
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 228

На 14 декември 2012 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  E-mail от ЦИК до организациите на българите в чужбина 

относно националния референдум.

Докладва:  Паскал Бояджийски

2.  E-mail  от в.  „Топ новини” относно цени за  публикации, 

рекламни карета и банери.

Докладва: Сабрие Сапунджиева

Паскал Бояджийски

3. Писмо до Татяна Тасева – редактор „Референдум” – БНТ.

Докладва: Паскал Бояджийски

4.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка – РИК - Кюстендил. 

Докладва: Бисер Троянов

5. Писмо от ОИК-Белоградчик. 

Докладва: Иванка Грозева



6. Писмо  от  ОИК  –  Белослав,  относно  неизплатени 

възнаграждения.

Докладва: Севинч Солакова

7. Писмо-отговор  от  ОИК  –Перник  на  наш  №  НР-

37/28.11.2012 г..

8.  Писмо  от РИК  –Видин,  относно  издадени  заповеди  за 

обявяване на избирателни списъци.

Докладва: Севинч Солакова

9. Писмо от РИК –  Силистра, относно издадени заповеди за 

обявяване на избирателни списъци.

10.  Писмо  от  РИК  №  17  –  Пловдив,  относно  издадени 

заповеди за обявяване на избирателни списъци.

Докладва: Севинч Солакова

11.  Писмо  от  Областна  администрация  –  Добрич,  относно 

график за предаване на избирателните списъци.

Докладва: Севинч Солакова

12.  Писмо  от  РИК  –  Плевен,  относно  брой  избирателни 

секции.

Докладва: Севинч Солакова

13. Писмо от господин Асен Григоров – ДЗЗД „Референдум”.

Докладва: Паскал Бояджийски

14. Промяна в ОИ К-Своге.

Докладва: Гергана Маринова

15.  Приемане  на  съобщение  на  ЦИК относно  обсъждане  в 

Народното събрание.

Докладва: Бисер Троянов

16. Възнаграждение ОИК – Ветово.

Докладва: Мариана Христова

17. Възнаграждение ОИК – Мъглиж.

Докладва: Мариана Христова
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18. Възнаграждение ОИК – Оряхово.

Докладва: Мариана Христова

19. Възнаграждение ОИК – Велико Търново.

Докладва: Румяна Сидерова

20. Възнаграждение ОИК – Рила.

Докладва: Румяна Сидерова

21. Възнаграждение ОИК – Попово.

Докладва: Ерхан Чаушев

22. Възнаграждение ОИК – Белоградчик.

Докладва: Ерхан Чаушев

23. Възнаграждение ОИК – Роман.

Докладва: Владимир Христов

24. Възнаграждение ОИК – Попово.

Докладва: Емануил Христов

25. Възнаграждение ОИК – Гулянци.

Докладва: Севинч Солакова

26. Възнаграждение ОИК -  Монтана.

Докладва: Иванка Грозева

27. Възнаграждение ОИК – Сливен.

Докладва: Иванка Грозева

28. Възнаграждение ОИК – Чипровци.

Докладва: Иванка Грозева

29. Възнаграждение ОИК – Аксаково.

Докладва: Севинч Солакова

30. Възнаграждение ОИК – Кайнарджа.

Докладва: Бисер Троянов

ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова, Мая 

Андреева,  Румяна  Сидерова,  Сабрие  Сапунджиева,  Севинч 

Солакова,  Анна  Колушева-Манахова,  Бисер  Троянов,  Валентин 
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Бойкинов,  Венцислав  Караджов,  Владимир  Христов,  Гергана 

Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева, 

Красимир  Калинов,  Мариана  Христова,  Паскал  Бояджийски  и 

Ралица Негенцова.

ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева и Силва Дюкенджиева.

Заседанието  бе  открито  в  14,20  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам  заседанието  на  Централната  избирателна  комисия  на 

14 декември 2012 г.

Колеги,  запознахте  ли  се  с  дневния  ред,  тъй  като  поради 

прегледа на клиповете не взех становището ви дали имате забележки 

или допълнения към обявения дневен ред, ви моля сега, ако някой 

има забележки към обявения дневен ред или иска да се включи нещо 

допълнително, да го заяви.

Моля, гласувайте така предложения дневен ред.

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

Дневният ред се приема.

15. Приемане на съобщение на ЦИК относно обсъждане в 

Народното събрание.

Давам  думата  на  господин  Троянов  да  докладва  писмото, 

което вчера гласувахме по принцип, а днес – като текст.

Заповядайте, господин Троянов.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, писмото беше отговор 

на нападки, че ние сме фалшифицирали изборни резултати. Писмото 
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като  проект  е  подготвено  и  е  качено  в  мрежата  в  днешното 

заседание.

Започвам да чета:

„С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изказани от трибуната на Народното събрание 

на 12 и 13 декември 2012 г. упреци към дейността на ЦИК по повод 

произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за президент и 

вицепрезидент  на  републиката  Централната  избирателна  комисия 

изразява следното становище:

Изборните  резултати  подробно  са  отразени  в  бюлетин  на 

ЦИК.  Въведени  са  всички  данни  от  протоколите  на  секционните 

избирателни  комисии  съобразно  извършеното  преброяване  на 

гласовете и отчитането на данните от гласуването. Публикуваните 

изборни  резултати  вярно  отразяват  записите  на  секционните 

избирателни  комисии.  Изборният  кодекс  е  въвел  достатъчно 

гаранции  за  достоверното  оповестяване  на  вота,  част  от  които 

гаранции е  повторната проверка от ЦИК. ,Данните от секционните 

протоколи се въвеждат първоначално от СИК под прекия контрол на 

ОИК чрез екип на преброителя, а след това се въвеждат още веднъж 

от  друг  екип  под  надзора  на  ЦИК.  На  комисията  са  възложени 

правомощия  да  сравни  въведените  данни  и  при  наличието  на 

разлики  и  на  очевидни  фактически  грешки  да  се  произнесе  с 

решение  за  окончателните  числови  данни  за  всеки  случай. 

Изборните резултати, числовите различия и приетите окончателни 

данни се отразяват и в бюлетина на ЦИК. След обстойна проверка и 

задълбочен анализ на данните от гласуването ЦИК е приела Решение 

№  1384  от  28.10.2011  г.,  когато  липсват  различия  между 

първоначално  и  повторно въведените  данни  от  гласуването.  ЦИК 

отразява  изборните  резултати  по  секции  така,  както  те  са  били 

записани  в  протоколите  на  секционните  избирателни  комисии. 
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Въведеният  надежден  законов  механизъм  и  засилен  обществен 

контрол  по  време  на  преброяването  на  гласовете  не  позволява 

подмяна на вота на българския гласоподавател. ЦИК не си позволява 

да  извършва  корекции  върху  изборните  резултати,  да  поправя 

протоколи на секционни избирателни комисии, чийто документи са 

основа за определяне на изборния резултат.

Въведените  в  Изборния  кодекс  изисквания  задължават  в 

секционния  протокол  да  намерят  място  и  т.нар.  „недействителни 

бюлетини” по чл. 180, 181 и чл. 201, ал. 2 от ИК, които не са част от 

гласовете,  тъй  като  не  са  намерени  в  изборната  урна.  Това  са 

бюлетини, показани от гласоподаватели как са гласували, заснети с 

технически средства и сгрешени, но непуснати в изборната урна. Те 

не се отразяват изобщо върху определянето на изборния резултат. 

Цитираните в пленарна зала при обсъждане на законопроект 

за  изменение  и  допълнение  на  Изборния  кодекс  единадесет 

„фрапиращи  несъответствия“  представляват  въведени  от 

секционните избирателни комисии в протоколите записи по т. 6 – 

броя на  недействителните бюлетини по чл.  180 от ИК (показване 

начина на гласуване), който за първи път е въведен със Закона за 

изменение и допълнение на вече  отменения Закон за  избиране на 

народни представители (обн., ДВ, бр. 31/2009 г., в сила от 24.04.2009 

г.) 

Централната  избирателна  комисия,  след  като  извърши 

съпоставка  на  протоколите,  изготвени  от  СИК  и  представени  за 

съхранение в ЦИК, спрямо данните, отразени в бюлетина на ЦИК за 

резултатите от президентските избори,  не установи различия.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Понеже  се  е 

коментирало, че едно е на хартия, а друго на електронния носител, 

да се каже, че не са установени различия, за да е ясно, че каквото е 

на хартията, такова е и на електронния носител.
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БИСЕР ТРОЯНОВ: Това да бъде като ново изречение?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да  се  допълни  „...отразени  върху 

електронния носител...”

БИСЕР ТРОЯНОВ: А да сложим ли и сайта, защото в сайта 

на ЦИК ги има същите данни и са съпоставени.

„... в бюлетина и в сайта на ЦИК, както и върху електронния 

носител (CD, приложение към Бюлетина)....”

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА:  Да  се  запише  „...на  хартиен  и  на 

електронен носител...”

БИСЕР ТРОЯНОВ: Предлагам следващия текст да не го чета, 

защото всички тези случаи са извадени от бюлетините на всички 11 

секции.

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Може ли една малка корекция.

Съгласна съм с цялото съдържание, но мисля, че ще бъде по-

четимо и по-подредено за този, който чете това наше съобщение или 

писмо – ще видим за кого ще го адресираме.

Но предлагам да разбием първия абзац, той е много дълъг. Да 

стигнем до първото и второто изречение – „Публикуваните изборни 

резултати  вярно  отразяват  записите  на  секционните  избирателни 

комисии.”

Следващото  изречение  да  мине  на  нов  абзац:  „Изборният 

кодекс е въвел достатъчно....”

След това изречението „Данните от секционните протоколи 

се въвеждат” да мине на нов ред или, ако прецените да остане на 

този ред или да минат на нов ред, за да се види, че имаме двойна 

проверка.

Изречението „На Комисията са възложени правомощия ....” 

да мине на нов ред, защото те касаят вече изложеното.

Изречението  „Изборните  резултати,  числовите  различия  и 

приетите .....” също да мине на нов ред.
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Всичко е много вярно, но е много дълъг текстът на първия 

абзац. Не можеш да отсееш, че има и двойна проверка, и друго. 

Това са моите забележки.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Нататък следва текстът с въпросните 11 

случая:

„В протокола на СИК № 030603248, община Варна, район 03, 

секция № 248 е отразено, че броят на гласувалите според подписите 

в избирателния списък (т. 5 от секционния протокол) е 479. Броят на 

намерените в избирателната урна бюлетини  (т. 18) е също 479, от 

които действителните бюлетини (т. 25) е 477, а недействителните (т. 

24)  е  2.  Сборът  на  действителните  и  недействителните  бюлетини 

съответства на записите по т. 18. При въвеждане на същия протокол 

в  ЦИК  числото  479  е  било  записано  в  позиция  брой  на 

недействителните  бюлетини  по  чл.  180  от  ИК  (т.  6),  вместо  в 

позиция по т. 5, където е записано 0. При анализа несъответствието е 

отстранено и коректно отразено в Бюлетина, съобразно извършеното 

от СИК преброяване. На стр. 229 от Бюлетина са посочени данните 

от първоначалното въвеждане в РИК, така и данните от повторното 

въвеждане в ЦИК. Изрично в Бюлетина е отбелязано, че протоколът 

е приет във вида,  в който първоначално е бил въведен пред ОИК 

(вж.  обяснение  на  стр.  82  от  Бюлтетина  относно  използваните 

символи: *, &, #, буквите „ц“ и „о“).

В протокола на СИК № 030604295, община Варна, район 04, 

СИК 295 (стр.  232 от Бюлетина) е  записано:  брой на гласувалите 

избиратели според подписите в избирателния списък (т.  5)  –  274, 

брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) – 274, 

брой  на  действителните  гласове  (т.  25)  –  57  и  брой  на 

недействителните гласове (т. 24) – 217. Сборът на действителните и 

недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Сумата от 

действителните гласове, съобразно разпределението по кандидатски 
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листи, отговаря на числото по т. 25. Прави впечатление, че числото 

по т.  24 – недействителните бюлетини, намерени в избирателната 

урна,  е  записано още веднъж и на  позиция по т. 6  –  бюлетини с 

показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират 

в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният 

запис  по  т.  6  се  дължи  на  очевидна  фактическа  грешка  при 

попълването  на  секционния  протокол.  Тази  очевидна  фактическа 

грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася 

корекции  върху  съставени  протоколи  от  секционни  избирателни 

комисии. 

В протокола на СИК № 050900012, община Видин, СИК № 

012  (стр.  321  от  Бюлетина)Ч  е  записано:  брой  на  гласувалите 

избиратели според подписите в избирателния списък (т.  5)  –  316, 

брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) – 316, 

брой  на  действителните  гласове  (т.  25)  –  313  и  брой  на 

недействителните гласове (т. 24) – 3. Сборът на действителните и 

недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. В позиция 

по т.  6  – показване  начина на гласуване е  записано числото 313, 

което се повтаря в позиция по т. 25 (броя на действителните гласове) 

и се касае за явна фактическа грешка.

В протокола на СИК № 153700038, област Плевен, община 

Червен бряг (стр. 685 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите 

избиратели според подписите в избирателния списък (т.  5)  –  286, 

брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) – 286, 

брой  на  действителните  гласове  (т.  25)  –  244  и  брой  на 

недействителните гласове (т. 24) – 42. Сборът на действителните и 

недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Сумата от 

действителните гласове, съобразно разпределението по кандидатски 

листи, отговаря на числото по т. 25. Числото по т. 5 още веднъж е 

било нанесено и в следващата позиция от секционния протокол по т. 
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6 – показване начина на гласуване,  което е  очевидна  фактическа 

грешка.

Същите са случаите и в следващите секции:

В протокола на СИК № 162206054, община Пловдив, район 

06  (стр.  746  от  Бюлетина)  е  записано:  брой  на  гласувалите 

избиратели според подписите в избирателния списък (т.  5)  –  331, 

брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) – 331, 

брой  на  действителните  гласове  (т.  25)  –  314  и  брой  на 

недействителните гласове (т. 24) – 17. Сборът на действителните и 

недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Сумата от 

действителните гласове, съобразно разпределението по кандидатски 

листи, отговаря на числото по т. 25. Прави впечатление, че числото 

по т.  5   –  брой на гласувалите според подписите е  нанесено още 

веднъж  в  позиция  по  т.  6  –  бюлетини  с  показване  начина  на 

гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната 

урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се 

дължи  на  очевидна  фактическа  грешка  при  попълването  на 

секционния  протокол.  Тази  очевидна  фактическа  грешка  ЦИК  не 

може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху 

съставени протоколи от секционни избирателни комисии. 

В протокола на СИК № 224604027, Столична община, район 

„Оборище“  –  04,  СИК  №  027  (стр.  22,  том  2  от  Бюлетина)  е 

записано:  брой  на  гласувалите  избиратели  според  подписите  в 

избирателния списък (т. 5) –  356,  брой на  намерените бюлетини в 

избирателната урна (т. 18) – 356, брой на действителните гласове (т. 

25) – 352 и брой на недействителните гласове (т. 24) – 4. Сборът на 

действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по 

т. 18. Числото по т. 5  – брой на гласувалите според подписите е 

нанесено още веднъж в позиция по т. 6.   -  бюлетини с показване 

начина  на  гласуване  по  чл.  180  от  ИК,  които  не  се  намират  в 
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избирателната  урна  и  не  формират  изборен  резултат.  Повторният 

запис  по  т.  6  се  дължи  на  очевидна  фактическа  грешка  при 

попълването  на  секционния  протокол.  Тази  очевидна  фактическа 

грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася 

корекции  върху  съставени  протоколи  от  секционни  избирателни 

комисии. Същите са случаите със секции.

В протокола на СИК № 224610014, Столична община, район 

Триадица – 10, СИК № 014 (стр. 43, том 2  от Бюлетина) е записано: 

брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния 

списък (т. 5) – 315, брой на намерените бюлетини в избирателната 

урна (т. 18) – 315 брой на действителните гласове (т. 25) – 311 и 

брой  на  недействителните  гласове  (т.  24)  –  4.  Сборът  на 

действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по 

т. 18 и по т. 5. Числото по т. 25  – брой на действителните гласове е 

нанесено още веднъж в позиция по т. 6.   -  бюлетини с показване 

начина  на  гласуване  по  чл.  180  от  ИК,  които  не  се  намират  в 

избирателната  урна  и  не  формират  изборен  резултат.  Повторният 

запис  по  т.  6  се  дължи  на  очевидна  фактическа  грешка  при 

попълването  на  секционния  протокол.  Тази  очевидна  фактическа 

грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася 

корекции  върху  съставени  протоколи  от  секционни  избирателни 

комисии. 

В протокола на СИК № 224615055, Столична община, район 

Младост  –  15,  СИК  №  055  (стр.  63-64,  том  2   от  Бюлетина)  е 

записано:  брой  на  гласувалите  избиратели  според  подписите  в 

избирателния списък (т. 5) – 442, брой на намерените бюлетини в 

избирателната урна (т. 18) – 442 брой на действителните гласове (т. 

25) – 431 и брой на недействителните гласове (т. 24) – 11. Сборът на 

действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по 

т.  18  и  по т.  5.  Числото  по т.  5   –  брой на  избирателите  според 
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подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6.  - бюлетини с 

показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират 

в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният 

запис  по  т.  6  се  дължи  на  очевидна  фактическа  грешка  при 

попълването  на  секционния  протокол.  Тази  очевидна  фактическа 

грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася 

корекции  върху  съставени  протоколи  от  секционни  избирателни 

комисии. 

В протокола на СИК № 224615077, Столична община, район 

„Младост“  –  15,  СИК № 077  (стр.  64-65,  том 2   от  Бюлетина)  е 

записано:  брой  на  гласувалите  избиратели  според  подписите  в 

избирателния списък (т. 5) – 333, брой на намерените бюлетини в 

избирателната урна (т. 18) – 333 брой на действителните гласове (т. 

25) – 332 и брой на недействителните гласове (т. 24) – 1. Сборът на 

действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по 

т.  18  и  по т.  5.  Числото  по т.  5   –  брой на  избирателите  според 

подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6.  - бюлетини с 

показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират 

в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният 

запис  по  т.  6  се  дължи  на  очевидна  фактическа  грешка  при 

попълването  на  секционния  протокол.  Тази  очевидна  фактическа 

грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася 

корекции  върху  съставени  протоколи  от  секционни  избирателни 

комисии.

В протокола на СИК № 224619087, Столична община, район 

„Люлин“  –  19,  СИК  №  087  (стр.  81-82,  том  2   от  Бюлетина)  е 

записано:  брой  на  гласувалите  избиратели  според  подписите  в 

избирателния списък (т. 5) – 294, брой на намерените бюлетини в 

избирателната урна (т. 18) – 294, брой на действителните гласове (т. 

25) – 291 и брой на недействителните гласове (т. 24) – 3. Сборът на 
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действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по 

т.  18  и  по т.  5.  Числото  по т.  5   –  брой на  избирателите  според 

подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6 – бюлетини с 

показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират 

в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният 

запис  по  т.  6  се  дължи  на  очевидна  фактическа  грешка  при 

попълването  на  секционния  протокол.  Тази  очевидна  фактическа 

грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася 

корекции  върху  съставени  протоколи  от  секционни  избирателни 

комисии. 

В протокола на СИК № 224611006, Столична община, район 

„Красна поляна“ – 11, СИК № 006 (стр. 46-47, том 2 от Бюлетина) е 

записано:  брой  на  гласувалите  избиратели  според  подписите  в 

избирателния списък (т. 5) – 162, брой на намерените бюлетини в 

избирателната урна (т. 18) – 162 брой на действителните гласове (т. 

25) – 162 и брой на недействителните гласове (т. 24) – 0. Сборът на 

действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по 

т. 18 и по т. 5.  При повторното въвеждане на данните от секционния 

протокол в ЦИК за позицията по т. 24 е посочено числото 136, което 

не е прието в окончателните резултати, съответстващи на записите 

на  секционния протокол.    Изрично в  Бюлетина  е  отбелязано,  че 

протоколът е приет във вида, в който първоначално е бил въведен 

пред ОИК. На позиция по т. 6 се съдържа запис на числото 67.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ще  дам 

възможност за корекции на текста. Междувременно ще ви помоля да 

погледнете останалата част от писмото със записите на бюлетините. 

Да го видите като текст, за да може после да го гласуваме.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Господин Троянов, тук нали са два 

вида протоколи – едните са, които са минали през наша контрола, 
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защото  някъде  е  имало  разлика  при  въвежданията  между 

първичното и контролното въвеждане, а втората категория са тези, 

които са ни убягнали от погледа, защото контролите са сработили и 

няма никакъв проблем.

На  стр.  3,  където  приключва  първият  абзац,  където  пише: 

„Изрично е отбелязано, че данните, въведени в ЦИК от преброителя, 

не са официалните.”

БИСЕР ТРОЯНОВ: Това е, понеже са две колони на секция 

№ 248.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не,  аз  имам  предвид  думата 

„официалните”. Аз разбирам какво искате да кажете, но дали е точно 

казано?

БИСЕР ТРОЯНОВ: Може би „не са окончателните”.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Те по-скоро са верните,  ако питате 

мен. Това са верни данни от първичното въвеждане.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Точно  така,  а  грешката  е  в  ЦИК  при 

повторното въвеждане.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това да го обясним и също, че това е 

взето  с  решение  на  ЦИК.  Тоест,  не  само,  че  в  самия  бюлетин  е 

отбелязано,  но  че  това  отбелязване  е  резултат  от  наше  решение. 

Иска ми се мъничко да допълним.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Да, разбирам Ви, но дайте текст.

РУМЯНА СИДЕРОВА: „Изрично е отбелязано, че данните, 

въведени от преброителя в ЦИК, не са ......”  Всъщност на стр.  82 

какъв е точно текстът? 

БИСЕР ТРОЯНОВ: Това са обясненията от Бюлетина:

„В случаите на несъответствие между официалните данни в 

секционния  протокол  и  данните  от  въвеждането  му  в  ОИК  или 

превъвеждането им в ЦИК, в протокола със официалните данни за 

секцията се отбелязва с един от следните символи:  * – при разлика 
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между данните от протоколите в ОИ К и при въвеждането в ЦИК и 

официалните  данни;  &  -  при  разлика  между  официалните  данни, 

въведени  в  СИК-протокол;  # -  при  разлика  между  официалните 

данни, въведини в ОИК-протокол.

Следва  колоната  с  официалните  данни,  въведени  в  ОИК и 

превъведени в ЦИК-протокол, отбелязани съответно със знака „о” 

или „ц”.”

Нали  при  въвеждането  в  ОИК  има  едни  данни,  при 

превъвеждането  в  ЦИК  може  да  се  получат  различия  и  ние 

съпоставяме грешките. Но в ЦИК всички данни ги въвеждаме вече в 

две колони за тази секция. В обичайния случай секцията има една 

колонка  за  една  секция.  А  в  секция  №  248  във  Варна  има  две 

колонки. И за двете са посочени, че те са за секция № 248, за да се 

види къде е различието – в ОИК или в ЦИК. 

Когато не са приели решение кое приемат – от ОИК или от 

ЦИК – ние слагаме знак  & или  #. & слагаме, когато грешката е в 

ЦИК, а #  слагаме, когато грешката е при ОИК.

В бюлетина всичко е въведено. Всички данни са официални, 

дори и тези, които са погрешно въведени. Буквичката „ц”, съвместно 

с  & ни показва къде е въведена грешката и кое ние сме приели с 

Решение № 1384 като окончателно.  Знаците  &  и  # се слагат  там, 

където са окончателните данни, верните.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, предлагам да напишем още 

едно  изречение,  че  тези  констатации  са  станали  въз  основа  на 

изрично решение на ЦИК и да го посочим или да препратим към 

обясненията в Бюлетина.

Всъщност добре е да остане така. Връщам си думите назад. 

Не  предлагам  корекция.  Да  остане  така,  да  препратим  към 

обясненията  в  бюлетина,  за  да  могат  те  да  се  запознават  с 
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обясненията в Бюлетина и да си направят изводите, както те самите 

преценят. Да не излезе, че сме ги подвели допълнително. 

От упреците към нас се внушава, че това са недействителни 

бюлетини и по този начин е опорочен вотът на избирателя. А това на 

практика не са бюлетини, които са намерени вътре в изборната урна.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това не са гласове.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Да,  не  са  изобщо  гласове,  не  са  взети 

предвид при отчитане на резултатите.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това, което говорих за първия абзац, 

го  има  дадено  като  редакция  в  предпоследното  изречение  на 

последния абзац и ви предлагам това изречение да се пренесе в тези 

случаи, в които казваме къде са коректно въведените данни.

„Изрично в бюлетина е отбелязано, че протоколът е приет във 

вида, в който първоначално е бил въведен от ОИК. На позиция по 

т. 6 се съдържа запис на числото 67.”

За това изречение става въпрос.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Колеги,  коригираното  съобщение  е 

качено в заседание от днешна дата в „Местни избори 2012”

„С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изказани от трибуната на Народното събрание 

на 12 и 13 декември 2012 г. упреци към дейността на ЦИК по повод 

произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за президент и 

вицепрезидент  на  републиката  Централната  избирателна  комисия 

изразява следното становище:

Изборният кодекс установява надежден механизъм и засилен 

обществен  контрол  по време  на  преброяването  на  гласовете  и  не 

позволява подмяна на вота на българския гласоподавател. Кодексът 

е въвел достатъчно гаранции за достоверното оповестяване на вота, 

част от които е неговата повторна проверка от ЦИК.
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Централната избирателна комисия въвежда повторно всички 

данни  от  протоколите  на  секционните  избирателни  комисии, 

съобразно извършеното преброяване на гласовете и отчитането на 

данните от гласуването.

Данните  от  секционните  протоколи  се  въвеждат 

първоначално  от  СИК под прекия  контрол  на  ОИК чрез  екип на 

преброителя, а след това се въвеждат още веднъж от друг екип под 

надзора на ЦИК. Когато липсват различия между първоначално и 

повторно въведените данни от гласуването, ЦИК отразява изборните 

резултати по секции така, както те са били записани в протоколите 

на секционните избирателни комисии.

На  Централната  избирателна  комисия  са  възложени 

правомощия  да  сравни  въведените  данни  и  при  наличието  на 

разлики  и  на  очевидни  фактически  грешки  да  се  произнесе  с 

решение за окончателните числови данни за всеки от случаите. След 

обстойна проверка и задълбочен анализ на данните от гласуването в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  ЦИК  е 

приела Решение № 1384 от 28.10.2011 г.

ЦИК не извършва корекции върху протоколите на секционни 

избирателни комисии, които са  основа за определяне на изборния 

резултат.

Резултатите  от  гласуването  се  публикуват  в  бюлетин  на 

Централната избирателна комисия. 

Въведените  в  Изборния  кодекс  изисквания  задължават  в 

секционния  протокол  да  намерят  място  и  т.нар.  „недействителни 

бюлетини” по чл. 180, 181 и чл. 201, ал. 2 от ИК, които не са част от 

гласовете,  тъй  като  не  са  намерени  в  изборната  урна.  Това  са 

бюлетини, показани от гласоподаватели как са гласували, заснети с 

технически средства и сгрешени, но непуснати в изборната урна. Те 

не се отразяват изобщо върху определянето на изборния резултат. 
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Цитираните в пленарна зала при обсъждане на законопроект 

за  изменение  и  допълнение  на  Изборния  кодекс  единадесет 

„фрапиращи  несъответствия“  представляват  въведени  от 

секционните избирателни комисии в протоколите записи по т. 6 – 

броя на  недействителните бюлетини по чл.  180 от ИК (показване 

начина на гласуване), който за първи път е въведен със Закона за 

изменение и допълнение на вече  отменения Закон за  избиране на 

народни  представители  (обн.,  ДВ,  бр. 31/2009  г.,  в  сила  от 

24.04.2009 г.) 

Централната  избирателна  комисия,  след  като  извърши 

съпоставка  на  протоколите,  изготвени  от  СИК,  спрямо  данните, 

отразени  в  бюлетина  на  ЦИК  и  върху  електронния  носител 

(приложен CD към Бюлетина),  както  и  в  интернет  страницата  на 

ЦИК  за  резултатите  от  президентските  избори,  не  установи 

различия.

В протокола на СИК № 030603248, община Варна, район 03, 

секция № 248 е отразено, че броят на гласувалите според подписите 

в избирателния списък (т. 5 от секционния протокол) е 479. Броят на 

намерените в избирателната урна бюлетини  (т. 18) е също 479, от 

които действителните бюлетини (т. 25) е 477, а недействителните (т. 

24)  е  2.  Сборът  на  действителните  и  недействителните  бюлетини 

съответства на записите по т. 18. При въвеждане на същия протокол 

в  ЦИК  числото  479  е  било  записано  в  позиция  брой  на 

недействителните  бюлетини  по  чл.  180  от  ИК  (т.  6),  вместо  в 

позиция по т. 5, където е записано 0. При анализа несъответствието е 

отстранено и коректно отразено в Бюлетина, съобразно извършеното 

от СИК преброяване. На стр. 229 от Бюлетина са посочени данните 

от първоначалното въвеждане в РИК, така и данните от повторното 

въвеждане в ЦИК. Изрично в Бюлетина е отбелязано, че протоколът 

е приет във вида,  в който първоначално е бил въведен пред ОИК 
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(вж.  обяснение  на  стр.  82  от  Бюлтетина  относно  използваните 

символи: *, &, #, буквите „ц“ и „о“).

В протокола на СИК № 030604295, община Варна, район 04, 

СИК 295 (стр.  232 от Бюлетина) е  записано:  брой на гласувалите 

избиратели според подписите в избирателния списък (т.  5)  –  274, 

брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) – 274, 

брой  на  действителните  гласове  (т.  25)  –  57  и  брой  на 

недействителните гласове (т. 24) – 217. Сборът на действителните и 

недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Сумата от 

действителните гласове, съобразно разпределението по кандидатски 

листи, отговаря на числото по т. 25. Прави впечатление, че числото 

по т.  24 – недействителните бюлетини, намерени в избирателната 

урна,  е  записано още веднъж и на  позиция по т. 6  –  бюлетини с 

показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират 

в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният 

запис  по  т.  6  се  дължи  на  очевидна  фактическа  грешка  при 

попълването  на  секционния  протокол.  Тази  очевидна  фактическа 

грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася 

корекции  върху  съставени  протоколи  от  секционни  избирателни 

комисии. 

В протокола на СИК № 050900012, община Видин, СИК № 

012  (стр.  321  от  Бюлетина)Ч  е  записано:  брой  на  гласувалите 

избиратели според подписите в избирателния списък (т.  5)  –  316, 

брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) – 316, 

брой  на  действителните  гласове  (т.  25)  –  313  и  брой  на 

недействителните гласове (т. 24) – 3. Сборът на действителните и 

недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. В позиция 

по т.  6  – показване  начина на гласуване е  записано числото 313, 

което се повтаря в позиция по т. 25 (броя на действителните гласове) 

и се касае за явна фактическа грешка.
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В протокола на СИК № 153700038, област Плевен, община 

Червен бряг (стр. 685 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите 

избиратели според подписите в избирателния списък (т.  5)  –  286, 

брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) – 286, 

брой  на  действителните  гласове  (т.  25)  –  244  и  брой  на 

недействителните гласове (т. 24) – 42. Сборът на действителните и 

недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Сумата от 

действителните гласове, съобразно разпределението по кандидатски 

листи, отговаря на числото по т. 25. Числото по т. 5 още веднъж е 

било нанесено и в следващата позиция от секционния протокол по т. 

6 – показване начина на гласуване,  което е  очевидна  фактическа 

грешка.

Същите са случаите и в следващите секции:

В протокола на СИК № 162206054, община Пловдив, район 

06  (стр.  746  от  Бюлетина)  е  записано:  брой  на  гласувалите 

избиратели според подписите в избирателния списък (т.  5)  –  331, 

брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) – 331, 

брой  на  действителните  гласове  (т.  25)  –  314  и  брой  на 

недействителните гласове (т. 24) – 17. Сборът на действителните и 

недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Сумата от 

действителните гласове, съобразно разпределението по кандидатски 

листи, отговаря на числото по т. 25. Прави впечатление, че числото 

по т.  5   –  брой на гласувалите според подписите е  нанесено още 

веднъж  в  позиция  по  т.  6  –  бюлетини  с  показване  начина  на 

гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната 

урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се 

дължи  на  очевидна  фактическа  грешка  при  попълването  на 

секционния  протокол.  Тази  очевидна  фактическа  грешка  ЦИК  не 

може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху 

съставени протоколи от секционни избирателни комисии. 
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В протокола на СИК № 224604027, Столична община, район 

„Оборище“  –  04,  СИК  №  027  (стр.  22,  том  2  от  Бюлетина)  е 

записано:  брой  на  гласувалите  избиратели  според  подписите  в 

избирателния списък (т. 5) –  356,  брой на  намерените бюлетини в 

избирателната урна (т. 18) – 356, брой на действителните гласове (т. 

25) – 352 и брой на недействителните гласове (т. 24) – 4. Сборът на 

действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по 

т. 18. Числото по т. 5  – брой на гласувалите според подписите е 

нанесено още веднъж в позиция по т. 6.   -  бюлетини с показване 

начина  на  гласуване  по  чл.  180  от  ИК,  които  не  се  намират  в 

избирателната  урна  и  не  формират  изборен  резултат.  Повторният 

запис  по  т.  6  се  дължи  на  очевидна  фактическа  грешка  при 

попълването  на  секционния  протокол.  Тази  очевидна  фактическа 

грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася 

корекции  върху  съставени  протоколи  от  секционни  избирателни 

комисии. Същите са случаите със секции.

В протокола на СИК № 224610014, Столична община, район 

Триадица – 10, СИК № 014 (стр. 43, том 2  от Бюлетина) е записано: 

брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния 

списък (т. 5) – 315, брой на намерените бюлетини в избирателната 

урна (т. 18) – 315 брой на действителните гласове (т. 25) – 311 и 

брой  на  недействителните  гласове  (т.  24)  –  4.  Сборът  на 

действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по 

т. 18 и по т. 5. Числото по т. 25  – брой на действителните гласове е 

нанесено още веднъж в позиция по т. 6.   -  бюлетини с показване 

начина  на  гласуване  по  чл.  180  от  ИК,  които  не  се  намират  в 

избирателната  урна  и  не  формират  изборен  резултат.  Повторният 

запис  по  т.  6  се  дължи  на  очевидна  фактическа  грешка  при 

попълването  на  секционния  протокол.  Тази  очевидна  фактическа 

грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася 
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корекции  върху  съставени  протоколи  от  секционни  избирателни 

комисии. 

В протокола на СИК № 224615055, Столична община, район 

Младост  –  15,  СИК  №  055  (стр.  63-64,  том  2   от  Бюлетина)  е 

записано:  брой  на  гласувалите  избиратели  според  подписите  в 

избирателния списък (т. 5) – 442, брой на намерените бюлетини в 

избирателната урна (т. 18) – 442 брой на действителните гласове (т. 

25) – 431 и брой на недействителните гласове (т. 24) – 11. Сборът на 

действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по 

т.  18  и  по т.  5.  Числото  по т.  5   –  брой на  избирателите  според 

подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6.  - бюлетини с 

показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират 

в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният 

запис  по  т.  6  се  дължи  на  очевидна  фактическа  грешка  при 

попълването  на  секционния  протокол.  Тази  очевидна  фактическа 

грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася 

корекции  върху  съставени  протоколи  от  секционни  избирателни 

комисии. 

В протокола на СИК № 224615077, Столична община, район 

„Младост“  –  15,  СИК № 077  (стр.  64-65,  том 2   от  Бюлетина)  е 

записано:  брой  на  гласувалите  избиратели  според  подписите  в 

избирателния списък (т. 5) – 333, брой на намерените бюлетини в 

избирателната урна (т. 18) – 333 брой на действителните гласове (т. 

25) – 332 и брой на недействителните гласове (т. 24) – 1. Сборът на 

действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по 

т.  18  и  по т.  5.  Числото  по т.  5   –  брой на  избирателите  според 

подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6.  - бюлетини с 

показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират 

в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният 

запис  по  т.  6  се  дължи  на  очевидна  фактическа  грешка  при 
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попълването  на  секционния  протокол.  Тази  очевидна  фактическа 

грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася 

корекции  върху  съставени  протоколи  от  секционни  избирателни 

комисии.

В протокола на СИК № 224619087, Столична община, район 

„Люлин“  –  19,  СИК  №  087  (стр.  81-82,  том  2   от  Бюлетина)  е 

записано:  брой  на  гласувалите  избиратели  според  подписите  в 

избирателния списък (т. 5) – 294, брой на намерените бюлетини в 

избирателната урна (т. 18) – 294, брой на действителните гласове (т. 

25) – 291 и брой на недействителните гласове (т. 24) – 3. Сборът на 

действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по 

т.  18  и  по т.  5.  Числото  по т.  5   –  брой на  избирателите  според 

подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6 – бюлетини с 

показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират 

в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният 

запис  по  т.  6  се  дължи  на  очевидна  фактическа  грешка  при 

попълването  на  секционния  протокол.  Тази  очевидна  фактическа 

грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася 

корекции  върху  съставени  протоколи  от  секционни  избирателни 

комисии. 

В протокола на СИК № 224611006, Столична община, район 

„Красна поляна“ – 11, СИК № 006 (стр. 46-47, том 2 от Бюлетина) е 

записано:  брой  на  гласувалите  избиратели  според  подписите  в 

избирателния списък (т. 5) – 162, брой на намерените бюлетини в 

избирателната урна (т. 18) – 162 брой на действителните гласове (т. 

25) – 162 и брой на недействителните гласове (т. 24) – 0. Сборът на 

действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по 

т. 18 и по т. 5.  При повторното въвеждане на данните от секционния 

протокол в ЦИК за позицията по т. 24 е посочено числото 136, което 

не е прието в окончателните резултати, съответстващи на записите 
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на  секционния протокол.    Изрично в  Бюлетина  е  отбелязано,  че 

протоколът е приет във вида, в който първоначално е бил въведен 

пред ОИК. На позиция по т. 6 се съдържа запис на числото 67.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви, господин 

Троянов.

Колеги, запознахте ли се с текста на съобщението?

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Може  би  сме  изпуснали  едно 

изречение, че ЦИК издава Бюлетин.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  имате  ли 

възражения, коментари, забележки по текста на съобщението?

Ако нямате  забележки  или  възражения,  моля  да  гласуваме 

текста на съобщението.

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

Предлагам  ви  съобщението  да  бъде  качено  на  интернет-

страницата на ЦИК, в тази на БТА – в „Прессъобщения” може би, 

както  и  чрез  говорителите  по  тяхна  преценка,  разпространено  по 

предишното съобщение. Вие си знаете. 

Освен  това  ви  предлагам  да  го  изпратим  до  Народното 

събрание,  както  и  до  парламентарните  групи  или  може  би  до 

ръководителите  на  парламентарните  групи  като  писмо.  То  най-

вероятно в понеделник ще замине, тъй като това трябва да са писма 

и всички да са подписани. Тъй като утре няма да ме има тук, някой 

друг трябва да го подпише. 

Ще  има  ли  встъпително  обръщение  или  така  ще  си  бъде 

текстът? Ще започне с „Във връзка с изказани ....” 

Искам да попитам дали да има решение на ЦИК или да няма 

или Централната избирателна комисия счита... или нещо такова. То 

се подписва от председател и секретар. Да стане ясно, че е от името 

на цялата комисия.
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РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Аз ви предлагам следното. Едното е 

съобщението. А второто с първия абзац и да се пише, че „ЦИК взе 

решение...”. Или: „ЦИК с решение с протокол № 228/14.12.2012 г. 

изразява следното становище:...”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  сега  ви 

предлагаме  да  гласуваме  писмото  до  Народното  събрание  и  до 

парламентарните групи.

Моля, гласувайте това предложение.

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

Приема се. Благодаря ви.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Госпожо председател, преди да преминем 

към следващата  точка,  да  не  забравим за  жребия  да  помислим за 

дата  и  час  за  следващата  седмица,  като  Народното  събрание  е 

заложило културно мероприятие в зала „Св. София” в понеделник, 

вторник и четвъртък. Сряда е свободен ден и можем тогава да го 

насрочим. 

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Когато  решим,  но  да  можем  да 

изтеглим и брифинга тогава да бъде, да не е на 20декември 2012 г.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Мисля,  че  14,00ч.  е 

добре да го насрочим. 

Заповядайте, господин Бояджийски, да докладвате писмо.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Писмото,  което  искам  да  ви 

докладвам, е до госпожа Татяна Тасева, редактор на „Референдум”, 

които поискаха от нас да знаят кои са участниците в референдума и 

кои са неправителствените организации. Писмото ще го изпратим по 

e-mail и гласи следното:

„Уважаема госпожо Тасева, 
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Съгласно протоколно решение на Централната  избирателна 

комисия  от  13  декември  2012  г.  за  участници  в  предаването 

„Референдум“  бяха  определени  следните  членове  на  комисията: 

Румяна Сидерова – зам.-председател,  Владимир Христов и Паскал 

Бояджийски – членове.

Неправителствените  организации,  с  които  комисията  си 

сътрудничи във  връзка  с  разяснителната  кампания,  са:  сдружение 

„Институт  за  развитие  на  публичната  среда“,  a.tconeva@abv.bg, 

iped_1@abv.bg;  сдружение  „ЕГО  ПОЛИТИКО“  office@egopolitico.org; 

сдружение „Корективи“, korektivi@mail.bg.”

Предлагам  ви  това  писмо  да  бъде  изпратено  по  e-mail  на 

госпожа Тасева.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля, гласувайте така 

направеното предложение за отговор на писмо.

Гласовете брои госпожа Иванка Грозева.

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

Предложението за съдържанието на писмото се приема.

Заповядайте,  господин  Бояджийски,  да  докладвате 

следващото писмо.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ще докладвам още един проект. 

Колеги,  спомняте  си  за  писмото  до  организациите  на 

сънародниците в чужбина. Тъй като трябва да има придружително 

писмо, то също е писмо. По тази причина ви докладвам, за  да се 

одобри съдържанието му, за да може да се изпрати и да тръгне да се 

разпространява по медиите.

То е със следното съдържание:

„Уважаеми сънародници,

Приложено  изпращаме  ви  писмо  с  информация  за 

предстоящия национален референдум на 27 януари 2013 г., която ви 
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молим да разпространите сред българите в чужбина, с които вашата 

организация поддържа контакти.

Приложение: съгласно текста”.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с този 

текст на писмото, моля да гласува.

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

Съдържанието на писмото се приема.

Заповядайте, господин Бояджийски, за следващото писмо.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Следващото  писмо  и  до  Бойко 

Василев – предаването „Панорама” във връзка с клипа за хората с 

увреждания. То е в отговор на неговото писмо:

„Уважаеми господин Василев, 

Клипът  „Гласуване  на  хора  с  увреждания”  е  изпратен  на 

посочения FTP адрес … в 15,40 ч. на 14.12.2012 г.

Приложено изпращаме ви клипа на технически носител.

Приложение: съгласно текста.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с този текст на писмото, моля да гласува.

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

Писмото се приема.

Заповядайте, госпожо Грозева, да докладвате.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  ще  ви  докладвам  проект  за 

решение, което е качено с № 79 в мрежата в днешното заседание.

„ОТНОСНО: определяне  на  възнагражденията  на 

членовете на  секционните  избирателни комисии при произвеждане 

на националния референдум на 27 януари 2013 г.
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На  основание  §  2  от  ПЗР  на  Закона  за  пряко  участие  на 

гражданите  в  държавната  власт  и  местното  самоуправление  във 

връзка с чл. 18, ал. 2 и 3, чл. 26, ал. 1, т. 7, чл. 34 и 37 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. На  лицата,  включени  в  състава  на  секционните 

избирателни комисии, подвижните секционни избирателни комисии 

и  секционните  избирателни  комисии  в  дипломатическите  и 

консулски представителства,  за времето, необходимо за обучението, 

за работата им в съответната комисия, включително за предаването 

на  книжата  от  националния  референдум,  се  заплаща  еднократно 

възнаграждение, както следва:

Председател: 32,00 лева

Секретар: 30,00 лева

Член: 28,00 лева

2.  Възнагражденията  на  членовете  на  секционните 

избирателни комисии, подвижните секционни избирателни комисии 

и  секционните  избирателни  комисии  в  дипломатическите  и 

консулски  представителства  не  се  облагат  с  данъци  по  Закона  за 

данъците  върху  доходите  на  физическите  лица.  Осигурителните 

вноски по Кодекса за социалното осигуряване и Закона за здравното 

осигуряване  на  членовете  на  секционните  избирателни 

комисии/подвижните секционни избирателни комисии са за сметка 

на републиканския бюджет.”

Както виждате, сумите са еднакви с тези, които сме гласували 

в  предишни  решения.  В  комисията  имахме  дебати  дали  да  не 

завишим  с  малко  сумите,  но  тъй  като,  когато  разглеждахме  и 

коментирахме този въпрос, нямахме утвърден бюджет, поради което 

и смятам, че трябва да гласуваме този размер.
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Коментирам това, тъй като колегата Христов във вчерашното 

заседание докладва едно питане и заявка на една гражданка, която 

казва,  че  за  тези  пари  не  би  участвала  като  член  на  секционна 

избирателна  комисия.  Но  предвид  огромния  брой  членове  на 

секционните  избирателни  комисии,  не  е  възможно  да  се  завиши 

възнаграждението им дори с лев – два.

Парите са заложени, така че е абсолютно невъзможно да се 

променят. Вие виждате, че когато определяхме възнагражденията на 

Районните  избирателни  комисии,  се  съобразихме  и,  общо  взето, 

мисля, че им определихме едни справедливи възнаграждения. Но тук 

просто не е възможно, тъй като не разполагаме с бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  няма 

възражения и коментари по този проект на решение, да преминем 

към гласуване.

Моля, гласувайте проекта, докладван от госпожа Грозева.

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

Решението се приема.

Решението има № 85-НР.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Само още секунда ще отнема от вашето 

внимание.

Вчера ви докладвах писмо от Общинска избирателна комисия 

–  Белоградчик.  Имах  задължението  да  се  свържа  с  председателя. 

Днес  разговарях  с  Десислава  Конова  и  изяснихме  въпроса. 

Действително те доброволно са заявили на касиерката да им удържи 

сумите,  тоест,  доброволно  са  отстъпили  част  от  своите 

възнаграждения,  поради  което  няма  да  занимаваме  кмета  на 

съответната община.

Предлагам  ви  да  изпратим  по  компетентност  на 

Министерския съвет писмо със следното съдържание:
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„ЦИК  на  свое  заседание  от  13.12.2012  г.  взе  протоколно 

решение  да  изпрати  преписката  на  ОИК-Белоградчик,  по 

компетентност на Министерския съвет,  на вниманието на госпожа 

Лилия  Иванов,  директор  Дирекция  „Бюджет  и  финанси”  за 

разрешаване на въпроса.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  сте 

съгласни  с  това,  което  като  допълнителна  информация  съобщи 

госпожа Грозева, моля да гласувате.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Маринова, да докладвате.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 

предложение.

„ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК  –  Своге,  Софийска 

област

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-928 от 13.12.2012 г. 

от Жоро Радоев Цветков – общински ръководител на ПП „ГЕРБ“ – 

Своге,  за  промяна  в  състава  на  ОИК  –  Своге,  Софийска  област. 

Предлага се на мястото на Петьо Величков Паунов – член на ОИК, 

да бъде назначен Максим Крумов Найденов. Към предложението са 

приложени: молба от Петьо Величков Паунов за освобождаването 

му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от 

личната карта и заверено копие от дипломата за завършено висше 

образование на Максим Крумов Найденов.

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

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
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ОСВОБОЖДАВА  като  член  на  ОИК  –  Своге,  Софийска 

област, Петьо Величков Паунов, ЕГН …, и анулира издаденото му 

удостоверение.

НАЗНАЧАВА  за  член  на  ОИК  –  Своге,  Софийска  област, 

Максим Крумов Найденов, ЕГН ...

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването му.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на госпожа Маринова. Има ли възражения, забележки.

Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.

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

Решението се приема.

Решението има № 2094.

Заповядайте, господин Христов, да докладвате.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Уважаеми  колеги,  аз  вземам 

думата, тъй като ръководителят на групата госпожа Елена Маркова 

отсъства.

Вчера  съгласно  наше  Решение  № 54-НР за  провеждане  на 

конкурса работната група, която беше определена с решение, след 

изтичане на срока за подаване на офертите съгласно изискването за 

приетата документация, в седемчленен състав утвърди единствената 

постъпила  оферта  за  участие  в  конкурса  за  определяне  на 

преброител на данните в РИК и СИ К за гласуването в референдума 

на 27 януари 2013 г.

Пак  повтарям,  беше  постъпила  една-единствена  оферта. 

Налице бяха всички изискуеми по нашата документация документи. 

Офертата беше подадена от „Информационно обслужване” АД, като 
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присъстваше  неговият  надлежно  упълномощен  представител 

госпожа Пенка Борисова.

Комисията  все  още  обаче  не  е  взела  решение  кога  ще  се 

проведе  изпитанието  на  софтуера  съгласно  нашата  документация, 

като това най-вероятно ще се случи в понеделник.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  На този етап по този 

въпрос приключваме.

Кой друг има да докладва, колеги?

Заповядайте, господин Бояджийски.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Първо, имам да докладвам, както 

знаете,  колеги,  на  предходното  заседание  одобрихме  текста  на 

печатния  материал,  който  да  се  разпространи  съвместно  с 

обявяването на избирателните списъци или евентуално при деня на 

референдума до изборните секции. Този материал ви го докладвах. 

Той  беше  изработен  съвместно  с  колегите  от  работната  група  за 

разяснителната кампания.

Стигаме  до  варианта  с  отпечатването  на  този  материал  и 

получаването  на  оферти  и,  в  крайна  сметка  –  завършването  на 

процеса.

В  тази  връзка  ви  предлагам  да  поискаме  от  господин 

Желязков,  главния секретар на Министерския съвет,  да се свърже 

тези с дружеството „Макаров  &”, което е работило тази година и 

помогна за  изработването  на  брошурите,  и да  получим оферта  от 

това дружество за изпълнение на нашето задание.

В тази връзка мисля, че можем да запишем като параметри 

формата на печатния материал, можем да запишем цвета, тиража и 

съдържанието  го  имаме.  Така  че  изпращаме  това  писмо  със 

съдържанието към него на администрацията на Министерския съвет 

и  оттам то да  достигне до дружеството,  да  се  даде  оферта,  да  се 

прецени дали тази оферта отговаря на финансите, с които разполага 
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Министерският  съвет,  тъй  като  това  не  са  наши  финанси,  и 

евентуално  да  се  направи  среща  с  тази  госпожа  Тихова  и  да  се 

доведе до край започнатото от групата.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добре,  ние  среща  с  тази  госпожа 

можем да правим, след като от Министерския съвет ни отговорят по 

въпроса за финансите. Иначе нищо не можем да правим.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Точно така, аз казвам да изпратим 

едно писмо, за което съм подготвил вариант с текст, можете да го 

намерите в „Заседания” от днешна дата.

Текстът му е следният:

„Уважаеми господин Желязков, 

Във  връзка  с  разяснителната  кампания  за  правата  и 

задълженията  на  гражданите  в  националния  референдум  на  27 

януари  2013  г.  ЦИК  има  намерение  да  поръча  изработването  на 

информационни печатни материали във формат А3 (197х420) и/или 

В2 (500х707) в тираж по 12 000 бр., цвят – черно-бял или само черен, 

с един допълнителен цвят и съдържание съгласно приложението.

Комисията  вече  е  работила  с  това  дружество  „....плюс 

Макаров &”, поради което молим да получим оферта за изпълнение 

на необходимите печатни материали от това дружество.

При  необходимост  сме  готови  на  съвместна  среща  с 

представител  на  дружеството  за  уточняване  на  допълнителни 

параметри по заданието.”

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  имате  ли 

предложения  по  съдържанието  на  това  писмо?  Няма.  Мисля,  че 

всички разбрахте,  че става дума за гласувания материал, който да 

бъде разпространен евентуално при избирателните списъци или, ако 

това стане невъзможно поради сроковете, в по-съкратен вид да бъде 

разпространен пред избирателните секции само в частта, която касае 
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начина  на  гласуване,  и  с  предложеното  съдържание  на  текст  за 

писмо до Министерския съвет.

Моля,  гласувайте предложения текст за писмо до господин 

Росен Желязков.

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

Текстът на писмо до господин Желязков се приема.

Заповядайте, господин Бояджийски, за следващия ви доклад.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Отново  във  връзка  с 

разяснителната кампания от преди два дни в доклад на проект на 

интернет-страницата,  който  да  дава  информация  за  гражданите, 

моля също да бъде разгледана. Това да бъде наистина основата на 

страницата  в  сайта  за  гражданите,  която  да  дава  информация  за 

техните права в националния референдум, за начина на гласуване, за 

срокове, за формуляри и бланки.

Страницата е подредена в конспектиран вид – само темите. 

Има четири раздела:

„1. Бутон „ЗА ГРАЖДАНИ“

1.1. Формуляри и бланки.

1.1.1. Приложение № 7: Заявление за дописване. 

1.1.2. Приложение № 8: Заявление за непълноти и грешки.

1.1.3.  Приложение № 9:  Заявление-декларация за  гласуване 

на друго място.

1.1.4. Приложение № 12: Заявление за вписване в списък по 

настоящ адрес

1.1.5.  Приложение  №  13:  Заявление  за  гласуване  в 

дипломатически и консулски представителства.

1.1.6. Приложение  №  14:  Декларация  на  гласоподавател, 

гласуващ в дипломатическо и консулско представителство.
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1.1.7. Приложение  №  15:  Заявление  за  заличаване  от 

избирателния списък.

1.1.8. Приложение № 16: Заявление за гласуване с подвижна 

избирателна урна.

1.1.9. Приложение  №  31:  Декларация  от  гласоподавател  с 

увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението.

1.1.10. Декларации от ученици и студенти.

1.1.11.  Декларация  от  лица,  служебно  заети  при 

произвеждането на референдума.

1.1.12.  Декларация  от  гласоподавател,  живеещ  извън 

Република България, намиращ се на територията на страната в деня 

на референдума.

1.2. Гласуване в България.

1.2.1. Кой може да гласува: общите условия.

1.2.2. Избирателен списък и проверка в него

1.2.3. Промени в избирателния списък – дописване, грешки, 

настоящ адрес.

1.2.4. Какво да направя ако не съм включен в списъка.

1.2.5. Важни срокове.

1.2.6. Как да гласувам.

1.2.7. Какво мога да правя в изборния ден.

1.2.8. Какво не мога да правя в изборния ден.

1.2.9. Как да защитя правата си в изборния ден.

1.2.10. Наръчник за гласуване – текст за печат.

1.3. Гласуване в чужбина

1.3.1. Кой може да гласува: общите условия.

1.3.2. Включване в списъка в чужбина.

1.3.3. Промени в избирателния списък – дописване, грешки, 

настоящ адрес.

1.3.4. Важни срокове.
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1.3.5. Как да гласувам.

1.3.6. Какво мога да правя в изборния ден.

1.3.7. Какво не мога да правя в изборния ден.

1.3.8. Как да защитя правата си в изборния ден.

1.3.9. Наръчник за гласуване – текст за печат.

1.4. Гласуване на хора с увреждания.

1.5. Гласуване от ученици и студенти.

2. Бутон „ВАЖНИ СРОКОВЕ“

3. Бутон „ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“

3.1. За гласоподаватели.

Тема 1 – как да гласувам: проверка на списъците и адреса на 

секцията; документ за самоличност – лична карта или зелен паспорт; 

Тема 2 – гласуване на ученици и студенти;

Тема 3 – гласуване с подвижна избирателна урна;

Тема 4 – гласуване на хора с увреждания и с придружител;

Тема 5 – гласуване  в  дипломатически  и  консулски 

представителства на Република България

Тема  6  –  избирателни  списъци:  съставяне,  проверка, 

отстваняване на непълноти и грешки;

3.2. За избирателни комисии

Тема  1  –  действия  на  СИК  в  деня  преди  изборния  ден  – 

приемане на бюлетини, книжа и материали 

Тема 2 – откриване на изборния ден и действия на СИК при 

гласуване

Тема  3  –  закриване  на  изборния  ден  и  преброяване  на 

гласовете и установяване на резултатите

4. Къде да гласувам: съдържа карта на страната по области и 

общини,  подобна  на  картата  за  резултатите  –  същата  лента  за 

търсене,  но  вместо  резултати  за  всяко  населено  място  да  са 

подредени  номерата  на  секциите.  До  всеки  номер  на  секция  е 
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записан  адреса,  на  който  се  намира  изборното  помещение  и  има 

линк  към  гугъл  карта,  показващ  точното  местоположение  на 

секцията.”

 РУМЯНА СИДЕРОВА: На няколко места пише „в изборния 

ден”.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  Навсякъде  да  се  промени на „в 

деня на референдума”.  В т.  1.3 вместо „Гласуване в чужбина” да 

стане „Гласуване в дипломатически и консулски представителства” 

и навсякъде, където пише „в чужбина” да стане „дипломатически и 

консулски представителства”.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Защо пише „...за промени, грешки и 

допълвания...”. Там нито има изборни книги – защо го пишете това? 

Ние нямаме решение за избирателни списъци за референдума, имаме 

само текст в методическите указания.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да, права сте, госпожо Сидерова. 

По-скоро т. 1.3.3 трябва да отпадне.

Това ще бъде нашата информация какво да правят в чужбина. 

Другото  ще  бъде  задължение  на  Министерството  на  външните 

работи – какво смятат да правят.

Колеги,  виждате,  че  тук  на  две  места  има  „наръчник  за 

гласуване  –  текст  за  печат”.  Този  текст  го  имаме,  можем  да  го 

направим наистина в един наръчник, който да събере информацията 

на едно място.

Идеята  е  цялата  информация  в  1.3,  която  ще  я  има  в 

страницата ни в интернет, да бъде събрана в един наръчник. Този 

наръчник да може да се разпечатва от този, който гледа страницата, 

и да си го ползва. Можеш да си го запомниш на своя компютър и т.н.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това наръчник само за  гласуване в 

чужбина ли ще бъде?
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ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Не,  не  само  за  гласуване  в 

чужбина, ще бъде и за гласуване в България.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Да,  но  сте  го  сложил в  раздела  за 

гласуване в чужбина.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: И на двете места го има – и в т. 

1.2.10, и в 1.3.9 го има. Затова обяснявам какъв е смисълът от тази 

част.

В  1.4  –  гласуване  на  хора  с  увреждания,  има  отделна 

подсекция и там да се съдържа информация за хората с увреждания, 

че могат да гласуват и в къщи, че могат да гласуват в избрана от тях 

секция, можем да сложим текст и за придружител.

Следващата  подсекция  е  за  гласуването  на  ученици  и 

студенти. Това е подсекция 1.5.

В секцията „Важни срокове” може да има един календар на 

месеците декември и януари, а може да остане само януари, защото 

не  се  знае  точно  кога  ще  стане  точно  тази  страница.  Да  може 

нагледно да се виждат кои са важните срокове, да се информират от 

тях.

Следва  Бутон  „Обучителни  материали”.  Ако  можем  да 

разработим  нещо  допълнително  към  това,  което  горе  вече  е 

посочено,  да  бъде  включено  тук,  в  този  раздел.  Могат  да  се 

разработят някакви фладери, може нещо, което е станало в интернет. 

Не  знам  дали  ще  стане,  но,  ако  го  одобрим,  по-лесно  е  да  бъде 

одобрено като идея и после да кажем, че не може да се реализира, 

отколкото после пак да го мислим.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Докато няма текстове, това не трябва 

да се качва, защото ще заблуждаваме хората.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Разбира  се,  добре,  няма  да 

качваме. Ние още нямаме сайт. 
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В т. 3.2 . да има три обучителни клипчета с трите теми. Да се 

заснеме това нещо съобразно нашите методически указания и да се 

сложи на това място на страницата.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В тема 3 да се допише „и предаване 

на резултатите на РИК”.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Това е скелетът на страницата. 

По тема № 4 – къде да гласувам – скептик съм, че може да 

остане, защото няма да имаме възможност да направим това, което е 

записано  в  нея,  а  именно  да  съберем  информацията  за  местата, 

където  се  обявяват  списъците  и  информация  за  местата  на 

избирателните секции, да я сложим на нашия сайт и да има карта  в 

гугъл и примерно избираш град – да речем, Ябланица – отиваш в 

Ябланица, там виждаш, че има четири секции и се информираш къде 

е четвърта секция. Аз съм го виждал това нещо да се е случвало и 

съм го виждал на сайтовете. Но не знам дали ние ще можем да го 

направим точно за този референдум.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Списъкът с адресите на секциите би 

трябвало вече да е в ГД ГРАО, защото кметовете бяха задължени и 

мисля,  че  срокът  изтече,  да  представят  списъка  на  секциите  с 

местата за гласуване. Може от тях да вземем информацията, да ни я 

изпратят.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:   От  тази  гледна  точка,  колеги, 

само  като  провокация  и  да  се  опитаме  дали  може  да  стане,  да 

оставим за момента т. 4, а също и обяснения за т. 3.1. Нека да остане 

и  да  видим,  ако  можем да  го  направим,  да  го  направим.  Ако не, 

нищо по-лесно няма от това да се махне.

Това е предложението ми. За попълването със съдържание на 

тази  страница  мисля,  че  можем  да  разчитаме  на  методическите 

указания, които все пак трябва обаче да се пригодят по определен 

начин. 
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Аз съм го готов да го поема, а който иска да помага да го 

направим,  не  възразявам  да  работим  заедно  с  когото  пожелае  и, 

който изрази готовност за това. 

Само  не  забравяйте,  че  ще  трябва  за  заснемането  на 

клиповете да се свържем и с телевизията. 

Това  са  моите  коментари.  Ако  има  нещо  да  се  допълни, 

кажете и да го гласуваме.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  чухте  доклада 

относно  интернет-страницата  на  комисията  в  частта,  която  е 

свързана с произвеждане на референдума.

Моля за мнения, допълнения, предложения. Ако нямате и сте 

съгласни, да я приемем във вида, в който ви беше предложен.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  преди  да 

изляза,  упълномощих госпожа Сидерова да води заседанието и да 

подписва. 

За  утре  госпожа  Силва  Дюкенджиева  е  дежурна,  ако 

прецените, да има още един дежурен плюс поне двама сътрудника. 

Ако прецените, че са необходими повече, вземете решение.

Остава  да  определите  датата  и  часа  на  презентацията  и 

съобщение за отваряне на офертата.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  аз,  доколкото 

разбирам,  това,  което  гласувахме,  е  условно  приемане  на 

съдържанието. Условното е, защото не знаем дали ще имаме бюджет 

и дали Министерския съвет ще даде такава възможност – дали ще 

имаме интернет-страница, което ще зависи от договора, който ще се 

сключи с евентуалния преброител.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Може ли само да кажа нещо във 

връзка  с  използваното  от  Вас  „условно”.  Аз  не  го  разбирам  чак 

толкова условно, защото това дали ще има бюджет за страницата не 

зависи от нас. От нас обаче зависи да дадем информация. Ние тази 
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информация я имаме. Ако има бюджет, ще бъде още по-добре да сме 

готови, за да можем да я дадем и всичко да стане много по-бързо, а 

не да чакаме да видим дали ще се одобри, пък ще имаме ли бюджет, 

да  чакаме  още  пет  дни  и  т.н.  По-добре  сега  да  го  вземем  като 

решение.

Това ме мотивира да ви го представя поне в понеделник в 

дневния ред.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Съгласни  ли  сте,  колеги,  при 

положение, че има финансова възможност да се създаде специална 

интернет-страница за националния референдум. Очевидно това ще 

стане след определяне на преброителя и тя да бъде във вида, в който 

току-що беше докладвана.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ние сме се съгласили с това да 

има интернет-страница. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добре,  съгласни  ли  сте 

видът на интернет-страницата да бъде този, който току-що докладва 

господин Бояджийски?

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Той не може да е само този, който 

ви  докладвах.  Това  е  само  една  малка  част  от  тази  интернет-

страница. Това е една малка част от това задание. Затова аз искам, 

като го гласуваме, да се гласува коректно. В момента ние гласуваме 

една малка част от интернет-страницата на Централната избирателна 

комисия за референдума.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Подлагам на гласуване част 

от  съдържанието  на  интернет-страницата  на  Централната 

избирателна комисия, свързана с референдума.

Моля, гласувайте.

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

Предложението се приема.

Кой има да докладва? 
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Заповядайте, господин Троянов, да докладвате.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, в папка „Заседания” с 

днешна дата е качен проект за решение за процедура за определяне 

чрез жребий на реда за представяне участниците в информационно-

разяснителната кампания за националния референдум на 27 януари 

2013 г. по програмите на БНТ и БНР.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за 

представяне на  участниците  в  информационно-разяснителната 

кампания за  националния  референдум  на  27  януари  2013  г. в 

програмите на БНТ и БНР 

„На основание чл.  16,  ал.  1  от Закона за  пряко участие на 

гражданите  в  държавната  власт  и  местното  самоуправление  във 

връзка  с  чл.  141  от  Изборния  кодекс,  Централната  избирателна 

комисия

Р Е Ш И:

Регламентира  следната  процедура  за  теглене  на  жребий  за 

определяне  на  реда  за  представяне  на  участниците  в 

информационно-разяснителната  кампания  за  националния 

референдум на 27 януари 2013 г. в програмите на БНТ и БНР: 

1. Формите  на  информационно-разяснителната  кампания по 

БНТ и БНР са: 

1.1. клипове и  други  форми на  информационно-

разяснителната кампания;

1.2. хроники;

1.3. диспути;

2. За  всяка  една  от  трите  форми  на  информационно-

разяснителната  кампания  по  БНТ  и  БНР  се  провежда  отделен 

жребий.
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3. Участници в информационно-разяснителната кампания са 

инициаторите  за  провеждане  на  националния  референдум: 

инициативния  комитет,  регистриран  по  чл.  10,  ал.  1,  т.  5  от 

ЗПУГДВМС, представляван от Стефан Воденичаров, 76-те народни 

представители  по  чл.  10,  ал.  1,  т.  1  от  ЗПУГДВМС,  както  и 

регистрираните  в  ЦИК инициативни комитети,  представлявани от 

Иван Николаев Иванов и Мария Василева Капон. 

4. Жребият е общ за всички участници в съответната форма 

на информационно-разяснителната кампания. 

Процедура:

5. Жребият се води от председателя на ЦИК.

6. В една кутия се поставят 20 еднакви по размер пликове, 

всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК, без плик 

с името на председателя й. Кутията се обозначава с надпис „ЦИК”.

7. В  друга  кутия  се  поставят  еднакви  по  размер  пликове, 

всеки от които съдържа наименованието „инициативен комитет“ и 

името  на  представляващия,  както  и  плик,  който  съдържа 

наименованието: „76 народни представители“.”

Колеги,  имате  ли  предложения  във  връзка  с  така 

обозначените табелки, поставени в пликовете? Пликовете ще бъдат 

четири. На единия ще пише: „Инициативен комитет, представляван 

от....” Стефан Воденичаров, Иван Николаев Иванов, Мария Василева 

Капон, а на четвъртия ще пише: „76 народни представители”.

Ако няма предложения, да продължа с текста 

„Кутията се обозначава с надпис „участници в референдума”.

8. В  трета  кутия  се  поставят  пликове,  съдържащи  поредни 

номера от едно до четири.

9.  Председателят на ЦИК изтегля плик от първата кутия и 

обявява името на член на ЦИК, който ще пристъпи към теглене на 
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пликове от втората  кутия.  След обявяване на името пликът не  се 

връща в първата кутия.

10. Определеният  чрез  жребия  член  на  ЦИК  изтегля  от 

втората кутия последователно по един плик и оповестява неговото 

съдържание.

11. Поредността  на  изтеглените  пликове  определя  и 

последователността  на  изявата  на  участниците  в  информационно-

разяснителната кампания в съответната форма по т. 1.1. – 1.3.,  до 

изчерпване на пликовете.

12. Процедурата се повтаря за всяка една от отделните форми 

на информационно-разяснителна кампания по БНТ и БНР.

13. Резултатът  от  проведения  жребий  Централната 

избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 26, ал. 6 от 

ИК и Решение № 4-НР от 9 ноември 2012 г. на ЦИК.

14.  Тегленето  на  жребия  се  извършва  публично  и  на  него 

могат  да  присъстват  членовете  на  инициативните  комитети, 

народните представители, представители на Българската национална 

телевизия и на Българското национално радио и представители на 

средствата за масово осведомяване.

15. Тегленето на жребия ще се проведе на 19 декември 2012 г. 

от 14,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. “Княз Александър 

І” № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала “Света София”.”

При така  регламентираната  процедура трима ще бъдат  във 

фоайето на ЦИК, които ще определят този жребий за всяка една от 

формите.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  чухте  текста  на 

проекта  за  решение.  Имате  ли  някакви  предложения?  Жребият  е 

идентичен като вече провеждания от нас в изборите през 2011 г.

Ако няма предложения, моля да гласуваме.

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

Решение има № 86-НР.

Заповядайте, господин Троянов, за следващия доклад.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Следващият  проект  е  за  допускане 

поправка  на  грешка.  В  документа,  който  ни  е  изпратен,  ясно  е 

написано в декларацията по чл. 16 фамилното име на члена на РИК 

като съставно: Велкова-Манова.

„ОТНОСНО: поправка  на  техническа  грешка  в  Решение 

№ 44-НР от 26 ноември 2012 г. на ЦИК.

Постъпил  е  e-mail от  Районна  избирателна  комисия  – 

Кюстендил, вх. № НР-276 от 14.12.2012 г. за допусната техническа 

грешка при изписване фамилното име на члена на РИК Симеонка 

Асенова Велкова-Манова, като вместо „Велкова-Манова“ е изписано 

грешно „Манова“.

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 № 44-НР 

от  26 ноември  2012  г.,  като  фамилното  име  на  члена  на  РИК 

Симеонка  Асенова  Велкова-Манова  вместо  „Манова“  да  се  чете 

„Велкова-Манова.”

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Троянов.

Има ли предложения, възражения? Няма.

Моля, гласувайте така предложения проект за решение.

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

Решението се приема.
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Решението има № 87-НР.

Заповядайте,  господин  Троянов,  да  докладвате  следващия 

проект.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Следващият проект е отново за поправка 

на техническа грешка  в името на секретаря на РИК-Разград.

 „ОТНОСНО: поправка  на  техническа  грешка  в  Решение 

№ 21-НР от 26 ноември 2012 г. на ЦИК

Постъпил е e-mail от Районна избирателна комисия – Разград, 

вх. № НР-283 от 14.12.2012 г. за допусната техническа грешка при 

изписване  на  фамилното  име  на  секретаря  на  РИК  Хафизе 

Фахрединова Идаетова, като погрешно е изписано „Издаетова“.

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 № 21-НР 

от  26 ноември 2012 г.,  като  фамилното  име на  секретаря  на  РИК 

Хафизе  Фахрединова  Идаетова  вместо  „Издаетова“  да  се  чете 

„Идаетова“.”

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Троянов.

Има ли предложения, възражения? Няма.

Моля, гласувайте така предложения проект за решение.

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

Решението се приема.

Решението има № 88-НР.
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БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

областния  председател  на  ПП  НДСВ  с  предложение  за  замяна  в 

РИК-Силистра.

„ОТНОСНО: промяна  в  състава  на  Районна  избирателна 

комисия – Силистра, област Силистра, за националния референдум 

на 27 януари 2012 г.

Постъпило  е  писмо  с  вх.  №  НР-282/14.12.2012  г.  с 

предложение  от  ПП  „НДСВ“,  представлявана  от  Нели  Гунева  – 

областен председател  на  ПП „НДСВ“ -  Силистра.  Предлага  се  на 

мястото  на  Желяна  Димитрова  Донева  –  член  на  РИК,   да  бъде 

назначена  Галя  Стефанова  Иванова.  Към  писмото  са  приложени: 

молба за освобождаване като член на РИК на Желяна Димитрова 

Донева;  декларация по чл.16,  ал.  2 от ИК, копие от дипломата за 

завършено  висше  образование,  копие  от  личната  карта  на  Галя 

Стефанова Иванова и  пълномощни.

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. 5  и  6  от  Изборния  кодекс  Централната 

избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА  като  член  на  РИК  –  Силистра,  Желяна 

Димитрова Донева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК  – Силистра, Галя Стефанова 

Иванова, ЕГН ...

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в  3-

дневен срок от съобщаването му.”

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Троянов.

Има ли предложения, възражения? Няма.
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Моля, гласувайте така предложения проект за решение.

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

Решението се приема.

Решението има № 89-НР.

Заповядайте,  господин  Троянов,  да  докладвате  следващия 

проект за решение.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  за 

сведение  едно писмо от ОИК- Каварна,  съобразно  таблица,  която 

ние  сме  изпратили  за  попълване,  че  има  образувано 

административно  дело  по  жалба  на  кандидата  за  кмет  Евгений 

Цонков Чубанов , издигнат от ДСБ, срещу Решение № 506 на ОИК-

Каварна,  за избор на кмет на община  Цонко Здравков Цонев. По 

административно дело № 802/2011  по  описа  на  Административен 

съд- гр. Добрич, е взето решение, с което жалбата е отхвърлена и 

потвърдено атакуваното решение на ОИК- Каварна, с което е обявен 

кметът  на  община  Каварна.  Решението  е  било  обжалвано  пред 

Върховния административен съд по административно дело № 15-127 

и Върховният съд е оставил в сила решението на Административния 

съд – гр. Добрич.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тоест,  останало  е  в  сила 

решението на Общинска избирателна комисия – Каварна.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Те са попълнили таблица, която ние сме 

утвърдили като модел.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Това беше за информация.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Да, за сведение.

Постъпил е e-mail-запитване от Петър Филипов, който пише 

до  Централната  избирателна  комисия:  „Бихте  ли  ми  дали 

информация относно това дали бих могъл да гласувам и, ако да, къде 

и как на референдума догодина, тъй като живея в Германия”.
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Предлагам да му отговорим по e-mail, че информация можете 

да  намерите  в  сайта  на  Централната  избирателна  комисия 

cik  @  cik  .  bg  ,  бутон  „Референдум”,  Решение  № 10-НР/14.11.2012  г., 

както и в сайта на Министерството на външните работи.”

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Троянов.

Има ли предложения, възражения? Няма.

Моля,  гласувайте  така  предложения  проект  за  отговор  на 

писмо по e-mail.

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

Предложението се приема.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Община  –Балчик  ни  е  изпратила  една 

заповед, в която кметът на общината Николай Ангелов е утвърдил 

ценоразпис,  който  представлява  условни  цени  за  публикации  в 

общински седмичник „Балчик” съгласно § 2 от Закона за прякото 

участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление и чл. 133 от Изборния кодекс.

Тъй като това е общински вестник, предлагам изпратената ни 

преписка, включваща писмото до нас и копие от заповедта на кмета 

да бъдат изпратени на РИК – Добрич, за сведение по компетентност, 

тъй  като  районните  избирателни  комисии  събират  справките  за 

общинските вестници, както и за всички медии с регионален обхват.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Троянов.

Има ли предложения, възражения? Няма.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Предложението се приема.
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БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Постъпило  е  запитване  от  община  – 

Костинброд,  до  Централната избирателна комисия,  която изразява 

следното изложение. 

Те  са  обявили  заповед  №  1055/26.11.2012  г.  на  кмета  на 

община  Костинброд  относно  адресите  и  броя  на  избирателните 

секции. Когато са решили да потвърдят избирателна секция, която 

преди,  в  предходни  избори  е  съществувала,  са  се  натъкнали  на 

затруднение,  тъй  като  помещението  на  тази  секция  е  частна 

собственост и собственикът е поставил изискване за висок наем и 

високи консумативни разноски.

По  тази  причина  в  близост  до  секцията,  която  е  била 

експлоатирана в предходни избори, общината е решила да премести 

и  да  утвърди  секцията  в  столовата  на  храм  „Св.  Николай 

Мирликийски Чудотворец”.  Столовата е в границите и в двора на 

храма, но не е вътре в сградата на храма.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Столовата не може да бъде в 

храма.

БИСЕР ТРОЯНОВ: И тъй като са имали някакви възражения, 

те  ни питат:  ще нарушили така  определеното местоположение  на 

избирателната  секция  по  пряк  или  косвен  начин  избирателните 

права на българските граждани? В случай че е налице накърняване 

на техните права, възможно ли е и по какъв ред в заповедта може  да 

бъде променен адреса на секция № 12?”

Те  го  изпращат  до  нас  със  запитване,  на  което  аз  ви 

предлагам да бъде препратено по компетентност на 26 РИК – София. 

Ако  прецените,  че  ние  трябва  да  им  отговорим,  вече  трябва  да 

подготвим писмо.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ако  църквата  е  съгласна, 

какъв е  проблемът?  Но въпросът е  дали мюсюлманин ще влезе  в 

двора на църква. За това става дума. Проблемът е деликатен.
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Ние можем да го изпратим по компетентност на РИК, но с 

наше  становище,  че  не  може  в  религиозни  институции  да  се 

организират избирателни секции и да се произвежда гласуване. 

Да изпратим писмото до кмета на Констинброд с копие до 

РИК.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Така  ще  отговоря  на  кмета  на 

Костинброд.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен да 

се  изпрати  писмо  до  кмета  на  община  Костинброд  със 

съдържанието, което току-що установихме, с копие до РИК № 26 – 

София – област, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11, против – 2.

Предложението се приема.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Следващото  писмо  е  от  Българската 

национална телевизия  от  Атанас  Кацарчев,  който посочва,  че  във 

връзка с решението на Управителния съвет на БНТ от 12.12.2012 . 

първият клип „Гласуване на хора с увреждания”, разясняващ начина 

на  гласуване  на  хора  в  неравностойно положение е  предвиден  за 

излъчване от 12 декември 2012 г. по програмите на БНТ.

Останалите  два  клипа,  касаещи  сроковете  за  проверка  на 

списъците, бюлетините и начина на гласуване, ще бъдат излъчени от 

27 декември 2012 г. до 26 януари 2013 г. по график, съгласуван с 

ЦИК.

Във  връзка  с  гореизложеното  моля,  предложете  график  за 

излъчването.”

Предлагам да отговорим, че медийното планиране е политика 

на медията. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Това предложение да бъде в 

прайм тайма излъчване, а те да преценят как да го правят. 
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Аз предлагам да им отговорим, че Централната избирателна 

комисия смята, че клипът следва да е излъчен във време, подходящо, 

за да могат да се запознаят хората с увреждания и повече хора да се 

запознаят с информацията, тоест, и в прайм тайма, и в друго време 

според тяхната  програма,  но така че да може да бъде в различни 

часови пояси. 

Моля, гласувайте това предложение за отговор на запитване 

до БНТ.

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

Текстът на писмото се приема.

Заповядайте, господин Троянов, за следващия доклад.

БИСЕР ТРОЯНОВ:  Във  връзка  с  правилното  прилагане  на 

закона,  моля  за  вашето  тълкуване  по  отношение  на  това  как  в 

периода  на  информационно-разяснителната  кампания  за 

провеждането  на  националния  референдум  следва  да  бъдат 

отразявани от БНР събития и прояви, организирани от граждански 

или политически образувания, които нямат регистрация в ЦИК и се 

отнасят до въпроси, свързани с въпроса на референдума.

Това ни пита генералният директор на БНР господин Валери 

Тодоров.

Предлагам  да  му  отговорим  с  писмо,  че  информационно-

разяснителната кампания се провежда съобразно решенията за БНТ 

и БНР, които вчера бяха гласувани и, ако искате, да конкретизираме 

–  не  е  допустимо  други  граждански  и  политически  образувания, 

които  нямат  регистрация  в  ЦИК  по  въпроса  на  референдума,  да 

участват в предаванията на БНР.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не,  той  не  ни  пита  за 

предаванията, а пита какво да прави в новините. Да му напишем, да 

си спазва Закона за радиото и телевизията и толкова. Ние не можем 
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да му кажем как да отразява. Ние не можем да му кажем „няма да 

отразявате  политическите  събития  в  страната  по  време  на 

референдума”.  Представете  си  едно  блокиране  на  кръстовището 

пред Софийския университет. Е, какво? Няма да го отразят ли?

БИСЕР ТРОЯНОВ: Да му пишем да спазват  Решението на 

ЦИК за БНТ и БНР и Закона за радио и телевизия.

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА:  Правомощията  на  ЦИК се 

разпростират  до  начина  на  провеждане  на  информационно-

разяснителната кампания.

Кажете какво предлагате, господин Троянов.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Предлагам  в  писмото  да  посочим,  че 

информационно-разяснителната  кампания  се  провежда  съобразно 

Решение  №.../13.11.2012  г.  на  ЦИК  –  това  са  условията  за 

провеждане на информационна кампания по БНТ и БНР – и Закона 

за радио и телевизия.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Има ли други предложения, 

въпроси? Няма.

Моля,  гласувайте  така  предложения  текст  за  отговор  на 

писмо.

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

Предложеното  съдържание  на  писмо-отговор  до  БНР  се 

приема.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Последното ви докладвам за сведение, но 

ние трябва да си подготвим класьор, с който да събираме тарифите. 

Дарик  радио,  Дарик  нюз,  Инекс  БГ  посочват  своите  тарифи  за 

информационно-разяснителната кампания. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, информацията е за 

сведение. Ще се направи класьор с тарифите. До 17 декември  2012 

г. е срокът на всички медии да си представят тарифите. 
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Заповядайте, госпожо Негенцова, да докладвате.

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Докладвам  само  за  сведение  в 

продължение  на  това,  което  каза  господин  Троянов.  Дошли  са 

тарифи от Русе – Топ новини, от Радио груп са дошли тарифите за 

кампаниите  на  Радио  компания  Си  джей,  БТВ-радио  груп, 

представляваща радиата М Джой, Джас ФМ, Класик ФМ, Зи рок и 

т.н. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „Радио  груп”  не  е  ли 

достатъчно?

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Да кажем. Това е за сведение.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Андреева, да докладвате.

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  знаете,  че  всяка  седмица 

Министерството  на  външните  работи  ни  информира  за  актуалния 

списък  за  постъпилите  потвърждения  от  приемащите  държави  за 

провеждане на референдум, като към 7 декември сме информирани 

какво  е  състоянието  .  Днес  по  всяка  вероятност  ще  постъпи 

следващата актуализация. 

Това го докладвам за сведение. Който желае да се запознае, 

може да намери списъка в канцеларията.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря Ви.

Заповядайте, госпожо Солакова, да докладвате.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  от  ОИК  –  Белослав,  с  вх. 

№ 1394/12.12.2012 г.  е изпратено писмо по електронната поща от 

заместник-председателя  на  Общинската  избирателна  комисия,  с 

което  ни  уведомява,  че  не  са  изплатени  възнагражденията  на 

членовете на ОИК – Белослав, за проведените дежурства и заседания 

за  периода,  както  следва:  „Наше писмо № 710 от  15.08.2012 г.  – 

отново  са  изброени  заседанията  и  дежурствата;  наше  писмо  от 
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15.08.2012 г., но с друг номер - № 709; наше писмо № 741/03.09.2012 

г. Не знам защо има и второ писмо пак от 03.09.2012 г. – изх. № 747.

Оказва се, че преди това са ни уведомили и затова посочват, 

че това е второ поредно писмо, че до 12.12.2012 г. все още не са 

изплатени.  Оказва  се,  че  за  цялата  година  ОИК-Белослав  не  са 

получили утвърдени от Централната избирателна комисия справки 

за проведените заседания и дежурства.

Предлагам  да  препратим  това  писмо,  получено  по 

електронната поща, на Министерския съвет с настоятелна молба да 

направят всичко възможно възнагражденията да бъдат изплатени.

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА:  Имате  ли  нещо против  да 

добавим, че цяла година не са им изплатени възнагражденията?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, да посочим периода.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен с 

предложеното писмо, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо с вх.  № 1395/13.12.2012 г.  Засега е за сведение,  иначе е за 

класиране  в  папката,  в  която  събираме  всички  справки  от 

общинските  избирателни  комисии  за  образуваните  дела  срещу 

актове и действия на общинските избирателни комисии във връзка с 

нашето  искане  да  получим  пълна  информация  за  присъдени 

разноски в съдебните производства.

Получили сме писмо, към което е приложена такава справка 

от ОИК-Кюстендил. Тъй като има присъдени разноски по някои от 

административните дела, образувани срещу решения на Общинската 

избирателна  комисия,  се  наложи  допълнително  по  телефона  да 

направя уточнение и днес се свързах с председателя. 
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Оказа се, че до ОИК-Кюстендил е подадена молба от Ангел 

Ангелов  за  заплащане  на   разноските.  Тъй  като  нямаше 

допълнително  уточнение,  председателят  по  телефона  уточни,  че 

става  дума  за  подадена  молба,  която  въз  основа  на  протоколно 

решение на Общинската избирателна комисия е върната на лицето с 

уточнението, че Общинската избирателна комисия не е юридическо 

лице и няма собствен бюджет.

Това е за сведение, за класиране в папка и за обобщен доклад 

впоследствие.

Докладвам ви вх. № НР-263/13.12.2012 г. Това е писмо, което 

получихме  в  деня,  в  който  с  Гергана  Маринова  бяхме  дежурни. 

Писмото е от общинска администрация – Севлиево. В писмото се 

поставя конкретен въпрос: задължена ли е общината да осигурява 

телефони за секционните избирателни комисии и, ако е задължена, 

какво е основанието.

Тъй  като  секционните  избирателни  комисии  и  общините 

винаги  са  задължени  да  осигуряват  телефонна  връзка  на 

секционните  избирателни  комисии,  отново  се  наложи да  поискам 

допълнителна  информация  от  общинската  администрация.  От 

канцеларията се свързаха и от общината са уточнили, че на миналите 

избори – през 2011 г. – общинската администрация е раздала GSM-

карти в рамките на секционните избирателни комисии, а по секциите 

по селата са ползвали стационарните телефони на кметствата. Имало 

е злоупотреба с картите и те по тази причина питат задължени ли са 

да  предоставят  мобилни  телефони  на  секционните  избирателни 

комисии.

Аз  предлагам,  а  и  госпожа  Маринова  ме  подкрепи,  да 

отговорим  по  телефона  или  по  електронната  поща  така,  както  е 

постъпило  това  писмо,  че  задължение  на  кмета  и  на  общинската 

администрация  е  да  осигури,  да  обезпечи  телефонна  връзка  на 
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секционните  избирателни  комисии  с  районните  избирателни 

комисии,  с  общинските  администрации,  с  областните 

администрации, включително и с Централната избирателна комисия.

Средствата се одобряват с план-сметката, която се приема с 

Постановление  на  Министерския  съвет  и  основанието  е  §  2  от 

Преходните  и  заключителни  разпоредби  от  Закона  за  прякото 

участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление във връзка с чл. 13, ал. 2 от Изборния кодекс.

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА:  Колеги,  съгласни ли сте  с 

такъв отговор?

Моля, гласувайте.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия си доклад.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Постъпило  е  писмо  от  община  – 

Плевен, отново по време на дежурството на 13.12.2012 г. Кметът на 

община Плевен ни изпраща писмо до главния счетоводител на ЦИК. 

Той  се  позовава  на  писмо  на  Министерството  на  финансите, 

дирекция „Държавно съкровище”, че в случай на безвъзмездно право 

на  ползване  на  общински  активи  за  2012  г.  от  бюджетно 

предприятие  следва  да  се  начисли  като  преписан  разход  на 

бюджетното  предприятия  –  ползвател,  а  при  бюджетното 

предприятия – собственик, като преписан приход.

Без  да се налага  да  уточняваме,  че  вероятно става  дума за 

ползване на помещение от Общинската избирателна комисия, аз ви 

предлагам  да  изпратим  по  компетентност  на  администрацията  на 

Министерския  съвет  или направо да  главния  секретар с  копие до 

кмета  на  община  –  Плевен,  за  да  се  осведоми  къде  се  намира 

писмото по компетентност.
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ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен с 

предложеното писмо, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо-справка 

за  сведение  за  издадените  заповеди  за  обявяване  на  избирателни 

списъци в област Видин с  НР-266/13.12.2012 г.  Ще се класира в 

съответната папка в канцелария № 23.

Докладвам следващото писмо. От областна администрация – 

Перник е изпратено становище, както беше изпратено и от област 

Враца  вчерашното  писмо,  което  съдържа  информация  относно 

практиката  за  предаване  и  приемане  на  книжата  и  материалите. 

Приложен е план за действие по подготовката и произвеждането на 

националния референдум. Това също ще се класира в съответната 

папка за обобщен доклад впоследствие за всички и за ползване при 

изготвяне на проект на решението за предаване на изборните книжа 

и материали от секционните избирателни комисии.

За сведение на този етап докладвам НР- 251/12.12.2012 г. за 

издадени заповеди за обявяване на избирателните списъци в област 

Видин.

От  РИК-Плевен  докладвам  НР-252/12.12.2012  г.  Те  ни 

уведомяват  за  решение  за  определяне  броя  на  членовете  на 

секционните избирателни комисии, прието от Районна избирателна 

комисия – Плевен.

Наред с това ни уведомяват и за решение за формиране на 

единните  номера  на  избирателните  секции,  за  обявяване  на 

информационното табло в областна администрация – Плевен, където 

се помещава Районната избирателна комисия и ни уведомяват, че по 

график  на  12.12.2012  г.  предават  избирателните  списъци  на 

общините  на  съответните  длъжностни  лица.  Разпределили  са  си 
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функциите  с  решение  на  Районната  избирателна  комисия  и  са 

образували  четири  работни  групи,  които  да  извършат  проверка 

относно  обявяването  на  избирателните  списъци  в  353  секции  в 

област Плевен.

За  сведение  ви  докладвам  НР-  247/12.12.2012  г.  Това  е 

справка  от  Районна  избирателна  комисия  –  Силистра,  относно 

заповедите  за  определяне  местата  за  обявяване  на  избирателните 

списъци, получени в Районната избирателна комисия и издадени от 

кметовете на общините.

За  сведение  ви  докладвам  НР-214/12.12.2012  г.  Това  е  от 

РИК-Пловдив, № 17, отново за издадените заповеди на кметовете на 

общини  за  определяне  на  местата  за  обявяване  на  избирателните 

списъци.

Следващото писмо е с вх. № НР-256/12.12.2012 г. от областна 

администрация – Добрич, относно справката за издадените заповеди 

за обявяването на избирателните списъци и за определения график 

за предаване на избирателните списъци. 

Ще  гледаме  ли  предложения  за  възнаграждения,  госпожо 

Сидерова?

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нека  всички  да  свършат 

докладите  си  и  след  това  започваме  предложенията  за 

възнаграждения.

Заповядайте, госпожо Маркова.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, вчера след изтичане 

на срока в изпълнение на т. 16 от Раздел 13 от „Условия и срокове” 

на конкурса за определяне изпълнител, на когото да бъде възложена 

компютърната обработка на данните от РИК и СИ К от гласуването 

и  издаването  на  бюлетин  на  ЦИК  с  технически  носител  за 

резултатите  от  националния  референдум на  27  януари  2013  г.  ви 

предлагам  изпитанията  и  демонстрацията  на  софтуера,  както  и 
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нашето задание-ангажимент към тях, да се случи във вторник в 14,00 

ч. в сградата на „Информационно обслужване” АД на ул. „Панайот 

Волов”, единственият явил се на конкурса.

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА: Повтарям:  презентацията  е 

във  вторник,  18.12.2012  г.  от  14,00  ч.  Математиците  казаха,  че  в 

понеделник до края на деня ще подготвят нещо като тест. Господин 

Христов,  Вие във вторник ще можете ли да дойдете?  Тогава  Вие 

направо за вторник ще имате готовността там на място да тествате 

от името на комисията софтуера, който ни се презентира. 

Заповядайте, госпожо Маркова, за следващото.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Аз предлагам изпитанието на софтуера 

да стане малко по-рано, защото до 15,00 няма да успеем.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Във вторник, 18.12.2012 г. от 

17,00  ч.  групата,  която  е  определена  за  оценката  –  вчера  я 

гласувахме в състав от седем души – да отвори плик № 3.

ЕЛЕНА МАРКОВА:  Моето  предложение  е  демонстрацията 

на софтуера да бъде в 12,00 ч. във вторник, 18.12.2012 г.  в сградата 

на „Информационно обслужване” на ул. „Панайот Волов”, но който 

освен работната група могат да присъстват всички членове, на ЦИК, 

които желаят.

След  това  до  15,00  ч.  работната  група  да  си  изготви  на 

основание  т.  14  от  Раздел  13  „Условия  и  срокове”  да  състави 

протокол,  в  който да  бъде  оценено техническото  предложение  на 

участниците  и  ви  предлагам  проект  за  съобщение,  което  касае 

последната процедура – отварянето на самото предложение. 

Текстът на съобщението гласи:

„В изпълнение на т. 16 от Раздел ІІІ на „Условия и срокове” 

за  конкурс  за  определяне  на  изпълнител,  на  когото  да  бъде 

възложена  компютърната  обработка  на  данните  в  РИК и ЦИК от 

гласуването  и  издаването  на  бюлетина  на  технически  носител  за 
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резултатите  от  националния  референдум  на  27  януари  2013  г. 

Централната избирателна комисия уведомява, че на 18.12.2012 г. в 

17,00 ч. ще се извърши отварянето на ценовото предложение – както 

е изписана в нашата документация.  

При отварянето на ценовото предложението – плик № 3 – от 

предложената документация имат право да присъстват участници в 

конкурса,  техни  упълномощени  представители,  както  и 

представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата 

за масова информация. Тук се подразбира и членовете на работната 

група и членове на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Манахова.

АННА  МАНАХОВА:  Колеги,  във  връзка  с  направеното 

предложение  за  обявление  бих  искала  да  направя  промяна  на 

предложението си от вчера, което беше гласувано, защото вчера и 

онзи ден,  когато дискутирахме този въпрос,  реално гласувахме да 

качим  две  обявления  –  преди  и  за  съответно  изпитанията  на 

софтуера и за отварянето на офертата.

Само че  след прегледа  на  документацията  установихме,  че 

такова  присъствие  на  представители  на  средствата  за  масова 

информация, на юридически лица с нестопанска цел е предвидено 

само при отварянето на ценовото предложение.

Ето  защо  правя  предложение  и  подкрепям  всъщност 

предложението на госпожа Елена Маркова да качим обявление само 

за това действие на конкурса.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  да  гласуваме 

направените предложения така, както бяха продиктувани от колегата 

Маркова, както и направеното предложение за обявление, което да 

касае възможността за участие при отварянето на плика с ценовото 

предложение на участвалите в конкурса, на интернет-страницата на 
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Централната  избирателна  комисия  с  продиктувания  преди  малко 

текст.

Имате ли други предложения, колеги? Няма.

Моля, гласувайте.

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

Предложенията се приемат.

Колеги,  преминаваме  към  доклади  на  предложения  за 

възнаграждения.

Заповядайте, господин Чаушев. Имате думата.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам 

предложение за възнаграждение.

С  вх.  №  1377/07.12.2012  г.  е  постъпило  искане   от  ОИК-

Белоградчик,  за  заплащане  на  възнаграждение  за  проведено 

заседание  на  05.12.2012  г.,  на  което  са  присъствали  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  10  члена.  На  това  заседание  е 

изготвена и приета справка за въпросните съдебни дела. Аз лично 

съм  изненадан,  защото  това  са  три  страници  текст,  явно  бурна 

съдебна дейност се е водила в Общинската избирателна комисия – 

Белоградчик.

Предлагам на основание чл. 9, буква „д” и  Решение № 1486-

МИ/10.10.2012  г.  да  им се  заплати  възнаграждение  от  държавния 

бюджет.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  моля  гласувайте 

това  предложение  да  се  изплати  възнаграждение  на  13  члена  на 

комисията,  между  които  председател,  заместник-председател  и 

секретар, за едно заседание на ОИК-Белоградчик.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Чаушев, за следващия доклад.
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  С  вх.  №  1379/07.12.2012  г.  получихме 

искане от ОИК-Иваново за  изплащане на  дежурство във връзка  с 

приемане на избирателни списъци от ГД ГРАО и съответно влизане 

в помещенията, в които се съхраняват тези списъци.

Предлагам това дежурство, осъществено на 05.11.2012 г. от 

трима  членове,  на  основание  т.  15  от  наше  Решение   №  298-

МИ/06.10.2012  г  да  се  изплати  от  държавния  бюджет  това 

възнаграждение  във  връзка  с  прибирането  на  избирателните 

списъци.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен да 

се изплати възнаграждение за едно дежурство на трима членове от 

ОИК-Иваново, проведено на 05.11.2012 г., от държавния бюджет.

Моля, гласувайте.

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

Предложението се приема.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Последното,  което  днес  имам  да 

докладвам, е писмо с вх. № 1376/07.12.2012 г.   с искане от ОИК-

Попово  за  проведено  заседание  на  04.12.2012  г.,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  10 

члена,  на  които  заседание  са  освободили  общински  съветник  и 

съответно са назначили следващ общински съветник от листата на 

ПП „Движение за социален хуманизъм”.

На  основание  чл.  277  от  Изборния  кодекс  предлагам  от 

държавния  бюджет  да  им  се  изплати  възнаграждение  за  това 

заседание.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен да 

се изплати възнаграждение на ОИК-Попово за заседание, проведено 

на 04.12.2012 г., на председател, заместник-председател и 10 члена 

от държавния бюджет, моля да гласува.

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

63



Предложението се приема.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имам да докладвам и едно дежурство за 

подготовката  на  тези  документи,  проведено  на  03.12.2012  г.  от 

председател, секретар и един член.

Предлагам да им се изплати на основание чл. 9 , буква „а” от 

наше Решение № 1486/10.10.2102 г. възнаграждение от държавния 

бюджет.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  да  се 

изплати дежурство на 03.12.2012 г.  на председател, секретар и един 

член от ОИК-Попово от държавния бюджет, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Грозева, да докладвате предложения.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  № 

1390/11.12.2012  г.  е  получено  писмо  от  Общинска  избирателна 

комисия  –  Монтана  с  искане  да  им  се  заплати  едно  заседание, 

проведено  на  10.12.2012  г.  На  заседанието  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и 13 члена.

Правното  основание  е  наше  Решение  №  1486.  Това  е  във 

връзка с изготвяне на таблицата по наше указания.

Предлагам да се изплати от държавния бюджет.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен да 

се  изплати  възнаграждение  за  заседание  на  ОИК-Монтана, 

проведено на 10.12.2012 г., на председател, заместник-председател, 

секретар и 13 члена, моля да гласува.

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

Предложението се приема.
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  С  вх.  №  1386/11.12.2012  г.  е 

пристигнало искане от Общинска избирателна комисия – Чипровци. 

Провели  са  едно  заседание  във  връзка  с  наше  писмо-указание  за 

изготвяне  на  справка.  Заседанието  е  проведено  на  05.12.2012  г. 

Присъствали са председател, заместник-председател и 11 члена.

Правното основание е наше Решение № 1486. 

Предлагам да им се изплати възнаграждение от държавния 

бюджет.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен да 

се  изплати  възнаграждение  за  заседание  на  ОИК-Чипровци, 

проведено на 05.12.2012 г., на председател, заместник-председател, 

и 11 члена от държавния бюджет, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Последното, което ще ви докладвам, е 

писмо  с  вх.  №  1388/11.12.2012  г.,  пристигнало  от  Общинска 

избирателна комисия – Сливен за заплащане на няколко дежурства.

Първото дежурство е проведено на 01.08.2012 г.  Дежурили 

са председател и двама члена.

Правното основание е  наше Решение № 1486.  Отваряли са 

помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали за 

вадене на избирателни списъци, поискани им от органите на МВР.

Второто  дежурство  е  на  17.08.2012  г.   Председателят  на 

комисията  е  извършил това дежурство за предаване на инспектор 

Димитър  Димитров,  органът  по  предварително  производство  на 

МВР – Сливен, информация за председателите на секции № 67, 91, 

131.
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Третото дежурство е на 05.12.2012 г. Тогава председателят на 

комисията Галя Дженкова е приела от инспектор Димитър Димитров 

избирателните списъци на секции № 67, 91 и 131.

Последното дежурство, което се е провело на 07.12.2012 г., е 

от комисия от трима члена – председател, секретар и един член – за 

прибиране  на  въпросните  избирателни  списъци  и  запечатване  на 

помещението.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  да  бъде 

изплатено възнаграждение за четири дежурства  на ОИ К-Сливен, 

както следва:  на 01.08.2012 г.   за председател и двама члена – от 

държавния бюджет; на 17.08.2012 г. за председател; на 05.12.2012 г. 

за председател; 07.12.2012 г. за председател, секретар и един член, 

моля да гласува.

И четирите дежурства да се изплатят от държавния бюджет.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Христов, да докладвате предложение 

за възнаграждение.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Постъпила  е  преписка  с  вх. 

№  1361/30.12.2012  г.   Става  дума  за  ОИ  К-Попово,  област 

Търговище. Това е различно от това, което докладва Ерхан Чаушев.

Тя  е  във  връзка  с  дадено  дежурство  на  26.11.2012  г.  от 

председателя, секретаря и един член и е във връзка с подготовка на 

писмо. От председателя на Общинския съвет  има постъпило писмо 

до Общинска избирателна комисия за подмяната  на един член на 

Общинския съвет, който имал определен брой отсъствия. 

В тази връзка дежурните са подготвили съответно писмо, тъй 

като молбата от общинския съветник, който впоследствие пожелал 

сам  да  напусне,  не  е  била  собственоръчно  подписана,  а  е  била 
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изпратена по интернет със сканиран подпис. Те се събират, за да му 

подготвят  писмо,  че  трябва  да  бъде  изпратена  оригинална  молба, 

която да е собственоръчно подписана.

Доколкото разбирам от това, което докладва после господин 

Чаушев,  това  касае  именно  тази  подмяна  на  вече  редовните 

документи. 

В тази връзка аз предлагам да се изплати това дежурство на 

тримата члена,  но от общинския бюджет, тъй като е във връзка с 

писмо на Общинския съвет. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен да 

бъдат изплатени дежурства за 26.11.2012 г. на председател, секретар 

и един член на ОИК - Попво, проведено на основание чл. 30, ал. 3 от 

ЗМСМА – подготовка на заседание – от общинския бюджет, моля да 

гласува.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Владимир Христов, да докладвате.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Започвам с ОИК-Роман. 

Първата им претенция е по вх. № 976/10.08.2012 г.  и по вх. 

№ 1007/27.08.2012 г.е претенция за заседание, което е проведено на 

14.08.2012  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател и 13 члена.

На това заседание  е  разглеждан получен сигнал от Никола 

Николов от с. Синьо Бърдо относно нарушение на чл. 42, т. 4 и т. 8 

във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА на кмета на кметство Синьо 

Бърдо.

Заседанието е с основание Решение № 1486, т. 1, буква „в”.

Предлагам  да  се  изплати  възнаграждение  от  общинския 

бюджет.
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ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен да 

се изплати възнаграждение на председател, заместник-председател и 

13 члена на ОИК-Роман за заседание, проведено на 14.08.2012 г., от 

общинския бюджет, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Следващото  заседание,  колеги,  е 

било  на  17.08.2012  г.,  където  са  продължили  да  разглеждат 

въпросния  сигнал  и  съответно  са  продължили  процедурата  по 

разглеждане на сигнала и с оглед размяната на книжа, както и са 

разгледали  писмо  от  общинска  администрация  –  Роман.  На 

заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-председател  и 

11 члена на ОИК.

Предлагам  отново  на  същото  основание  да  се  изплати 

възнаграждение и отново от общинския бюджет.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  да  се 

изплати възнаграждение за заседание на ОИК-Роман на 17.08.2012 г. 

за  председател,  заместник-председател  и  11  члена  от  общинския 

бюджет, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Следващата  претенция  е  за  едно 

дежурство, проведено на 11.03.2012 г. от заместник-председателя, на 

което  той  е  получил  избирателния  списък  относно  проведен 

частичен избор на кметство Радовене на 11.03.2012 г.  

Тук нямам дата на дежурството. Така че това го оттеглям и 

след като уточня датата, тогава ще ви го предложа.

Следващата претенция е за дежурство на 18.08.2012 г. , което 

е дадено от председателя,  заместник-председателя и секретаря във 
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връзка  с  дооформяне на  документи за  Окръжен съд –  Враца,  във 

връзка  с  искане  на  справка  от  Окръжния  съд  за  наличието  на 

търговец на името на въпросния кмет, за който са получили сигнала.

Предлагам  на  основание  т.  9  от  Решение  №  1486  да  се 

изплати възнаграждението от общинския бюджет.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  да  се 

изплати едно дежурство на 18.08.2012 г. на председател, заместник-

председател  и  секретар  на  ОИК-Роман  от  държавния,  а  не  от 

общинския бюджет, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Има  претенция  от  16.08.2012  г. 

само от заместник-председател във връзка с техни взети решения за 

изготвяне и изпращане на необходими документи по уведомяване на 

кмета на кметство Синьо Бърдо за взети решения.

Да се изплати възнаграждение от общинския бюджет.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  да  се 

изплати  възнаграждение  за  едно  дежурство  на  заместник-

председателя  на  ОИК-Роман,  проведено  на  16.08.2012  г.,  от 

общинския бюджет, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Следва  претенция  за 

възнаграждение за заседание от 16.07.2012 г., където са разглеждали 

друг сигнал за прекратяване предсрочно на пълномощия на кмет. Аз 

предлагам това възнаграждение да се изплати от държавния бюджет, 

тъй  като  освен  всичко  останало  са  взели  и  решение  да  отворят 

избирателно помещение за представяне на документи.
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Поради това ви предлагам основанието да е наше Решение № 

1098  от  държавния  бюджет.  На  това  заседание  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и 11 члена.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  да  си 

изплати възнаграждение за едно заседание, проведено на 16.07.2012 

г.  от  председател,  заместник-председател,  секретар  и  11  члена  от 

държавния бюджет, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  След  това,  колеги,  са  провели 

заседание на 23.07.2012 г., на което са присъствали председателят, 

заместник-председателят и 8 члена и са взели решение за получаване 

на  представителство  от  ОИК-Роман  пред  административен  съд  – 

Враца  и  запознаване  на  комисията  с  писмо  от  омбудсмана  на 

Република България. 

Това е във връзка с образуване на дело на един от кметовете, 

на който са прекратили пълномощията. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ще  ме  извините,  но  това 

заседание е без основание.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Единият вариант е да го платим от 

общинския бюджет, другият е да не го плащаме въобще.

Тъй  като  представляващият  адвокат  е  председателят  на 

Общинска  избирателна  комисия  във  Враца,  аз,  доколкото  зная, 

уговорката е била да не се заплаща като за колеги по точката, която 

позволява. 

Аз ще направя справка по изходящите документи дали има 

дублирани заседания. Но тъй като всички документи са ми събрани 

накуп, към тези входящи номера предполагам, че е надлежно. Но ще 

направя справка веднага,  след като приключа с доклада, дали има 
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изплащане. Със сигурност обаче заседанията са проведени, тъй като 

те често се обаждаха да задават въпроси и аз следях процедурите им.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  да  се 

заплати възнаграждение за едно заседание, проведено на 23.07.2012 

г.  на  ОИК-Роман,  на  председател,  заместник-председател  и  осем 

члена от държавния бюджет, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Следващата  претенция  е  за 

заседание,  което  е  проведено  на  02.08.2012  г.,  на  което  са 

присъствали председателят,  заместник-председателят,  секретарят и 

12  члена.  Взели  са  решение  за  започване  на  процедура  за 

уведомяване  на  ЦИК  относно  насрочване  на  частичен  избор  в  с. 

Радовене.

Основанието  е  Решение  №  1495  и  да  се  изплати  от 

общинския бюджет. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  да  се 

изплати  възнаграждение  за  едно  заседание  на  ОИК-Роман,  на 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  12  члена  от 

държавния бюджет.

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

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Следващата  претенция  е  за 

заседание,  проведено  на  23.08.2012  г.,  на  което  са  присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар и 11 члена.  На това 

заседание са взели решение по повод получен сигнал от ЦИК с изх. 

№ 193/26.07.2012  г.  от  лицето  Диан  Маркосян.  Този  сигнал  е  за 

прекратяване на правомощия на кмет.  Затова  основанието е  наше 

Решение  № 1486,  т.  1,  буква  „в”  и  да  се  изплати  от  общинския 

бюджет.
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ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  да  се 

изплати  едно  заседание  на  председател,  заместник-председател, 

секретар и 11 члена от ОИК-Роман, проведено на 23.08.2012 г., като 

се изплати от общинския бюджет, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: След това на 06.09.2012 г. отново в 

присъствие  на  цялото  ръководство  и  11  члена  –  са  разгледали 

сигнал,  който са получили от Никола Трифонов Николов с вх.  № 

187/09.08.2012 г. Разгледали са го, приели са Решение № 230.

Отново предлагам основанието да е наше Решение № 1486, т. 

1, буква „в” и отново да се изплати от общинския бюджет.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Който е съгласен да се плати 

възнаграждение на председател,  заместник-председател и 11 члена 

от  ОИК-Роман  за  заседание,  проведено  на  06.09.2012  г.,  от 

общинския бюджет, моля да гласува.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  На  11.09.2012  г.  отново  цялото 

ръководство  и  11  члена  са  провели  заседание,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  11 

члена  и  са  разгледали  молба  от  въпросния  кмет  на  кметство. 

Запознали са се с неговата жалба до Административен съд – Враца. 

Взели  са  решение  за  определяне  на  комисия   за  отваряне  на 

помещение  за  съхраняване  на  изборни  книжа  и  са  прибрали 

избирателни списъци.

Да се изплати от държавния бюджет.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  да  се 

изплати  възнаграждение  за  заседание  на  председател,  заместник-

председател,  секретар и 11 члена от държавния бюджет,проведено 

на 11.09.2012 г. но ОИК-Роман, моля да гласува.

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

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Последното  ми  предложение, 

колеги,  е  за  проведено  заседание  на  05.10.2012  г.  отново  в 

присъствие на цялото ръководство и 11 члена и са взели решение на 

основание Указ № 320 за провеждане на частичен избор за кмет на 

кметство  Радовене  и  изготвяне  график  за  дежурствата  на  ОИК-

Роман.

Точно това заседание, колеги, предлагам да не го плащаме, 

тъй като не виждам никаква причина да проведат заседание да си 

определят график за дежурствата.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нали  и  предложение  са 

взели.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Предложението е  от по-рано.  Тук 

вече има Указ за насрочване на частичен избор, а те са се събрали и 

да изготвят график за дежурствата си.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: В активния период са.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Това е поне моето предложение.

Ако считате обаче, че трябва да им го заплатим, присъствали 

са цялото ръководство плюс 11 члена и следва да бъде от общинския 

бюджет.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Защо?

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Защото тогава са правили график за 

провеждане на частичния избор.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  От  кога  им  започва 

активният период, проверили сте?

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Да, проверил съм, след 05.10.2012 г.

Не виждам нужда да го изплащаме, тъй като, пак казвам, те 

вече са знаели от кога им започва активния период. Могли са още по 

време на първия ден от началото на активния период да си уточнят 

графика на дежурството.
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ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  с 

предложението на докладчика да не се заплаща възнаграждение за 

заседанието, проведено на 05.10.2012 г. на ОИК-Роман, тъй като е 

без основание, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11, против – 3.

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Колеги,  приключих  докладването 

си за ОИК-Роман.

Колегата  Мариана  Христова  ми  е  оставила  да  докладвам 

няколко преписки, подготвени от нея.

Уважаеми  колеги,  с  писмо  с  вх.  №  1323/09.11.2012  г.  е 

постъпило  искане  от  ОИК-Ветово,  която  в  присъствието  на 

председател, заместник-председател, секретар и 9 члена е провела на 

09.11.2012 г. заседание, с което е прекратила правомощията на кмет 

на кметство с оглед на това, че е било потвърдено очаквано решение 

от Административния съд – Русе.

Предлагам на основание т. 6, буква „б” от Решение № 1486-

МИ/10.11.2012  г.   да  се  изплати  възнаграждението  от  държавния 

бюджет.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  да  се 

изплати  възнаграждение  на  председател,  заместник-председател, 

секретар и 9 члена  на ОИК-Ветово за проведено едно заседание от 

държавния бюджет, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Следващото  е  с  изх.  № 

1369/05.12.2012  г.,  което  е  от  Общинска  избирателна  комисия  – 

Оряхово, която е провела две заседания.

Първото  е  било  в  присъствието  на  цялата  комисия  – 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  14 члена.  Взела  е 
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решение  по  искане  за  предсрочно  прекратяване  на  мандат  на 

общински съветник, подал оставка, депозирана до председателя на 

Общинския съвет. 

Предлагам  като  основание  наше  Решение  №  1486  да  се 

изплати от държавния бюджет.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Защо  да  е  от  държавния 

бюджет,  след  като  са  прекратили  предсрочно  пълномощията  на 

общински съветник?

Аз  нищо  не  казвам,  госпожо  Сидерова,  това  е  написала 

колегата Христова и така ви докладвам.

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА:  Да  не  би да  са  обявили и 

следващия от листата. Какво основание е написала госпожа Мариана 

Христова?

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ:  Основанието е Решение № 1486.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Основанието трябва да бъде 

чл. 277 от Изборния кодекс.

Който  е  съгласен  да  се  изплати  възнаграждение  на 

председател,  заместник-председател,  секретар и 14 члена  за  едно 

заседание на ОИК- Оряхово от държавния бюджет, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Следващото заседание е проведено 

на 30.11.2012 г., на което са присъствали цялото ръководство и 13 

члена,  на  което  са  прекратили  пълномощията  на  друг  общински 

съветник,  който не е пожелал да встъпи и да положи клетва и са 

обявили за избран следващия в листата.

Поради това отново със същото правно основание – чл. 277 

от  Изборния  кодекс  –  предлагам  да  се  изплати  от  държавния 

бюджет.
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ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  да  се 

изплати  възнаграждение  на  председател,  заместник-председател, 

секретар и 13 члена за проведено едно заседание на ОИК- Оряхово, 

проведено заседание на 30.11.2012 г., от държавния бюджет, моля да 

гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12, против – 1.

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Последната  справка  от  колегата 

Христова  е  с  вх.  №  1371/05.12.2012  г.  от  ОИ  К-Мъглиж,  която 

претендира за възнаграждения за две заседания и две дежурства.

Първото  заседание  е  проведено  на  14.11.2012  г.  и  са 

присъствали  председател,  заместник-председател  и  осем  члена. 

Основанието  е  чл.  30  от  ЗМСМА  и  предлагам  да  се  изплати  от 

общинския бюджет.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  с  така 

направеното предложение, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  На  22.11.2012  г.  отново  в 

присъствието на същите лица – председател, заместник-председател 

и осем члена са взели решение.

Основанието е чл. 277, ал. 1 от Изборния кодекс  и предлагам 

да се изплати от държавния бюджет.

Проведено  е  дежурство  на  29.11.2012  г.  от  председател  и 

двама члена.

Правното основание е Решение № 1486 и да се изплати от 

държавния бюджет.

След това на 07.11.2012 г. е проведено заседание, на което са 

присъствали  председател, заместник-председател и 6 члена.
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Основанието е Решение № 1486. Госпожа Христова предлага 

да се изплати от общинския бюджет.

Провели са заседание за разглеждане на постъпило искане за 

освобождаване на общински съветник и са обявили, че не е налице 

нужният  кворум  и  комисията  не  може  да  започне  работа. 

Присъствали  са  осем  души,  не  са  имали  кворум,  поради  което 

госпожа Христова предлага да го изплатят от общинския бюджет.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Как ще го изплатим, като не 

са имали кворум?

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз има предложение това да 

не се заплаща. Как ще платим, защото са се събрали и не са провели 

заседание. След като няма проведено заседание, няма взето решение, 

няма никакво основание нито в закона, нито в Решение № 1486.

Който  е  съгласен  с  предложението  на  докладчика  да  се 

изплати едно заседание на 22.11.2012 г. на председател, заместник-

председател и 8 члена от държавния бюджет и едно дежурство на 

29.11.2012 г. на председател и двама члена от държавния бюджет, 

моля да гласува.

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

Предложенията се приемат.

Който  е  съгласен  с  предложението  на  докладчика  да  се 

изплати  дежурство  на  11.11.2012  г.  на  председател,  заместник-

председател  и  шест  члена  от  общинския  бюджет,  когато  са  се 

събрали, но не са имали кворум и са се разпуснали, поради което са 

прекратили това дежурство, моля да гласува.

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

Предложението на докладчика се приема.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Аз  приключих,  госпожо 

председател, и горещо ви благодаря.

77



ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Заповядайте,  господин 

Троянов, да докладвате.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, Общинска избирателна 

комисия –  Кайнарджа,  област  Силистра претендира изплащане на 

възнаграждение за проведени три заседания съответно на 05, 07 и 

10.12.2012 г. И на трите заседания са присъствали еднакъв брой от 

членовете  на  Общинска  избирателна  комисия  –  председател, 

секретар и 7 членове.

Първото заседание, проведено на 05.12.2012 г. е на основание 

чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА. Предлагам да бъде изплатено от общинския 

бюджет.

Второто заседание,  проведено на 07.12.2012 г.  с  основание 

чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, предлагам да бъде изплатено от общинския 

бюджет.

Третото заседание е от 10.12.2012 г. е с основание чл. 289 от 

Изборния  кодекс  и  предлагам  да  бъде  изплатено  от  държавния 

бюджет.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен да 

бъдат  изплатени  възнаграждения  за  три  заседания  на  ОИ  К-

Кайнарджа, както следва: на 05.12.2012 г. и на 07.12.2012 г., когато 

са  присъствали  председател,  секретар  и  7  члена.  Предлага  се 

възнагражденията и за двете заседания да се изплатят от общински 

бюджет,  а  за  заседанието  от  10.12.2012  г.  пак  за  председател, 

секретар и 7 члена от държавния бюджет, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Общинска  избирателна  комисия  – 

Първомай,  област  Пловдив  претендират  за  възнаграждение  за 

заседание,  проведено  на  12.12.2012  г.  в  състав:  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  14  членове.  Заседанието  е 
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проведено с основание чл. 277 от Изборния кодекс и предлагам да 

бъде изплатено от държавния бюджет.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен да 

се  изплати  едно  заседание  на  Общинска  избирателна  комисия  – 

Първомай,  проведено  на  12.12.2012  г.  за  председател,  заместник-

председател, секретар и 14 членове, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Общинска  избирателна  комисия  – 

Тополовград, област Хасково претендира за възнаграждение за две 

заседания, проведени на 05.12.2012 г. и на 11.12.2012 г. 

На 05.12.2012 г., след като са получили оставка от кмета на 

кметство  Хлябово,  са  приели,  че  трябва  да  го  известят  по 

процедурата  на  чл.  42,  ал.  3,  пр.  І  от  ЗМСМА  и предлагам  това 

възнаграждение за председател, заместник-председател и 9 членове 

да бъде изплатено от общинския бюджет.

За заседанието, проведено на 11.12.2012 г. , е било в състав: 

председател,  заместник-председател  и  9  членове.  След  като  са 

известили кмета, който си е подал оставката и в тридневния срок той 

не е направил възражения, по процедурата по чл. 42, ал.3, изр. второ 

са прекратили неговите пълномощия с решение.

Предлагам  възнаграждението  за  това  заседание  да  бъде 

изплатено от общинския бюджет.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен да 

се  изплатят  възнаграждения  за  две  заседания  на  Общинска 

избирателна комисия – Тополовград – на 05 и 12.12.2012 г., когато 

са присъствали председател, заместник-председател и 9 члена, като 

и двете да се изплатят от общинския бюджет, моля да гласува.

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

Предложението се приема.
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БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Колеги,  използвам  предоставената  ми 

дума,  току-що в  качеството  ми на  дежурен ми беше дадено  едно 

писмо от „Информационно обслужване” АД до нас. Те предлагат да 

презентират информационната система за обработка на резултатите 

от националния референдум на 18.12.2012 г., вторник, от 12,00 ч. За 

инсталиране на техниката е необходимо да ни бъде осигурен достъп 

до съответната зала един час преди началото на демонстрацията.

Моля да потвърдите датата и часа.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Писмото  е  за  сведение. 

Презентацията няма да бъде на ул. „Панайот Волов”, а ще бъде в 

същия ден и час, който уточнихме, но в ЦИК.

Заповядайте, госпожо Солакова, да докладвате.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, имам да докладвам 

две предложения за възнаграждения. 

Първото  предложение  е  за  възнаграждение  с  вх.  № 

1380/07.12.2012 г.  от Общинска избирателна комисия – Аксаково. 

Към писмото,  подписано  от  председател  и  секретар,  е  приложена 

справка  в  отговор  на  наше писмо,  с  което  събираме  информация 

относно  образуваните  вече  съдебни  производства  срещу актове  и 

действия на общинските избирателни комисии. За да изпратят тази 

справка, комисията е провела заседание на 04.12.2012 г.

Приложили  са  заверено  копие  от  протокола  от  същото 

заседание  с  №  46/04.12.2012  г.  Присъствали  са  председател, 

заместник-председател, секретар и 9 членове. 

Основанието е Решение № 1486-МИ/10.11.2012 г.

Предлагам  да  се  изплати  възнаграждението  от  държавния 

бюджет.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен да 

се  изплати  възнаграждение  за  едно  заседание  на  Общинска 

избирателна  комисия  –  Аксаково,  проведено  на  04.12.2012  г.,  на 
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което са присъствали председател, заместник-председател, секретар 

и 9 члена, от държавния бюджет, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви и второто искане. С вх. 

№ 1382/10.12.2012 г. от Общинска избирателна комисия – Гулянци, 

област Плевен, се иска изплащане на възнаграждение. Към писмото 

е приложена също такава справка във връзка с образувано дело на 

Административен  съд-  Плевен,  срещу  решение  на  Общинската 

избирателна  комисия.  Тази  справка  е  одобрена  с  протоколно 

решение  на  Общинска  избирателна  комисия  с  протокол  № 

54/05.12.2012 г., като е приложено заверено копие от него.

Присъствали  са  председател,  заместник-председател, 

секретар и 14 членове.

Основанието е наше Решение № 1486-МИ/10.11.2012 г., т. 11, 

букви „а” и „в”. Същите точки ще ги добавя и в предишната справка.

Предлагам да се изплати възнаграждението за това заседание 

от държавния бюджет.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  да  се 

изплати  на  Общинска  избирателна  комисия  –  Гулянци  едно 

заседание,  проведено  на  05.12.2012  г.,  на  което  са  присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  14  членове,  от 

държавния бюджет, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

 РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  имам  да  докладвам  две 

предложения.

Първото е по вх. № 1364 и е искане от Общинска избирателна 

комисия  –  Велико  Търново  за  заплащане  на  едно  заседание, 
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проведено  на  13.11.2012 г.,  на  което  са  присъствали  председател, 

заместник-председател, секретар и 13 члена.

Основанието е ч. 277, ал. 1 от Изборния кодекс.

Предлагам да се изплати от държавния бюджет.

Има  искания  за  дежурства  в  четири  дни.  Първото  е  на 

09.11.2012 г., проведено от председател и секретар.

Основанието е  Решение № 1486-МИ на ЦИК/10.11.2012 г., 

т.ІІ, т. 9, буква „а”. Искането е основателно.

Предлагам да се изплати от общинския бюджет.

Следващото  дежурство  е  на  12.11.2012  г.  Присъствали  са 

председател и секретар. Отново основанието е нашето Решение № 

1486-МИ.

Този път предложението е да се изплати това дежурство от 

държавния бюджет.

Следващото дежурство е само на председателя и е проведено 

на 21.11.2012 г. и е на основание Решение № 1486-МИ.

Предлагам да се изплати от държавния бюджет.

Последното  дежурство  е  на  28.11.2012  г.  също  от 

председателя, което следва да се изплати от държавния бюджет.

Колеги, имате ли някакви въпроси?

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  с  така 

направеното предложение от докладчика, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

И следващата справка, която съм подготвила, е във връзка с 

постъпило  искане  с  вх.  №  1373/06.12.2012  г.  за  заплащане  на 

възнаграждение за две заседания на ОИК-Рила.

Първото  заседание  е  проведено  на  21.11.2012  г.  и  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  10 

члена.
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Основанието е чл. 30, ал. 3 от ЗМСМА и следва да се изплати 

от общинския бюджет.

Следващото  заседание  е  на  28.11.2012  г.  и  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и 11 члена. 

Основанието е същото – чл. 30, ал. 3 от ЗМСМА и също трябва 

да се изплати от общинския бюджет.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Моля,  гласувайте  това 

предложение.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Бояджийски.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря, госпожо Сидерова.

Искам да кажа две неща. На първо място, проверих e-mail и 

започнаха  да  се  получават  писма  с  благодарности  от  българите  в 

чужбина, че са започнали да четат нашето писмо.

В тази връзка ви моля да вземем решение да го качим и на 

сайта на комисията.

Също така да качим на сайта на комисията и одобрения от нас 

клип за гласуване с подвижна урна в секцията „Референдум”. Също 

така  да  изпратим  този  клип  за  гласуване  с  подвижна  урна  на 

неправителствените организации, с които Централната избирателна 

комисия си партнира в разяснителната кампания – ЕГО Политико, 

Института за развитие на публичната среда, „Корективи”.

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА:  Колеги,  който  е  съгласен  с 

направените от  колегата  Паскал Бояджийски предложения:  първо, 

писмото до българите в чужбина, което гласувахме по-рано, да го 

качим в нашата интернет-страница,  второ,  на  същата страница да 

качим и клипа за гласуване на хората с увреждания, моля да гласува.

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

Предложенията се приемат.
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Второто  предложение  беше  да  изпратим  този  клип  за 

гласуване  на  хората  с  увреждания  на  трите  неправителствени 

организации, с които си партнираме по разяснителната кампания и 

те  изказаха  готовност  да  се  използват  и  техните  възможности  – 

Институт  за  развитие  на  публичната  среда,  ЕГО  Политико, 

„Корективи”.

Моля, гласувайте това предложение.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11, против – 2.

Има ли други въпроси? Не виждам.

Следващото заседание на Централната избирателна комисия 

е в понеделник от 14,00 ч. 

Обявявам заседанието за закрито.

(Закрито в 19,05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева
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