ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 229
На 17 декември 2012 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Писмо до Иван Гетов – директор на ГД „ГРАО”.
Докладва: Красимир Калинов
2. Писмо от Огнян Огнянов.
Докладва: Венцислав Караджов
3. Писмо от Министерството на външните работи относно
провеждане

на

националния

референдум

в

българските

дипломатически и консулски представителства.
4. Писмо-запитване от Жельо Стойнов.
Докладва: Венцислав Караджов
5. Писмо от РИК – Кюстендил за издадени заповеди за
определяне местата за обявяване на избирателните списъци.
Докладва: Венцислав Караджов
6. Писмо от община Момчилград за отваряне на помещение.
Докладва: Венцислав Караджов
7. Постановление на Районна прокуратура - Казанлък за отказ
да се образува досъдебно производство.
Докладва: Венцислав Караджов
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8. Писмо от ОА – Силистра, за закриване на кметства в с.
Скала и с. Прохлада, община Дулово.
Докладва: Венцислав Караджов
9. Писмо от ОИК – Златоград, за прекратяване пълномощията
на кмета на с. Долен.
Докладва: Венцислав Караджов
10. Писмо от администрацията на президента за насрочване
на частичен избор за кмет на кметство Зарник, община Кайнарджа,
област Силистра.
Докладва: Венцислав Караджов
11.

Оферта

за

„Национален

референдум

2013”

от

информационен сайт „Топ новини” – Русе и „Икономедия”.
Докладва: Венцислав Караджов
12. Писмо от Веска Янева от Министерския съвет относно
брошура с методически указания.
Докладва: Паскал Бояджийски
13. Писмо от Асен Григоров с приложени материали за
аудио- и видеоклипове.
Докладва: Паскал Бояджийски
14. Писмо от РИК – Кюстендил за издадени заповеди за
обявяване на избирателните списъци.
Докладва: Севинч Солакова
15. Писмо от РИК – Велико Търново за издадени заповеди за
обявяване на избирателните списъци.
Докладва: Севинч Солакова
16. Писмо от ОА – Враца за издадени заповеди за обявяване
на избирателните списъци.
Докладва: Севинч Солакова
17. Писмо от ОА – Пазарджик за проведена работна среща.
Докладва: Севинч Солакова
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18. Писмо от ОА – Велико Търново относно план за действие.
Докладва: Севинч Солакова
19. Писмо от ОИК – Първомай

с приложена справка за

заведени дела.
Докладва: Севинч Солакова
20. Писмо от ОИК – Чепеларе с приложена справка за
заведени дела.
Докладва: Севинч Солакова
21. Писмо от ОА – Пазарджик с приложен план за действие.
Докладва: Севинч Солакова
22. Писмо от ОА – Монтана с приложен план за действие.
Докладва: Севинч Солакова
23. Писмо от ОА – Хасково с приложен план за действие.
Докладва: Севинч Солакова
24. Писмо от ОА – Търговище с приложен план за действие.
Докладва: Севинч Солакова
25. Писмо от ОА – Ловеч с приложен план за действие.
Докладва: Севинч Солакова
26. Писмо от ОА – Ямбол с приложен план за действие.
Докладва: Севинч Солакова
27. Писмо от ОА – Видин с приложен план за действие.
Докладва: Севинч Солакова
28. Писмо от ОИК – Брезово за заведени дела.
Докладва: Севинч Солакова
29. Писмо-отговор от БНТ относно график за излъчване на
клипове.
Докладва: Паскал Бояджийски
30. Писмо от ОИК – Русе за отваряне на помещение.
Докладва: Венцислав Караджов
31. Писмо от ОИК – Съединение.
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Докладва: Венцислав Караджов
32. Жалба от членове на ОИК – Ружинци.
Докладва: Венцислав Караджов
33. Справка за издадените заповеди за обявяване на
избирателни списъци в област Видин.
Докладва: Венцислав Караджов
34. Справка за издадените заповеди за обявяване на
избирателни списъци в област Бургас.
Докладва: Венцислав Караджов
35. Писмо от „Медиа стил 2010” ООД – Раднево.
Докладва: Венцислав Караджов
36. Разни.
Докладват: Севинч Солакова, Румяна
Сидерова, Ерхан Чаушев
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Мария Мусорлиева,
Мая Андреева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Бисер Троянов,
Валентин Бойкинов, Венцислав Караджов,

Владимир Христов,

Гергана Маринова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева,

Красимир

Калинов,

Паскал

Бояджийски

и

Ралица

Негенцова.
ОТСЪСТВАХА: Елена Маркова, Сабрие Сапунджиева, Анна
Колушева-Манахова, Мариана Христова и Силва Дюкенджиева.
Заседанието бе открито в 14,35 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 17
декември 2012 г.
Разполагате с дневен ред. Имате ли възражения по точките,
които са включени в дневния ред? Имате ли допълнения към
дневния ред? – Няма.
Предлагам ви най-напред да разгледаме искането от община
Момчилград за отваряне на помещение.
Господин Караджов, заповядайте.
30. Писмо от ОИК – Русе за отваряне на помещение.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Искам да ви докладвам искане
за отваряне на запечатано помещение, което е постъпило в събота и
е на колегата Дюкенджиева. То е от ОИК – Русе и е заради
неотложен

ремонт

на

канализационната

и

водопроводната

инсталация на общината.
Предлагам ви да приемем следния проект за решение относно
искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват
изборни книжа и материали от произведените избори на 23 и 30
октомври 2011 г.
„Постъпило е искане с вх. № 1403/15.12.2012 г. на ЦИК от
ОИК - Русе, с искане за отваряне на помещението, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори
на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с писмо от кмета на община
Русе, за извършване на неотложен ремонт на канализационната и
водопроводната инсталация на общината.
Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на
ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в
помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по
разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.
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Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на
ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
Разрешава достъп до запечатаното помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове
на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК – Русе, област Русе.
Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима
членове на общинската избирателна комисия, предложени от
различни парламентарно представени партии и коалиции от партии
и от партията, която има член в Европейския парламент, определени
с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на
определено със заповед на кмета на общината служебно лице от
общинската администрация.
След преместване на изборните книжа и материали в друго
подходящо помещение съм самостоятелен достъп на ОИК същото
задължително да се запечата с хартиена лента и да се подпечата с
восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от избраните
членове на общинската избирателна комисия.
За всяко отваряне на помещението се съставя протокол в
2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако нямате бележки
или възражения, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение № 2095-НР.
6. Писмо от община Момчилград за отваряне на
помещение.
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ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: В Момчилград извършват
ремонт

на

общината

и

са

ни

изпратили

от

общинската

администрация искане да се отвори помещението, за да се преместят
тези изборни книжа в друго помещение, а след ремонта на
помещението да ги върнат обратно.
Предлагам ви да приемем следното решение относно искане
за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни
книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври
2011 г.
„Постъпило е писмо с вх. № 1409 от 17.12.2012 г. на ЦИК от
ОИК –Момчилград, с искане да бъде разрешено разпечатването на
помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали
от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., поради
предстоящ ремонт на етажа, където се намират стаите, в които се
съхраняват изборните книжа и материали.
Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на
ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
Разрешава на ОИК – Момчилград, достъп до запечатаното
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., поради
предстоящ ремонт на етажа, където се намират стаите, в които се
съхраняват изборните книжа и материали.
Достъпът до помещението да се осъществи в присъствието на
поне трима (или повече) членове на общинската избирателна
комисия, предложени от различни парламентарно представени
партии и коалиции от партии и от партията, която има член в
Европейския парламент, определени с решение на общинската
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избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед
на кмета на общината служебно лице от общинската администрация.
След поместването на изборните книжа и материали в друго
помещение в сградата на администрацията същото задължително се
запечатва с хартиена лента и се подпечатва с печата на ОИК, като се
съставя протокол по реда на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от
6.10.2011 г. на ЦИК. Протоколът и хартиената лента се подписват от
определените с решение на ОИК членове за отваряне на
помещението по чл. 242, ал. 7 от ИК и преместване на изборните
книжа и материали.
За всяко отваряне и запечатване на помещението се съставя
протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение
№ 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение № 2096.
Господин Караджов, като дежурен, имате ли друг доклад? –
Заповядайте.
2. Писмо от Огнян Огнянов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Имам за доклад доста голяма
кореспонденция.
Колеги, постъпило е по електронната поща писмо от
господин Огнян Огнянов, който ни е изпратил писмо със следния
текст:
„Здравейте! Бихте ли могли да ми дадете информация каква е
процедурата, ако искам да гласувам на предстоящия референдум по
настоящ адрес. В момента живея в София, не съм оттук. Не съм
студент, но съм регистриран по настоящ адрес в София, а
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постоянният ми адрес е в Плевен. Какво трябва да направя, за да
гласувам по настоящ адрес?”
Аз ви предлагам да му изпратим по имейла писмо със
следното съдържание:
„Уважаеми господин Огнянов,

Във връзка с Ваше писмо с вх. № НР-309 от 17.12.2012 г. Ви
уведомяваме, че в случай че желаете да гласувате по настоящ адрес
в София, крайният срок за подаване на заявления и вписване в
списъците по настоящ адрес, когато настоящият и постоянният Ви
адрес са в различни населени места, е 12.01.2013 г. Заявлението се
подава в общинската/а в градовете с районно деление – районната
администрация по настоящ адрес.”
Така е по приетата от нас хронограма за националния
референдум.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
възражения по предложението за отговор на господин Караджов?
Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение. Отговорът ще се изпрати по мейла.
4. Писмо-запитване от Жельо Стойнов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Също така, колеги, докладвам
ви писмо, пристигнало от Жельо Стойнов – служител на община
Бургас. Изпратено е от неговия личен имейл писмо със следното
съдържани:
„Здравейте! Пиша ви във връзка с „Избори 2011”. През
2011 г. контактите на ОИК – Бургас, се осъществяваха на телефон
056-907-216. Вече сме в 2012 г. Новата комисия встъпи в
пълномощията си. РИК – Бургас е позиционирана в областната
администрация в Бургас…” Същият се жалва, че на нашия сайт
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www.cik.bg, page 139 е публикуван този телефон,който бил в
кабинета му с още двама души и постоянно им звънял.
Аз установих контакт по телефона с Елка Стоянова –
председател на РИК – Бургас, която е и председател на ОИК –
Бургас. Тя се свърза на посочения телефон с общинската
администрация. Установи се, че това лице Жельо Стойнов
действително е служител на администрацията, че телефонът не се
използва в момента от ОИК- Бургас и те биха желали да се запазят
на сайта на Централната избирателна комисия само мобилните
номера на председателя, заместник-председателя и секретаря като
възможност за контакт с ОИК – Бургас, и са съгласни този телефон,
ако Централната избирателна комисия има възможност, да го свали
от интернет страницата си. Това е телефон 056-907 216.
Аз действително ви моля с едно протоколно решение да
приемем този телефон да бъде свален, за да не възпрепятстваме
работата на общинската администрация в Бургас и служител на ЦИК
да установи контакт с „Информационно обслужване” АД, да бъде
указано и да бъде свален този телефонен номер от страницата на
Централната избирателна комисия, която даже ни е посочена
детайлно от Жельо Стойнов.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Председателката на ОИК – Бургас
желаела да се свързват с нея само по мобилния телефон и по
мобилните телефони на още едно или две лица.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: На заместник-председателя и на
секретаря.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С три лица от ръководството. Не беше
ясно има ли стационарен телефон ОИК или няма…
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Не, няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: … или въобще не искат да имат
стационарен телефон, а искат да концентрират цялата информация в
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ръководството на ОИК – Бургас. Според мен това е неприемливо.
Добре е общинската избирателна комисия в Бургас да има и
стационарен телефон.

Най-малкото заплащането е различно по

двата телефона и не е нужно постоянно да се търсят и да се
централизира информацията в ръководството на ОИК. Въпросът
може да е дребнав, но е съществен предвид цялостната структура на
потока на информацията, който тече и опитите на общинските
избирателни

комисии

да

си

централизирали

видите

ли

информацията.
Предлагам госпожата председателка на ОИК да направи
постъпки и да си направи стационарен телефон, а дали ще го ползват
или не, е отделен въпрос.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Във връзка с изказването на господин
Чаушев искам да кажа, че дори и те да имат стационарен телефон,
общинските избирателни комисии в неактивен период нямат
дежурства. Така че този стационарен телефон няма да върши
абсолютно никаква работа и за връзка винаги са се използвали
мобилните телефони. Затова е безсмислено да имат такъв телефон.
Те не навсякъде имат помещение. То се използва само от
общинската избирателна комисия.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо Грозева, става въпрос за
референдума.
ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

ОИК

няма

отношение

към

референдума.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Аз нямам нищо против да ме
упълномощите да се свържа с председателя на ОИК – Бургас и да й
предам, че следва да извършат постъпки, да се определи един
телефон в стаята, която използват и да могат да го ползват. Въпросът
е че този вече не се използва. Тази стая, която е била предоставена за
общите избори, вече не е на общинската избирателна комисия и
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действително те нито използват стаята, нито имат възможност да
използват телефона, който е стационарен и е само за тази стая.
Моето предложение е да се свържем с „Информационно
обслужване” АД и да свалят този телефон от сайта на ЦИК, защото
те там го установяват и чрез този телефон търсят общинската
избирателна комисия, а телефонът е в община Бургас и тази стая не
се използва от общинската избирателна комисия.
Аз съм съгласен, че трябва да има един общодостъпен
телефон на гражданите до общинската избирателна комисия в
Бургас, но те твърдят, че на сайта има публикувани мобилните
телефони на председателя, заместник-председателя и секретаря на
ОИК – Бургас, и че ако случайно ги няма, можело да ги предоставят,
за да ги качим на мястото на този телефон. Ситуацията е такава, че
ОИК – Бургас фактически вече повече от година не използва тази
стая, а този телефон е стационарен за съответната стая. Логически
считам, че този телефон няма да върши никаква работа, независимо
че се намира там.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с това
предложение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10, против – 2.
Предложението се приема.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отрицателен вот. Не съм съгласен с
мотива, с който беше прието това решение по простата причина, че
явно господинът е бил обезпокояван от граждани и явно търсят
общинската избирателна комисия – Бургас за нещо си. Самият факт,
че гражданите продължават да търсят общинската избирателна
комисия, явно показва, че има работа, независимо дали са в активен
или неактивен период. Тъй че добре би било общинската
избирателна комисия да си има и стационарен телефон – да се
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направят постъпки да си намери друг или друг способ за връзка с
гражданите.
11.

Оферта

за

„Национален

референдум

2013”

от

информационен сайт „Топ новини” – Русе и „Икономедия”.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: С вх. № 433 от 17.12.2012 г. ни е
изпратено от „Икономедия” – основно за вестник „Капитал”
информация относно цените им за реклама във всички страници с
различен ситопечат. Аз предлагам тази информация да бъде
предоставена на работната група, която се занимава с медиите. Това
са тарифи, които да се разгледат.
Сходно писмо ни е изпратено и от „Топ новини” – Русе, с
оферта за националния референдум – цени за публикации на „Русе
Топ новини бг”: банер на седмица, репортаж, кратка новина.
Докладвам ги за сведение на Централната избирателна
комисия. Ще бъдат оставени в папката, където се съхраняват тези
материали.
5. Писмо от РИК – Кюстендил за издадени заповеди за
определяне местата за обявяване на избирателните списъци.
От РИК – Кюстендил са ни изпратили справка по общини за
издадените заповеди за определяне местата за обявяване на
избирателните списъци за националния референдум в Невестино и в
Бобов дол. Това е за сведение на Централната избирателна комисия.
10.

Писмо

от

администрацията

на

президента

за

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Зарник,
община Кайнарджа, област Силистра.
От администрацията на президента на Република България е
изпратено до председателя на ЦИК уведомление за наше сведение,
че е постановено насрочване на частичен избор за кмет на кметство
Зарник, община Кайнарджа, област Силистра на 7 април 2013 г.
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7. Постановление на Районна прокуратура - Казанлък за
отказ да се образува досъдебно производство.
Изпратено

ни

е

Районна

прокуратура

-

Казанлък

постановление за отказ да се образува досъдебно производство във
връзка с преписка, образувана по повод изпратени материали от
Окръжна прокуратура – Стара Загора и Районно управление на
полицията – Казанлък, във връзка с указание на заместникапелативния прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив за
извършване на проверки относно данни за престъпление по Глава
трета, раздел втори от НК чрез Върховната касационна прокуратура
– списък на лица, гласували повече от един път.

Извършена е

проверка и се установява, че няма такива данни за тези лица, които
са

посочени.

Районната

прокуратура

постановява

отказ

за

образуване на досъдебно производство и прекратява преписка с вх.
№ 1981 от 2012 г. на Районна прокуратура – Казанлък. Копие от
постановлението да се изпрати на ЦИК и преписката да се съхранява
в Районна прокуратура – Казанлък.
9.

Писмо

от

ОИК

–

Златоград,

за

прекратяване

пълномощията на кмета на с. Долен.
За сведение ни е изпратено от ОИК – Златоград, област
Смолян, решение № 143-МИ от 5.12.2012 г., с което общинската
избирателна комисия в Златоград е прекратила предсрочно
пълномощията на кмета на с. Долен, община Златоград – Захари
Пламенов Кадиев, избран с решение № 131-МИ от 30.10.2011 г.
Указано

е,

че

решението

може

да

се

обжалва

пред

Административния съд в гр. Смолян в 7-дневен срок от
съобщаването му. Изпратили са ни и някои допълнителни документи
от Министерството на финансите, че лицето на 2.11.2012 г. е подало
декларация за самоосигуряващо се лице за прекратяване на
дейността като собственик на едноличен търговец; декларация за
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регистрация на самоосигуряващо се лице; направена справка от
Агенцията по вписванията, от която се установява, че има
регистриран едноличен търговец.
На това основание общинската избирателна комисия в
Златоград е счела, че следва да прекрати предсрочно пълномощията
на кмета на с. Долен, община Златоград.
Това е за сведение.
31. Писмо от ОИК – Съединение.
Общинската избирателна комисия в община Съединение,
област Пловдив приложено по наше искане ни изпраща по наше
писмо с вх. № 872 от 25.11.2012 г. искане за изплащане на
възнаграждение на членовете на ОИК – Съединение за проведено
редовно заседание на 13.12.2012 г. И ни изпращат информация за
административните дела, които са водени – дали са обжалвани или
не, както и протокола от 13.12.2012 г. с присъстващите членове и
дневния ред: обсъждане и попълване на таблица по писмо на ЦИК
№

872 от 25.11.2012 г.
Това ви го докладвам за сведение. По-късно ще докладвам

дали ще има възнаграждение за това заседание или не.
8. Писмо от ОА – Силистра, за закриване на кметства в с.
Скала и с. Прохлада, община Дулово.
Изпратено ни е за сведение също така, колеги, от областния
управител на област Силистра информация за закриване на
кметството в с. Скала, община Дулово, и кметството в с. Прохлада,
община Дулово. Решението е № 145 от 25.09.2012 г. на общинския
съвет в Дулово, по депозирани писма от кмета на общината с
приложена подписка-допитване на 158 жители от с. Скала и 182
жители от с. Прохлада, с искане за закриване на съответните
кметства поради липса на жители. Решението е взето с 27 гласа „за”,

16
против – няма, въздържали се – няма. Обявили са го и са го
обнародвали съгласно изискванията на чл. 31, ал. 2 от ЗАТУРБ.
3. Писмо от Министерството на външните работи относно
провеждане

на

националния

референдум

в

българските

дипломатически и консулски представителства.
Също така колеги, е постъпило писмо от постоянния секретар
на Министерството на външните работи и председател на работната
група за организиране и провеждане на референдум в чужбина
господин Иван Сираков в това му качество, с което ни уведомява, че
ни изпраща актуализирана таблица към 14.12.2012 г. с получените
разрешения

за

провеждане

на

референдум

в

българските

дипломатически и консулски представителства. Дотук са получени
разрешения за провеждане на референдум във Виена, Тирана,
Алжир, Ереван, Кабул, Бразилия във Бразилия, във Виетнам –
Ханой, Тбилиси в Грузия, Дания – Копенхаген, Египет – Кайро,
Индия – Делхи, Индонезия – Джакарта, Ирландия – Дъблин,
Испания – Мадрид и Валенсия, Йордания – Аман, Казахстан,
Канада – Торонто и Отава, Кипър – Никозия, Нидерландия – Хага,
Португалия – Лисабон, Република Македония – Скопие и Битоля,
Румъния – Букурещ, Русия – Москва и Санкт Петербург, САЩ –
Вашингтон, Ню Йорк, Лос Анжелис и Чикаго, Словакия –
Братислава, Словения – Любляна, Турция – Бурса, Украйна – Киев,
Узбекистан – Ташкент, Унгария – Будапеща, ФРГ – Берлин и
Мюнхен, Финландия – Хелзинки, Черна гора – Подгорица, Чехия –
Прага, Швейцария – Берн и Женева, Швеция – Стокхолм, ЮАР –
Претория.
Това за сведение на Централната избирателна комисия.
Сега искам да ви докладвам и някои неща, които колегата
Силва Дюкенджиева ми е оставила.
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32. Жалба от членове на ОИК – Ружинци.
Те са се посочили изчерпателно – 7 членове от състава на
ОИК – Ружинци. Жалбата е адресирана: против Яничка Методиева –
председател на ОИК – Ружинци, във връзка с нарушение на
разпоредбите на Изборния кодекс.
Жалбата е със следното съдържание и ви я докладвам за
сведение, за да знаете, че има такава жалба. Прочитам ви
съдържанието, за да се информирате:
„Уважаеми господа, с настоящата жалба ви сезираме за груби
нарушения на изборния кодекс, извършени от председателя на
ОИК – Ружинци Яничка Методиева, изразяващи се в следното:
На 15.12.2012 г. от 11,00 ч. бе проведено заседание на ОИК –
Ружинци. На заседанието присъстваха: Яничка Методиева, Аня
Вълчева, Виктория Розалинова, Георги Димитров, Иван Борисов,
Сашо Александров, Таня Младенова, Марина Маринова, Силвия
Петрова, Лозина Цанова, Мариана Панайотова, Антония Младенова
и Емил Бърдарски.
Дневният ред бе:
1. Писмо от ЦИК с изх. № 872/23.11.2012 г. с указания да се
направи справка за заведените дела против ОИК – Ружинци.
2. Възнаграждение на присъстващите на заседанието.
Председателката каза, че има нова процедура и не е
необходимо да се гласува дневният ред на заседанието.
По т. 3 зам.-председателят предложи да се разгледа, обсъди и
вземе решение по изпратеното ни от вас писмо с изх. № 731 от
03.09.2012 г. във връзка с изпълнение на указанията, дадени с
Решение № 158 от 08.12.2011 г. от Административния съд – Видин.
Решението трябваше да бъде взето до 15.09.2012 г. От 19.03.2012 г.
до настоящия момент ОИК не се е събирала да обсъжда и взема
каквито и да било решения. Председателката ни заяви, че дори ЦИК
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не може да оспорва решението на областния управител да свика
заседание на 03.04.2012 г. и да положат клетва общинските
съветници на които тя е издала удостоверения, подписани само от
нея и заявявайки ни, че не е необходимо да уведомява членовете на
ОИК за това и да има решение на ОИК за издаването на тези
удостоверения.
След като дебатирахме тази тема, тя се развика и каза, че
секретарят на комисията не е протоколчик и в протокола ще се
записва само това, което тя каже. След като поискахме да видим
дали е записана трета точка в протокола и да го подпишем, тя се
развика, тръгна си и каза, че ние няма какво да се запознаваме с
протокола и той ще се подпише от нея и от секретаря.
За издадените от нея удостоверения от 03.04.2012 г.

сме

разбрали от протоколите от заседанията на ЦИК, качени в интернет,
както и това, че много пъти ни е викала и ние не сме идвали и
поради

тази

причина

не

сме

изпълнили

указанията

на

Административния съд във Видин.
Поради това сме крайно разочаровани от поведението на
председателката на ОИК – Ружинци Яничка Методиева, да не
говорим, че за адрес на кореспонденция посочва личния си имейл и
домашния адрес на секретаря на ОИК – Ружинци Аня Василева в с.
Дреновец, а седалището на ОИК е в с. Ружинци. “
Аз само за сведение ви го чета.
Колеги, понеже Ружинци стана вече нарицателно за
неефективност, аз наистина ви предлагам всеки един от членовете на
ЦИК да се информира затова какъв е проблемът в ОИК – Ружинци.
Нямам други съображения затова да ви прочета цялата жалбата. И
ви го чета за сведение. Не виждам нищо лошо като съм дежурен, да
избера подхода по който да ви представя информацията, която е
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достигнала до нас. Все пак тя да стигне в пълен обем до членовете
на Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Няма как да стигне в
пълен обем до членовете на ЦИК, защото в залата в момента са
половината от членовете на ЦИК плюс един.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Тяхно

задължение

е

да

присъстват. Ние сме в активен период. Ако желаете, има още един
параграф и ще приключа с тази жалба. В основни линии стана ясно
за какво се жалят останалите членове на общинската избирателна
комисия в Ружинци. И тъй като аз приключих с кореспонденцията,
другото е на колегата Дюкенджиева, няма да докладвам повече.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Въпросът е как ще се
процедира оттук нататък с тази жалба. Ще се окомплектова ли, ще се
взима ли решение? Тя окомплектована ли е? Какво ще се изисква, за
да може да се вземе решение по жалбата?
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, по тази жалба ние
единствено можем да изискаме протокола. Ако ме упълномощите,
бих им написал едно писмо, с което да представят този протокол. И
след като представят протокола и се запознаем с него, тогава да
вземем решение какво точно допълнително ще ни трябва, за да
решим как следва да се произнесем. Тъй като се касае конкретно за
поведение на председателката на ОИК – Ружинци, мисля че няма да
е лошо да й поискаме едни обяснения и от нея, тъй като тя лично е
цитирана в тази жалба за действия, които е извършила в нарушение
на изборния кодекс така, както се твърди.
ОБАЖДАТ СЕ: По-скоро копие на удостоверенията, писмообяснение от председателката и копие от протокола.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Във връзка с това аз мисля, че не
писмени обяснения, а по-скоро нейното възражение по тази жалба,
за да видим какво има тя да каже.
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ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Нямам нищо против да ги
наречем писмени възражения.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, да гласуваме
предложението на господин Караджов за окомплектоване на
жалбата. Имате ли други допълнения към това предложение?
Да се изиска препис от протокола, отговор-становище или
мнение по жалбата от председателката на ОИК и копие от
удостоверенията. Това предполага да се изпрати и копие от жалбата.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

От

издадените

от

нея

удостоверения на общински съветници. И ще изпратим копие от
жалбата.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение да бъде уведомена пак по имейл ОИК.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Аз предлагам с писмо, което да
се адресира до ОИК – Ружинци, до председателя Яничка Методиева
да ни бъдат предоставени копия от тези удостоверения, протоколът
и съответните възражения по тази жалба от нейна страна. Това не ни
е изпратено по мейл. Ние можем да го адресираме до факса на
ОИК – Ружинци, от който сме го получили, и да го изпратим
официално чрез писмо на адреса на ОИК – Ружинци.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да се изпрати и по
мейла.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Добре, по мейла, по факса. Те са
дали адрес за кореспонденция: 3930 Ружинци, ул. „Георги
Димитров” № 31, на който можем да изпратим на общинската
администрация,
информация.

където

се

намира

ОИК

–

Ружинци,

тази
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Това е уточнение за
начина на кореспонденция.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Продължавам със:
33. Справка за издадените заповеди за обявяване на
избирателни списъци в област Видин.
С вх. № 852 от 14.12.2012 г. председателят на РИК – Видин
Мария Манджукова ни е изпратила справка по общини в област
Видин за издадените заповеди за обявяване на избирателни списъци.
Съответните заповеди са за Кула, Ново село, Грамада, Димово,
Чупрене, Белоградчик.
Също така от Видин са ни изпратили още една справка по
общини за област Видин за: Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин,
Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене,
като в Бойница, Брегово, Видин и Ружинци все още не са издадени
заповеди за определяне на местата за обявяване на избирателните
списъци.
34. Справка за издадените заповеди за обявяване на
избирателни списъци в област Бургас.
Също докладвам за издадените заповеди за националния
референдум, издадени от община Бургас. Такива са издадени за
общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново,
Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе,
Царево. Упоменати са конкретните заповеди на кмета на общината.
35. Писмо от „Медиа стил 2010” ООД – Раднево.
Предлагам на вашето внимание още едно писмо от „Медиа
стил 2010” ООД – Раднево, относно реда, условията и цените, по
които ще предоставят медийни услуги за предстоящия национален
референдум на 27 януари 2013 г., вестниците: „Раднево днес”, „Нова
Загора днес” – издания на „Медиа стил 2010” ООД. Те са ни дали
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информация за първа страница, последна страница, вътрешна
страница. Цените са без ДДС. Предлагам писмото да бъде поставено
в тази папка, в която са и другите пристигнали оферти.
Това е моят доклад.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря ви.
Сега ще дам думата на господин Бояджийски да докладва,
тъй като госпожа Дюкенджиева и госпожа Сидерова не присъстват,
а в събота те са били членовете на ЦИК, които са приели
материалите за видеоклиповете, представени от изпълнителя.
13. Писмо от Асен Григоров с приложени материали за
аудио- и видеоклипове.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да, наистина така беше. В събота
преди изтичане на крайния срок, указан в договора, господин Асен
Григоров дойде и донесе на технически носител готовите аудио- и
видеоклипове. Писмото му е входирано с № НР-303 от 15.12.2012 г.
и гласи:
„Приложено изпращам ви готовите съгласно договора,
сключен между нас, аудио- и видеоклипове на технически носител.”
Във връзка с това считам, че е необходимо да се изготви и
моля да обсъдим това предложение: да се изготви окончателен
протокол, удостоверяващ приемането на трите видеоклипа. Тъй като
първият беше приет: беше доставен на 11 декември 2012 г., а тези
два сега – на 15-ти. Или да се изготви окончателен протокол, който
да се приложи към издадената от дружеството фактура, или с двата
протокола – този от 11-ти, и писмото от 15-ти да се приложат към
фактурата.
Клиповете са качени в мрежата и могат да се видят там, но
можем да ги гледаме и на един компютър. Елате да ги гледаме.
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(Гледане на клипове.)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, от доклада
стана ясно, че техническите носители на аудиоклиповете са със
съдържание, което е в съответствие с корекциите, които ние
направихме на заседанието на ЦИК на 14 декември, и са предадени
на 15 декември 2012 г. в срока по договора. Те са приети от дежурен
член на ЦИК и след преглеждането им е установено, че
съдържанието съответства на направените корекции така както са
записани в протокола от заседанието на 14.12.2012 г.
Поради това ви предлагам днес да гласуваме едно решение, с
което приемаме предоставените ни технически носители, на които са
записани видеоклиповете и да вземем решение за подписване на
приемно-предавателен протокол, в който да инкорпорираме както
приемането на техническите носители, така и изпълнението по
договор, като се упълномощят председателят и секретарят да
подпишат приемо-предавателния протокол от името на Централната
избирателна комисия.
Ако нямате забележки по решението, което следва да
гласуваме във връзка с изпълнението по договора за аудиовизуални
произведения, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11, против – 2.
Имаме решение.
Следващият доклад е свързан с:
12. Писмо от Веска Янева от Министерския съвет относно
брошура с методически указания.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Получено е писмо от госпожа
Веска Янева - началник отдел „Административна и регионална
координация“ на Министерски съвет. То е с вх. № НР-304 от
15декември 2012 г. В него госпожа Янева пише, че във връзка с
предпечатната подготовка на брошура с методическите указания на
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Централната избирателна комисия за работата на секционните
избирателни комисии, е необходимо да бъдат изяснени следните
въпроси:
Първо, по отношение на съдържанието на брошурата.
Предлага да се обсъди възможността за включване на методическите
указания на ЦИК, Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление и Изборният кодекс.
Обемът е около 120 страници.
Второ, по отношение на броя на отпечатаните и предоставени
брошури. Предлагат да бъдат изготвени и разпространени около 44
хиляди броя или средно по 4 броя за всяка СИК.
Госпожа Янева пише, че становището на Централната
избирателна комисия ще бъде взето предвид при продължаването на
процедурата за избор на изпълнител по Закона за обществените
поръчки.
Писмото е получено по имейла.
Първият

въпрос

е

за

съдържанието

на

брошурата:

методическите указания на ЦИК, заедно със Закона за пряко участие
на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и
Изборният кодекс, което става обем от около 120 страници. Кажете
вие кой какво мисли.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Нямам нищо против методическите
указания да се отпечатат в съответния брой за членовете на
секционните комисии, но мисля, че по отношение на нормативната
база, а именно Закона за пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление и Изборния кодекс, е достатъчно
да има по една брошура на секция. Доколкото разбирам, те искат да
издадат една обща брошура, която да включва и методическите
указания, и закона, и Изборния кодекс. Това ще е от порядъка на 200
страници.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Те пишат, че ще е 120 страници,
но и аз го схванах като вас.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: 45 страници са методическите
указания. Ако сложим и закона в какъвто и да е формат, в нашите
книжки са около 200 страници. Мисля, че е прекалено много.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Това, което предлага госпожа
Негенцова, е да се отпечатат отделно методическите указания под
формата на една брошура, а Законът за пряко участие на гражданите
в държавната власт и местното самоуправление и Изборният
кодекс – в друга брошура.
Брошурата с методическите указания да е с тираж 44 000
броя, средно по 4 броя за всяка СИК, а нормативната база - законът
и кодексът, да е в тираж по 1 бр. за всяка СИК. Това ли имате
предвид, госпожо Негенцова?
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Да.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Аз се замислям и си задавам
въпроса защо Министерският съвет ще отпечатва Изборния кодекс и
Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление при положение, че те са отпечатани. Има
ги като издание и не мога да си обясня защо Министерският съвет
ще ги печата отново, а не ги закупи и раздаде.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предложението беше
методическите указания да се отпечатат в тиража предложен от
Министерския съвет, а Законът за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление и Изборният кодекс да
се отпечатат отделно, като се предвиди по един екземпляр на секция.
Има ли друго предложение?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: За РИК госпожа Янева не пише
нищо. Това я интересува.
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ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

Там

грижата

е

на

областните

управители.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам да изпратим следното
писмо:
„До госпожа Веска Янева - началник отдел
„Административна и регионална координация“
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНЕВА,
Централната избирателна комисия на свое заседание на 17
декември 2012 г. разгледа Вашето писмо от 15 декември 2012 г. във
връзка с брошурата с Методическите указания на ЦИК за работата
на избирателните комисии и изразява следното становище:
Методическите указания на ЦИК могат да се отпечатат в
предложения тираж от около 44 000 броя, а нормативната база –
Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление и Изборният кодекс, могат да се отпечатат
в тираж, осигуряващ по една бройка за всяка секция.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Има

ли

други

предложения? – Няма.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12, против – 1.
Имаме решение.
29. Писмо-отговор от БНТ относно график за излъчване
на клипове.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Постъпило е писмо с вх. № НР316 от 17 декември 2012 г., от госпожа Татяна Тасева – редактор на
предаването „Референдум”. Тя е изпратила най-общо темите, които
ще

бъдат

коментирани

от

представителите

на

ЦИК

в

дискусионното предаване. За сведение, колеги, ще ви го прочета и
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след това госпожа Сидерова и Владимир Христов ще трябва да се
запознаят с тях.
Темите ще бъдат следните:
Как ще се гласува на референдума?
По какво кампанията за избори се различава и по какво си
прилича с тази за референдума?
Как ще гласуват българите в чужбина?
Кога референдумът ще се смята за валиден?
Ще се различава ли начинът, по който се сформира РИК за
референдума от този по който се сформираха за изборите?
Ще бъдат ли сформирани РИК отново на партиен принцип?
Каква ще бъде стойността на кампанията за първия
национален референдум?
Кой отпуска парите за нея?
Ясни ли са

правилата как ще протече информационната

кампания за референдума?
Какъв е таванът за финансирането?
Как ЦИК ще се информира какви детайли от гласуването
остават неясни за хората по време на кампанията?
Кога ЦИК ще покаже на гражданите как изглежда
бюлетината, с която ще гласуват на първия национален референдум?
Ще има ли ден за размисъл преди гласуването на
референдума?
Това са темите. Предлагам да ги обсъдим с госпожа Сидерова
и Владимир Христов и да споделим с комисията нашите виждания.
Засега го докладвам за сведение.
Следващият ми доклад е свързан с писмо НР-311 от
17.12.2012 г. от Българската национална телевизия, подписано от
господин Атанас Кацарчев за генералния директор госпожа Вяра
Анкова относно графика за излъчване на клипове.
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В писмото ни информират за следното:
„В съответствие с управителния съвет на Българската
национална телевизия от 12 декември 2012 г. първият клип –
гласуване на хора с увреждания – подвижна урна, разясняващ
начина за гласуване на хора в неравностойно положение, е
предвиден за излъчване до 27 декември 2012 г. в програмите на БНТ.
Останалите два клипа, касаещи сроковете за проверка на
списъците, бюлетините и начина на гласуване, ще бъдат излъчвани
от 27 декември 2012 г. до 26 януари 2013 г. по график, съгласуван с
Централната избирателна комисия.
Във връзка с гореизложеното, моля предложете график за
излъчването.”
Във връзка с това съм подготвил писмо, което можете да
видите в мрежата – в папка за днешните заседания.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: При нашето задание идеята беше от
18 декември да бъдат излъчвани другите два клипа. Така бяхме
поставили сроковете. От 15-ти да бъде излъчван клипът за хората с
увреждания, като бъде изготвен до 11 декември 2012 г., а другите
клипове да тръгнат от 18-ти.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Идеята ни беше клипът за
списъците да тръгне от 18 декември, за да има време до 12 януари
2013 г., когато е крайният срок да се види, а този за начина на
гласуване може да тръгне и по-късно – от 27 декември, защото няма
нещо фатално, няма да се изпусне срок.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Когато говорим за клипа с начина
на гласуване, считам, че той може да се излъчва не до 26 януари
включително, а и на самия 27 януари, тъй като информира за начина
на гласуване, касае как се гласува. Той не е агитация, не е нещо
друго и мисля, че в деня на гласуване може да се излъчва.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако приемем такова решение, аз
също съм на такова мнение, госпожо Негенцова, че може да се
излъчва и в деня за гласуване.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Информационно-разяснителната

кампания касае разясняване на тезите по референдума – за това
става дума, а не разяснението как да се гласува. Вижте, чл. 16
изрично това казва – разясняване на позициите по въпроса на
референдума. Не е за начина на гласуване.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Независимо от това клипът който
касае избирателните списъци, е добре да започне да се излъчва от 18
декември, защото има празнични и почивни дни, а крайният срок е
12 януари.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Вижте проекта за писмо № 97,
което е адресирано до госпожа Анкова. В него ви предлагам да
засегнем и информационната стратегия на БНТ, която ние също
разгледахме

и

по

която

доколкото

разбирам

тук,

нямаше

възражения. По-скоро се съгласихме да участваме в нея

и да

съдействаме.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Чакайте – те не ни пращат за
одобрение тая стратегия.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да, но ние можем да кажем, че ще
съдействаме

и

ще

участваме

в

такива

предавания

като

„Референдум”, „Панорама” и други публицистични предавания.
Хората казват: ако сте съгласни да участвате в такива предавания,
най-добре кажете, за да можем да ви предвидим в плановете на тия
предавания. Мисля, че е добре да им кажем, че приветстваме тази
стратегия (ако думата приветствам не ви харесва, колеги, я
заменете), но смисълът поне да бъде такъв, че сме готови да
съдействаме. Това по-скоро е за нас.
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И след това засягаме въпроса с излъчването на клиповете и ги
уведомяваме, че ще ги качим още днес на техния адрес – ….
Също така да добавим едно изречение да ни изпратят
медийния план на излъчване на всеки от клиповете и ви предлагам
да засегнем темата, която тук се засегна на няколко срещи с
представители на телевизията, за обучителните клипове. Да заявим
още от сега да поискаме от тях информация дали имат възможност
да го направят и официално да достигне до нас информация дали
могат да го направят и колко би струвало.
Предлагам ви към писмото да изпратим теми за трите
клипчета. Темите сме одобрили като теми, когато гласувахме за
съдържанието на интернет страницата. Към настоящото писмо в
компютрите можете да видите още три документа: тема 1, тема 2,
тема 3. Те не са нищо друго освен нашите методически указания в
съответните им части. Идеята е наместо сценарий да се види, да се
погледне това нещо от телевизията и да им даде представа какво да
се включва във всеки клип.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз ви предлагам да се разшири това
писмо и да се изясни какво ние точно желаем от тях. Какво значи:
възможно най-скоро? Дайте да пишем дата. Нали имаме изискване
кой клип от кога до кога да се излъчва. Да се посочи, за да има
яснота. Така само им изпращаме клиповете, а след това ще се налага
да пишем следващо писмо. Нека да изясним точно по дати от кога до
кога е излъчването. Така си мисля аз.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Нека внимателно да обмислим.
Клипът за начина на гласуване няма смисъл да започне да се излъчва
отсега. Нека сега да започне излъчването на втория клип, а клипът за
начина на гласуване да започне 15 дена преди гласуването. За
избирателните списъци, както и клипът за хората с увреждания да
им поискаме да се покрият часовите пояси. И ако имат възможност,
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да ги разделят. Единият да е преди новини или друго предаване, а
другият да е след него – да не са един след друг. Предлагам да
помислим затова: дали ще е по-добре първо да се излъчи клипът за
хората с увреждания, минават новините и идва клипът, който е за
избирателните списъци.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз не мисля, че точно затова ни
питат, да кажем дали искаме да бъде точно преди новините. Те искат
да знаят в какъв график да ги излъчват. Идеята според мене такава:
от коя дата до коя дата кой клип…
Затова мога да ви предложа да не се казва възможно найскоро, а да стане: Моля излъчването на този клип да стане не покъсно от 20 декември 2012 г. и да продължи до 25 януари 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Във връзка с това аз
бих ви предложила работната група, която отговаря за медиите –
1.4., да направи една среща с експерта консултант, с който се
договорихме да сключим граждански договор, да вземе неговото
мнение относно графика на излъчване и да предложи един текст на
писмо, като запазим периода на втория клип от 18-ти или 20-ти
декември до 26 януари, а на третия клип от 27 декември до 26
януари, както те са го предложили. И това да стане в рамките на
утрешния ден. Защото дали ще е днес или утре, за мене не е
съществено. По-съществено е да се даде по-компетентен отговор на
въпроса.
И писмото завършва: „Във връзка с гореизложеното, моля
предложете график за излъчването.” След като те ни дават тази
възможност, защо ние да не се възползваме от нея.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Съгласна съм клипът, който касае
избирателните списъци, да започне още от утре, защото утре е денят,
в който трябва да са качени списъците. Но ако решим от 20

32
декември, добре. Но клипът за начина на гласуване за мене могат да
го излъчат поне три пъти и в самия ден на гласуването.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, при това положение аз
мисля, че е по-добре да се оттегли това писмо, да не се отговори
днес и както предложи госпожа Медарова, да се събере работната
група, да се обсъди писмото.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Но бих помолила тази
работна група да се събере още утре.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Оттеглям писмото и ще го
предложа на заседанието утре.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В това писмо, което подготвяме за
Българската национална телевизия, аз подкрепям предложението на
председателя да има отговори само на техните въпроси, а това което
е предложено в третия абзац: „На следващо място Централната
избирателна

комисия

планира

да

изготви

най-малко

три

образователни клипа с дължина от около 5 мин., с които да запознае
членовете на секционните избирателни комисии с действията, които
те трябва да извършат в деня преди и по време на гласуването.
Темите на всеки клип се съдържат в приложението към настоящото
писмо, като намеренията на комисията са да публикува готови
клипове на интернет страницата си не по-късно от 10 януари 2013 г.
Ето защо бихме искали да получим информация дали можем да
разчитаме на Българската национална телевизия при изработката на
тези

клипове,

както

и

финансовите

параметри

на

това

сътрудничество”, да бъде отделно писмо. Защото в момента нищо
конкретно не им казваме. Обясняваме им, че имаме някакви
намерения. Няма смисъл тук да им обясняваме намеренията. Ние им
ги казахме в разговорите, които водихме. Когато станат реалност и
стане поръчка по наше решение, тогава да им го кажем. Защото те
казаха: да, имаме готовност и можем да ви ги направим… Това си
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остава предмет на нашите разговори и няма защо тук да го правим
наново.
В това писмо, както каза госпожа Медарова, трябва да кажем:
Да, харесва ни вашата стратегия. Да, ще си сътрудничим, както е
казано в първия абзац. Считаме, че този клип от тази и тази дата, в
такова часово време, другият клип – също, третият клип от тази и
тази дата, в такова часово време…
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Бих помолила в
предмета на работата на групата да се включи и излъчването на
аудиоклиповете, защото също от последната кореспонденция, която
сме провели с радиото от 14 декември, нямаме обратна връзка. Аз не
знам излъчват ли се тези аудиоклипове по Българското национално
радио.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, излъчват се. Аз чух нашия текст,
който радиото записа, по програма „Хоризонт”. Поне единия от тях
чух, но не знам дали вървят и трите аудиоклипа.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен с това предложение относно работата на събирането и
предмета на дейността на работната група 1.4., моля да гласува.
Предложението да бъде внесено за разглеждане в утрешното
заседание.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11, против – 2.
Имаме решение. Ще ни уведомите за часа на свикване на
работната група. Ако до 5 ч. не се свържете с госпожа Сапунджиева,
ще определим час, в който групата да се свика.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Другите неща, които имам за
доклад, това е едно писмо от господин Димитър Дунков, който ни
пише от Линц – Австрия, от българското училище „Орфей” и
радиопрограма

„България”

в

Линц.

Той

ни

благодари

за
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съобщението, което веднага ще препрати на всички хора в Линц,
които познава. Писмото е с вх. № 289 от 14 декември 2012 г.
Докладвам го за сведение.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, с оглед гласуваното на
14 декември решение за жребия, предлагам да отправим официално
покани, подписани от председател и секретар, до генералните
директори на БНТ и БНР, както и до всеки един от участниците в
информационно-разяснителната

кампания.

инициативни

и

комитета,

както

Това

групата

от

са
76

трите
народни

представители. За последния адресат трябва да изпратим поканата
най-вероятно до парламентарната група.
Да ги поканим на жребия, който е насрочен за сряда,
19 декември 2012 г., от 14,00 ч. Във връзка с това ви предлагам да
качим съобщение на сайта, но да не бъде ограничено в папка, а
когато се кликне бутон „Референдум: съобщения и информация”,
нека да излиза това съобщение за жребия и след това, когато мине
времето на актуалността, тогава да го затворим в папка. Иначе
трудно се разбира ние какви съобщения правим.
Предлагам ви още едно съобщение за гласуване:
„Брифингът на Централната избирателна комисия ще се
проведе на 19 декември 2012 г. от 14,00 ч. веднага след жребия на
реда

за

представяне

на

участниците

в

информационно-

разяснителната кампания в програмите на БНТ и БНР.”
По начало брифингите са в четвъртък, но Народното
събрание има ангажимент, не е възможно да проведем брифинг и
затова съобразихме ние да проведем жребия в сряда от 14 ч. и
веднага след жребия колкото журналисти се явят, ние с госпожа
Негенцова сме готови да дадем брифинг.
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Предлагам да гласуваме да изпратим поканите и двете
съобщения: едното е качено, но да го извадим от фолдъра – то е от
15 декември; и още едно съобщение от днес.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение.
Госпожо Солакова, имате включен доклад в дневния ред.
Заповядайте.
14. Писмо от РИК – Кюстендил за издадени заповеди за
обявяване на избирателните списъци.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам, че
е пристигнало едно писмо от РИК – Кюстендил, вх. № НР-277 от
14.12.2012

г.

Предполагам,

че

допълват

справката

относно

издадените заповеди за обявяване на избирателните списъци. Това е
от тези писма, които се класират в съответна папка, за да може всеки
да има достъп до тях и впоследствие, ако се налага, да се направи
справка или обобщен доклад.
17. Писмо от ОА – Пазарджик за проведена работна
среща.
Докладвам ви отново за сведение от област Пазарджик, вх. №
НР-273 от 14.12.2012 г. Това е писмо в отговор на наше писмо НР307 от 28.11.2012 г., с което помолихме областните управители да ни
предоставят становище относно предаването на изборните книжа и
материали след приключване на отчитането на резултатите от
националния референдум. В писмото на областния управител на
област Пазарджик се съдържа информация въз основа на проведена
работна среща с представителите на общинските технически екипи.
Съдържат се и конкретни писма, по които може би ще отговорим
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направо с решението, което ще приемем за предаването на
изборните книжа и материали.
Аз предлагам също да се класира писмото и може би с
днешното разпореждане да бъдат оформени отделни папки по
области, за да могат да се предоставят на отговорниците по
отделните области, за да има един доклад от всеки колега,
отговорник за съответната област.
Конкретните въпроси, които се съдържат в това писмо, са
следните: ще се използва ли металният печат с восък от Местни
2011? Чие задължение е изработването на печатите за СИК? Чие
задължение е доставката на чувалите?
Тъй като

потърсих писмото от администрацията на

Министерския съвет до областните управители и кметовете на
общините с копие до нас относно задълженията на отделните органи
и администрации, в това писмо се оказа, че няма указание точно
относно

чувалите.

Но

в

разговор

с

администрацията

на

Министерския съвет уточнихме, че те са изпратили писмо миналата
седмица, с което са указали точно чие е задължението. Не разбрах
дали има копие до нас от това писмо. Аз нямам спомен до нашето
знание да е доведено едно такова писмо, а в предишното не се
съдържа такова указание. Както ние уведомяваме Министерския
съвет за становищата на областните управители и кметовете на
общини по повод на цялостната организация и предаването на
книжата и материалите от референдума, така да помолим и
администрацията на Министерския съвет да ни уведомява.
Специално отговора на областния управител предпочитам на
този етап да не го докладвам - да го формулирам и тогава да ви го
поднеса на вниманието. На този етап за сведение в частта относно
становище за предаването на книжата и материалите от националния
референдум. Пак ви казвам: ще се класира в папка, ще се направи
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отделна папка за областта и копие за всеки един отговорник за
съответната област.
15. Писмо от РИК – Велико Търново за издадени заповеди
за обявяване на избирателните списъци.
За сведение вх. № НР-269 от 13.12.2012 г. Това е от
районната избирателна комисия – Велико Търново. Уведомяват ни,
че са изпълнили контролните си правомощия относно издадените
заповеди на кметовете на общини в област Велико Търново и
издадени заповеди за определяне на местата за обявяване на
избирателните списъци. Районната избирателна комисия е приела
решение за определяне на единната номерация за образуваните от
кметовете на общини избирателни секции, определила е със свое
решение и броя на членовете на всяка секционна избирателна
комисия.
Ще се класира в съответната папка.
16. Писмо от ОА – Враца за издадени заповеди за
обявяване на избирателните списъци.
Писмо с вх. № НР-281 от 14.12.2012 г.
администрация

–

Враца,

което

съдържа

от областна

справки

относно

предаването на избирателните списъци за обявяване и за работа в
общинските администрации; относно проведените консултации за
назначаването на СИК. В това писмо има уточнение, че РИК – Враца
ще назначи секционните избирателни комисии на 20 декември.
Ще се класира в канцелария № 23 и ще имате достъп за
справки.
18. Писмо от ОА – Велико Търново относно план за
действие.
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С вх. № НР-284 от 14.12.2012 г. е пристигнало писмо от
техническия екип на областна администрация – Велико Търново.
Получено е по електронната поща. Сканирано е приложено писмото
на областния управител на област Велико Търново, с приложен план
за действие във връзка с организацията на националния референдум.
В това писмо в т. ІV се съдържа становище относно
предаването на документите от всички 413 секции, които са на
територията на областта. По общини е посочен броят на секциите.
Те предлагат след предаване и отчитане на резултатите на СИК,
членовете на секционната комисия да се извозят до общинските
центрове за предаване на материалите от гласуването чрез превозни
средства, определени от общинските администрации. Считат, че
този ред при тях се спазва досега и е бил ефективен, като промяна не
се налага.
22. Писмо от ОА – Монтана с приложен план за действие.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НР-301 от 15.12.2012 г.
Отново по електронната поща е изпратено писмото на областния
управител на област Монтана с приложен план за действие.
По същия начин ще бъде оставено в канцелария № 23 в
папката за областта и копие за колегите ще се осигури.
23. Писмо от ОА – Хасково с приложен план за действие.
С вх. № НР-292 от 15.12.2012 г. е пристигнало писмо от
областния управител на област Хасково. Изразява се становище
относно предаването и съхранението на материалите. Предлагам
колегите, особено отговорниците за областта да се запознаят, тъй
като се съдържат конкретни предложения във връзка с исканото
становище за предаването и приемането на книжата и материалите
от националния референдум.
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24. Писмо от ОА – Търговище с приложен план за
действие.
С вх. № НР-306 от 17.12.2012 г. по електронната поща сме
получили писмо на областния управител на област Търговище.
Също има становище относно предаването. Счита, че следва да се
приложи специалният ред по чл. 20, ал. 3 от Закона за пряко участие
на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Приложен е и план за действие, утвърден със заповед на областния
управител.
25. Писмо от ОА – Ловеч с приложен план за действие.
С вх. № НР-299 от 15.12.2012 г. сме получили писмо от
областния управител на област Ловеч. По същия начин се изразява
становище, че относно предаването на книжата и материалите
трябва да се приложи чл. 20, ал. 3 от специалния Закон за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление.
26. Писмо от ОА – Ямбол с приложен план за действие.
С вх. № НР-295 от 15.12.2012 г. сме получили писмо от
заместник-областния управител на област Ямбол, с приложен план
за действие.
27. Писмо от ОА – Видин с приложен план за действие.
В писмото е изразено становище относно предаването на
книжата и материалите от националния референдум.
Отново ви казвам, че всички писма, получени с плановете за
действие и становищата, независимо дали са в едно или различни, да
се класират в една папка за областта, за да може всеки отговорник да
има достъп до тях и да може да се запознае, тъй като вече някои от
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становищата са много конкретни и заслужават да бъдат анализирани
подробно и задълбочено.
Благодаря. На този етап е това.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Във връзка с докладите,
които ни изпращат областните управители и лицата, които са
определени като отговорници за произвеждането на референдума от
областните управители и изразените становища, ви предлагам
следното:
Първо, те да бъдат разпределени, както вие казахте, на
отговорниците по области и на утрешното заседание да се включи
един доклад от тези отговорници по области в синтезиран вид
относно това какви предложения са направени за организацията за
предаване на книжата, за да пристъпим към вземането на решение.
На следващо място мисля, че за утре беше предвидена
срещата на госпожа Ралица Негенцова и господин Владимир
Христов със секретарите на общините или сдружението на
общините. По мой спомен е за 18 или 19 декември. Тогава бих
предложила да се включи един доклад относно това дали на тази
среща да бъдат поставени част от тези въпроси след като разгледаме
предложенията, които са ни отправили.
При всички случаи ви предлагам в дневния ред за утрешното
заседание да бъде включен доклад относно тези предложения, които
са ни изпратени. Мисля, че на 90 на сто вече са получени. Не съм
проследила детайлно, но голяма част са получени.
Правя предложение да се включи в дневния ред за утре
доклад на отговорниците по области относно тези отговори на
областните управители и след това да се обсъди какво да се пита на
срещата със Сдружението на общините, ако прецените, че се налага.
Ако прецените, че не се налага, да останат само докладите на
отговорниците. Аз считам, че е добре, но не ви го налагам.
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Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, обадиха се от СДВР и
поставиха въпроса за международен пресцентър – дали ще се
организира, къде ще бъде, кой ще го организира.
Моето мнение беше, че вероятно ще има такъв международен
пресцентър дотолкова, доколкото има гласуване в дипломатическите
и консулските представителства. Насочих ги към Министерството на
външните работи, но от СДВР предложението беше: ние следим
решенията на Централната избирателна комисия и казано дословно:
и съобщенията на комисията и в този смисъл се ориентираме за
действията, които се предприемат или са предприети, за сроковете
които следва да се спазват и това, което предстои да се направи във
връзка с националния референдум.
Във връзка с това, ако някой има информация от
Министерството на външните работи, би било добре да уведоми
цялата комисия, за да можем да предоставяме съответната
информация или пък да ги пренасочваме към съответните звена,
които са компетентни във Външно министерство.
Това е по отношение на международния пресцентър.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Във

връзка

с

международния пресцентър – госпожа Негенцова е тук и във тази
връзка бих ви предложила, тъй като имахме множество запитвания
от различни медии дали във връзка с референдума ще бъде
организиран международен пресцентър, къде и от коя организация,
да отправим едно запитване може би до Министерството на
външните работи и до Министерския съвет относно това планират

42
ли да бъде организиран такъв, къде и кой отговаря за организацията
на същия, ако такъв се предвижда.
Бих искала да гласуваме едно такова писмо-питане до
Министерството на външните работи и до Министерския съвет дали
ще има международен пресцентър и кой ще отговаря.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И второто нещо, което искам да
доведа до знанието ви, колеги. Знаете, че в проекта на план-сметка
бяха предвидени средства за възнагражденията на районните
избирателни комисии за 2012 г.
От администрацията на Министерския съвет са създали пълна
мобилизация и са създали организация за заплащането на членовете
на районните избирателни комисии до 20 декември 2012 г. в една
координация с областните управители

районните избирателни

комисии. На този етап ние няма как и защо да се включваме. Но ви
предлагам, когато отправят въпроси или се чуваме с районните
избирателни комисии, да се осведомяваме, че заплащането тече,
всичко е наред, има ли проблеми в организацията, дали са
представили трудови договори, справки и т.н. И ако има проблеми,
веднага да алармираме, да видим къде е проблемът, за да можем да
го решим и колегите да могат да си получат възнагражденията преди
празниците.
Предложението ми е ние само да съдействаме и ако
установим проблем, веднага да реагираме.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, има ли други
доклади?
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МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Уважаеми

колеги,

само

да

докладвам. Помните, че на миналите избори една агенция за хората с
увреждания беше ни поканила за он лайн даване отговори на
въпроси, имахме много добро сътрудничество и бяха много доволни.
Свързахме се с тях. Това е първият ми доклад. Свързахме се с
Агенция за хората с увреждания с адрес ул. „Софроний Врачански”,
имейл и телефони. И ако нямате възражения, ви моля да гласуваме
да им предоставим безвъзмездно тези клипове, за да ги пуснат в
техните сайтове. Това първо.
Второто в същия смисъл: от национална телевизия „Алфа”
също има запитване може ли да им бъдат предоставени за безплатно
излъчване тези три клипа. Те имат и телевизия, и сайт. Също моля,
ако нямате възражения, да им предоставим трите клипа за
безвъзмездно безплатно излъчване. Благодаря.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

ще

ви

предложа да разделим двете теми и да ги гласуваме поотделно.
Първо, да гласуваме предложението за предоставяне на
клиповете на Агенцията за хора с увреждания на технически
носител: диск или флаш-памет и сътрудниците да им ги занесат.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Можем да си направим един
профил в ютюб и да си го свалят оттам. Става много лесно и може да
се разпространява навсякъде, всеки може да има достъп.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Предлагам

това

предложение за ютюб да го включим в предмета на работната група,
която се събира утре и да се направи като мотивирано предложение,
ако се прецени.
Сега да гласуваме да запишем на технически носител
клиповете и да ги предоставим на Агенцията за хората с
увреждания, за да ги занесат техническите сътрудници.
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Който

е

съгласен

с

това

предложение

на

госпожа

Мусорлиева, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, чухте предложението на госпожа Мусорлиева, че
телевизия „Алфа” е отправила чрез нея запитване дали сме съгласни
да предоставим видеоклиповете, които се изработиха в резултат на
конкурса, която обявихме, за безплатно разпространение. Имаме
декларацията на госпожа Мусорлиева, че запитването ще бъде
отправено и в писмен вид по имейл или чрез писмо, след което ако
ние вземем такова решение, да предоставим видеоклиповете.
Имате ли възражения по това предложение, коментари? Аз ви
предлагам да гласуваме едно решение по нейното предложение, но
видеоклиповете да бъдат предоставени след получаването на
писменото запитване.
Ако нямате забележки, възражения или коментари, който е
съгласен да бъдат предоставени трите видеоклипове за безплатно
излъчване на телевизия „Алфа”, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14, против – 1.
Имаме решение.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, журналист от Нова
телевизия поиска с оглед изготвянето на репортаж за дейността на
Централната избирателна комисия, предстоящия референдум и
информационно-разяснителната кампания участието на двамата
говорители в репортаж, който ще бъде излъчен в сряда, на 19
декември 2012 г.
Записът е предвиден за утре по теми, които по начало са
утвърдени тук, в Централната избирателна комисия с нейните
решения:

начин

на

гласуване,

информационно-разяснителна

кампания, финансиране. Това са в общи линии самите теми. Но
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поиска да предоставим на Нова телевизия трите клипа, които сме
подготвили за тяхното излъчване или поне за слагането им в част от
този репортаж.
Предлагам

ако

Централната

избирателна

комисия

не

възразява - искането ще бъде пуснато официално на имейла, да
гласуваме да бъдат предоставени утре тези три клипа.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли възражения,
забележки?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уточняващ въпрос, тъй като без текстове
започнахме да гласуваме. Аз имам уточняващ въпрос и той е
следният: само за това предаване ли са тези клипове или въобще за
разпространение?
БИСЕР

ТРОЯНОВ:

Заявката

е

само

за

конкретното

предаване, тъй като изхожда все пак от журналист, от репортер,
който отразява дейността на Централната избирателна комисия.
Журналистката е активна на нашите брифинги. Искането не изхожда
от самата медия като заявка клиповете да бъдат излъчвани, но ако
такова постъпи, ние ще го разгледаме тогава. А предоставянето сега
за самото предаване ще бъде все пак една предпоставка, ако те ги
харесат, също да ги поискат по-късно за разпространение.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз съм съгласен, но въпросът е пак
уточняващ: те цялостно ли ще ги излъчат или ще си правят
допълнително клипове въз основа на трите клипа? Тоест, не знаем
какво ще правят с тях. Цялостно ли ще се излъчат или ще правят
микс?
БИСЕР ТРОЯНОВ: Те няма да ги редактират и няма да си
правят свои клипове върху нашите. Тоест, няма да нарушават
авторските права.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, но тъй като е само за едно
предаване и само от един журналист, не ми е ясна идеята. Затова
питам.
БИСЕР ТРОЯНОВ: В предоставеното време за репортаж ще
бъде излъчен или само единият, или ако преценят с времето за
медийното планиране, може да излъчат и трите или части от тях.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли възражения?
Други коментари?
Който е съгласен с предложението на господин Троянов,
моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12, против – 1.
Имаме решение да бъдат предоставени трите видеоклипа на
Нова телевизия за излъчване в предаване в сутрешния блок.
1. Писмо до Иван Гетов – директор на ГД „ГРАО”.
КРАСИМИР КАЛИНОВ: Подготвил съм едно писмо до
главния директор на ГД „ГРАО” за адресите на секционните
избирателни комисии.
„До Главния директор на ГД „ГРАО” В МРРБ
господин Иван Гетов
Уважаеми господин Гетов,
Молим да ни изпратите пълния списък с адресите на
секционните

избирателни

комисии.

За

предпочитане

е

информацията да е в електронен вид във формат XLS или XLSX. Email на ЦИК е cik@cik.bg.”
Подробно обясних защо това ни е необходимо.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте доклада. Имате
ли коментари?
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
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Имаме решение.
36. Разни.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожо Солакова,
заповядайте да докладвате предложението.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като наближава краят на
срока, в който изобщо можем да представим сключени граждански
договори на администрацията на Министерския съвет за заплащане
до края на годината, спомняте си, няколко пъти поставяхме въпроса
за служителите от служебния офис на Народното събрание, които
обслужват комисията през цялата година, включително проявяват
едно необходимо усърдие, за да осигурят нормалната ни работа,
включително и през м. август предложиха да си направят график, да
остане и винаги да има дежурен с оглед на това, че ние имахме
насрочени заседания за м. август.
Предлагаме, ако всички сме съгласни и се обединим около
това, да гласуваме сключване на граждански договори със
служители четири на брой от служебния офис, всеки договор с
еднократно възнаграждение по … лв. за цялата година. Договорът
ще бъде сключен за м. декември.
Ще съобщя имената за протокола:
Мая Димитрова Керекова
Станка Василева Георгиева
Деянка Григорова Зерлиева
Илияна Божидарова Зафирова.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли коментари по
това предложение или други предложения преди гласуването? – Ако
няма,

който

е

съгласен

с

предложението

за

размера

на

възнаграждението и лицата на които да бъде изплатено, моля да
гласува.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Предложението е прието.
Моля госпожа Мусорлиева да съобщи часа за заседанието на
работната група утре.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, свързах се с господин
Михайлов. Заседанието на работна група 1.4. е утре от 11,00 ч.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Колеги,

пропуснала

съм

да

докладвам възнаграждението за ОИК – Павликени. Без да искам, съм
докладвала за ОИК – Велико Търново. Две грешки съм направила,
които са съществени. Справката е за ОИК – Павликени, а не за
ОИК – Велико Търново.
На дата 21 ноември 2012 г. дежурството е за двама души – за
председател и секретар, а не само за председател, както погрешно
съм докладвала. Дежурствата са две.
Правя предложение да променим справката, приета на
14.12.2012 г. и ще я докладвам изцяло:
С вх. № 1364 от 3.12.2012 г. е постъпила справка от ОИК –
Павликени за проведено заседание на 13 ноември 2011 г., на което са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и 13
членове. Основанието е чл. 277, ал. 1 от Изборния кодекс. Да се
изплати от държавния бюджет.
Следващите са дежурства:
На 9 ноември 2012 г. – председател и секретар. Основанието
е Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г., ч. ІІ, т. 9, буква „а”.
Да се изплати от общинския бюджет.
Дежурство на председател и секретар на 12 ноември 2012 г. –
основанието отново е Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г.,
ч. ІІ, т. 9, буква „а”. Да се изплати от държавния бюджет.
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Дежурство на 21 ноември 2012 г. – отново председател и
секретар. Същото решение на ЦИК, също за изплащане от
държавния бюджет.
И дежурство на 28 ноември 2012 г. само от председателя.
Основанието е отново Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г.,
ч. ІІ, т. 9, буква „а”. За изплащане от държавния бюджет.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако нямате възражения
или забележки, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, и аз да докладвам в
същия дух. Става въпрос за докладвани в петък дежурства на ОИК –
Иваново, област Русе. При докладването е пропуснато, че на 5
ноември 2012 г. освен тримата членове, предали изборните книжа и
ги внесли в хранилището за съхранение, всъщност и председателят е
бил в Русе и е получил въпросните изборни книжа.
Поради това предлагам в дежурството на 5 ноември 2012 г. да
бъде добавен и председателят, освен тримата членове на ОИК.
Основанието е Решение № 1098-ПВР/МИ от 6.10.2011 г., т. 15. За
изплащане от държавния бюджет.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Приема се.
Заседанието на работна група 1.4. е утре от 11,00 ч.
Утре в 12,00 ч. има решение на работната група по оценяване
на офертата, подадена в конкурса за преброяване, за презентация.
Ръководител на тази група е Елена Маркова и в тази група влизат
Гергана Маринова, Владимир Христов, Паскал Бояджийски и други
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членове на комисията. Имате ли представа къде ще бъде
презентацията, ще трябва ли нещо, кой ще идва, има ли пропуски?
Следващото заседание на комисията е утре – 18 декември
2012 г., от 14,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 17,00 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

