо от самоопределението на някой от депутатите,
които са избрани от името на друга партия.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
предложения отговор, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Троянов.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, по имейла на ЦИК с вх.
№ 181 от 04.12.2012 г. е постъпило запитване от Силвия Гоцева дали
за предстоящия референдум ще има ден за размисъл и ще бъде ли
забранена употребата на алкохол. Питането е продиктувано от това,
че на 26 януари е насрочен сватбен ден в Благоевград и се
интересува дали ще може да се предложи алкохол на гостите.
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Предлагам да изпратим отговор по имейла със следното
съдържание:
„Съгласно протоколно решение на ЦИК от 4 декември 2012 г.
и във връзка с направеното от Вас запитване Ви уведомяваме, че
датата 26 януари 2013 г. ще бъде ден за размисъл в произвеждания
на 27 януари 2013 г. референдум.
Въпросите, свързани със забраната на алкохол в деня на
референдум и в деня за размисъл, се решават от кмета на
съответната община, към който следва да се обърнете.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
предложения отговор, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
Сега искам да ви кажа, че току що пристигна по имейла
списък на лицата от АБРО, които ще присъстват утре, както и
потвърждение, че срещата ще е от 11 часа в сградата на народното
събрание. Ще ви ги изчета: Мехти Меликов, Йордан Лилов, Мая
Георгиева, Гергана Данова, Николина Димитрова, Наталия Илиева,
Васил Димитров, Красимира Кръстева, Константин Кисимов,
Велина Велева, Анна Горанова, Люба Ризова, Вишана Голева, Жени
Павлова, Женя Стефанова, Надя Костова, Владимир Дайнов.
Заповядайте, господин Троянов.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, моля да бъда сменен от
работната група, която ще отваря офертите утре, тъй като ми е
невъзможно да присъствам в 17 часа. Невъзможността е свързана
със здравословни проблеми.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
предложение относно член на комисията, който да замени господин
Бисер Троянов в работната група при отваряне на офертите, тъй като
съгласно заданието и вчерашното решение на ЦИК отварянето на
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офертите се извършва с решение на работна група, която ЦИК
определя с решение. С решение от 3 декември е определена работна
група от 5 члена, един от които е господин Троянов.
Предложението е госпожа Мариана Христова да бъде
включена като член на работната група за отваряне, разглеждане,
оценка и класиране на офертите по заданието за участие в конкурс за
идеен сценарий и изработване на аудио-визуално произведение.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение, с което госпожа Мариана Христова заменя
господин Бисер Троянов като член на работната група, включваща
членове от състава на ЦИК за разглеждане, оценка и класиране на
офертите по задание за участие в конкурс за идеен сценарий и
изработка на аудиовизуално произведение.
Следващото заседание на комисията е в сряда, 5 декември
2012 г., от 14,00 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 17,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Невена Чехларова

