
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 233

На 21 декември 2012 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Споразумение със Съвета за електронни медии. 

Докладва: Ралица Негенцова

2.  Проект  на  решение  за  определяне  на  резултатите  от 

конкурса за изпълнител за компютърна обработка. 

Докладва: Елена Маркова

3. Писмо от в-к „Балчик” – тарифи.  

Докладва: Бисер Троянов

4.  Писмо  от  Христо  Рибарев  от  гр.  Козлодуй  с  искане  за 

отговор от ОИК – Козлодуй. 

Докладва: Мария Мусорлиева

5.  Становище  на  Сдружение  „Болкан  асист”  във  връзка  с 

предстоящия национален референдум. 

Докладва: Бисер Троянов

6. Писмо от БНТ с приложено споразумение за одобрение. 



Докладва Бисер Троянов

7. Писмо от ОИК – Каспичан за заведени дела. 

Докладва: Венцислав Караджов

8. Писмо от ОИК – Кърджали за заведени дела. 

Докладва: Венцислав Караджов

9. Писмо от ОИК - Черноочене за заведени дела. 

Докладва: Венцислав Караджов

10.  Писмо  от  Министерския  съвет  относно  заплащане  на 

възнаграждения на служители от Министерски съвет, подпомагащи 

дейността на ЦИК. 

11.  Писмо  от  Министерския  съвет  с  приложен 

информационен лист за националния референдум. 

12. Писмо от Костадин Грозданов от ОИК – Куклен относно 

оставката на общински съветник.

Докладва: Владимир Христов

13.  Писмо от  ОИК –  Златоград  за  насрочване  на  частичен 

избор за кмет на кметство в с. Долен, община Златоград. 

Докладва: Венцислав Караджов

14. Писмо от БНР с приложено споразумение за одобрение.

Докладва: Бисер Троянов

15.  Доклад на работна група относно проведените срещи с 

представители на медиите. 

Докладва: Паскал Бояджийски

16.  Доклади  на  отговорниците  по  райони  във  връзка  с 

назначаването на секционни избирателни комисии. 

17. От ОИК – Съединение – за възнаграждение. 

Докладва: Венцислав Караджов

18. ОТ ОИК – Аврен – за възнаграждение. 

Докладва: Ерхан Чаушев 

19. От ОИК – Елхово – за възнаграждение. 
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Докладва: Ерхан Чаушев

20. От ОИК – Сливен – за възнаграждение. 

Докладва: Мария Мусорлиева

21. От ОИК – Стралджа – за възнаграждение. 

Докладва: Елена Маркова

22. От ОИК – Пловдив – за възнаграждение.

Докладва: Елена Маркова

23. От ОИК – Ихтиман – за възнаграждение. 

Докладва: Севинч Солакова

24. От ОИК – Габрово – за възнаграждение.

Докладва: Елена Маркова

25. От ОИК – Сунгурларе – за възнаграждение. 

Докладва: Елена Маркова

26. От ОИК – Кърджали – за възнаграждение. 

Докладва: Венцислав Караджов

27. От ОИК – Димово – за възнаграждение. 

Докладва: Елена Маркова

28.  Писмо  от  ОИК  –  Павликени  за  заведени  дела  и 

възнаграждение.

Докладва: Венцислав Караджов

29.  Писмо  от  ОИК  –  Куклен  за  заведени  дела  и 

възнаграждение. 

Докладва: Венцислав Караджов

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария  Мусорлиева,  Мая  Андреева,  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. 
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ОТСЪСТВАХА:  Румяна  Сидерова,  Сабрие  Сапунджиева, 

Анна  Колушева-Манахова,  Мариана  Христова  и  Силва 

Дюкенджиева.

Заседанието  бе  открито  в  12,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 21 

декември  2012 г. 

Разполагате  с  дневния  ред.  Имате  ли  възражения  или 

забележки? Имате ли допълнения към дневния ред? – Може би да 

добавим доклад на работната група относно проведените срещи с 

представители на медиите. 

МАЯ АНДРЕЕВА: И доклад от отговорниците по райони във 

връзка с назначаване на секционните избирателни комисии. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Други  уточнения?  – 

Ако нямате, започваме с дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Негенцова. 

1. Споразумение със Съвета за електронни медии. 

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Уважаеми  колеги,  в  мрежата  е 

качено както споразумението, което ние като текст бяхме обсъждали 

в Централната избирателна комисия със Съвета за електронни медии 

и  доставчиците  на  медийни  услуги  и  го  препратихме  с  оглед 

вчерашното заседание на Съвета за електронни медии. 

Днес сме получили техния вариант, като те приемат нашите 

редакции на споразумението и на проведеното заседание са нанесли 
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и  свои  корекции,  които  са  отразени  в  приложения  вариант.  В 

мрежата ги има и двата варианта. 

Какви са корекциите? – Ако сравните вариантите, текстът е 

един и същ, но има няколко промени. 

На първо място, предполагам, че след като приемат нашите 

корекции,  са  изпуснали  във  втория  абзац   след  „доставчици  на 

медийни  услуги”.  Като   отчита,  че  национален  референдум  в 

България  се  провежда  в  България  за  първи  път  в  националното 

законодателство  -  ние  изрично  бяхме  написали  корекцията:  „се 

провежда  за  първи  път  по  инициатива  на  граждани”  и  нататък 

текстът продължава. Мисля, че това трябва да влезе задължително в 

корекциите. 

След това има едно разместване на абзаци, като следващият 

абзац: „Като имат предвид конституционното право…”, слиза като 

последен.  Следващата  поредност:  „Като  подчертае  значението  на 

саморегулационния принос…” е запазено. Следващият абзац: „Като 

отчита  за  създаването  на  най-благоприятна  медийна  среда  и  за 

произвеждане на национален референдум…” – също е запазено.

Този  абзац,  за  който  ви  казах,  че  слиза  като  последен  и 

последният  по  предишния  вариант,  са  обединени  в  едно  с 

определени леки корекции: 

„Като  имат  предвид  конституционното  право  на   всеки 

гражданин  да  търси,  получава  и  разпространява  информация  и 

напомнят, че в случая това означава равен достъп до информация по 

поставения  за  решаване  въпрос…” и  продължава  нататък  както  е 

старият текст, „като всеки е свободен да формира по свое решение 

как да гласува…”

И  последната  корекция,  е  в  последните  думи  на  текста  в 

последния абзац преди подписите, където те предлагат в „Залегнали 

в настоящото споразумение” да се пише „…за спазване на Закона за 
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радио  и  телевизия  и  на  принципите,  залегнали  в  нашето 

споразумение…” става „...услуги за спазване на Закона за радио и 

телевизия и специално на принципите, посочени в чл. 10 от същия 

закон.” Имат предвид Закона за радио и телевизия. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: (Запознава комисията с текста на 

чл. 10 на Закона за радио и телевизия.) Много хубави принципи. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на  госпожа Негенцова  относно отговора  на  Съвета  за  електронни 

медии  по  предложенията  за  корекции,  които  направихме  по 

споразумението. Имате ли възражения, забележки или коментари? 

Ако  няма,  който  е  съгласен  с  текста  на  споразумението  с 

предложените  от  тях  корекции,  като  остане  добавката,  която  ние 

предложихме,  че  референдумът  се  произвежда  за  пръв  път  по 

инициатива на гражданите, моля да гласува. 

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

Приема се. 

Във връзка с този отговор на споразумението, който ние сме 

получили, от Съвета за електронни медии предлагат на 27 декември 

2012 г. в 12,00  ч.,  тъй като това е удачен час от гледна точка на 

посещение и от гледна точка на новина, която да бъде поместена в 

медиите,  да се поканят директорите на националните телевизии и 

радиа за подписване на това споразумение и предложението от тяхна 

страна  беше подписването  да  се  извърши в  сградата  на  СЕМ. Аз 

казах, че това подписване би могло да се извърши и в сградата на 

ЦИК. 

Не съм сигурна кой е по-добрият вариант, но коментирайки 

го  тук  с  колегите  от  работната  група,  които  бяха  на  срещата  с 

медиите,  като  че  ли  стигнахме  до  становището,  че  тъй  като 

инициативата  за  това  споразумение  е  на  СЕМ,  предложението 

изхожда от тях, може би действително е по-логично да се извърши в 
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тяхната  сграда  и  оттам  поканата  до  съответните  медии  да  бъде 

отправена от тях. Да не отправяме ние тази покана, защото в крайна 

сметка това е тяхно предложение. 

Аз ви предавам тяхното предложение и ще ви помоля, ако 

имате  коментари,  да  ги  изложите  и  съответно  да  го  подложа  на 

гласуване, за да знам дали имаме такова решение и съответно да ги 

уведомим, каквато беше тяхната молба ако е възможно в рамките на 

днешния ден, за да може да се разпратят поканите. 

Имате ли коментари във връзка с това предложение от страна 

на СЕМ относно провеждането на такава среща за изпълнение целта 

на споразумението, дата, час и място на провеждане? 

Ако нямате забележки и коментари, който е съгласен с това 

предложение срещата да с цел подписване на това споразумение да 

се осъществи на 27 декември 2012 г. от 12,00 ч. в сградата на СЕМ, 

моля да гласува. 

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

Имаме  решение.  Ще  уведомим  по  мейла  Съвета  за 

електронни медии затова, че приемаме поканата и съответно да го 

съобразим като час. 

Сега току-що пристигна по пощата и ми донесоха в отговор 

на  кореспонденцията  във  връзка  с  предложението  на 

„Информационно обслужване” АД относно конкурса за задание за 

преброител. Дадоха един мейл от госпожа Веска Янева със следния 

текст: 

„Във  връзка  с  проведения  разговор  и  в  продължение  на 

срещата, проведена в ЦИК на 19 декември 2012 г.  ви уведомявам, че 

бихме  могли  да  участваме  в  среща за  обсъждане  на  постъпилото 

разяснение  по  ценовото  предложение  на  „Информационно 

обслужване” АД днес от 14,00 ч.” 
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Колеги,  предложението  на  администрацията  на 

Министерския  съвет,  което  и  по  телефона  уточнихме  с  госпожа 

Янева, е да бъде проведена първо среща между нас като Централна 

избирателна  комисия  и  представители  на  администрацията  на 

Министерския съвет за обсъждане на параметрите по договора, от 

едната  страна,  след  което  да  бъдат  поканени  представители  на 

„Информационно обслужване” АД за тристранно обсъждане вече на 

параметрите по договора. Сега виждам, че тя е предложила 14,00 ч., 

а ние коментирахме 14,30 ч.  Мислите ли, че този час е удачен?  

Колеги,  предлагам да вземем решение,  с което да приемем 

поканата  за  среща  с  представители  на  администрацията  на 

Министерския  съвет  за  14,00  ч.  и  да  отправим  една  покана  до 

представителите  на  „Информационно  обслужване”  АД  за 

тристранна среща в 15,00 ч., като съответно уведомим Министерски 

съвет за втората среща. 

Имате ли възражения? – Ако няма, който е съгласен, моля да 

гласува. 

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

Ще уведомя техническите сътрудници да изпратят мейл до 

Министерския съвет и до „Информационно обслужване” АД. 

Давам думата на Бисер Троянов да докладва споразумението. 

Тъй като на 26 декември изтича срокът, днес е последният работен 

ден, в който може би е добре да го разгледаме.  

Заповядайте, господин Троянов. 

6. Писмо от БНТ с приложено споразумение за одобрение. 

БИСЕР ТРОЯНОВ: Благодаря, госпожо председател!

Уважаеми  колеги,  Българската  национална  телевизия  е 

изпратила  вчера  споразумение,  подписано  между  генералния 

директор  и  упълномощени  представители  на  трите  инициативни 
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комитета  и  на  76-те  народни  представители.  Споразумението  се 

придържа  стриктно  към  решението  на  Централната  избирателна 

комисия  относно  формите  на  информационно-разяснителната 

кампания в програмите на Българската национална телевизия. 

В  споразумението  са  застъпили  времето  на  излъчване  на 

клиповете,  хроники  и  на  диспутите,  възможността  за 

предварителното им заплащане, както и за случаите, когато такова 

заплащане не е извършено. Разпределени са периодите на излъчване 

на агитационните клипове в хода на тази кампания, особености при 

излъчване на диспутите и тяхното организиране, както и блоковете с 

излъчването  на хроники,  а  също и съгласието такива да не бъдат 

излъчвани и да не бъдат отразявани на официалните празници 31 

декември и 1 януари; техническото осъществяване на репортажите, 

включително  за  регионалните  телевизионни  центрове:  София, 

Пловдив, Варна, Русе и Благоевград. 

В чл. 9 на споразумението се третират въпросите, свързани с 

другите форми на информационно-разяснителната кампания. Те са 

разделени  на  два  типа:  платени  и  неплатени форми.  Неплатените 

форми са участие в сутрешния блок „Денят започва” на 14, 15, 21 и 

22  януари  2013  г.;  предаването  „Панорама”,  където  ще  бъдат 

поканени по един представител на тезата „за” и един „против” на 

тезата. Те ще бъдат излъчвани на 11 и 18 януари. И в предаването 

„Референдум” на 22 януари 2013 г.  –  вторник,  където ще има по 

четирима  участници  за  тезата  „за”  и  четирима  за  алтернативната 

позиция. 

Платена  форма  е  предвидена  за  интервюта-анкета  по  три 

еднакви  въпроса,  в  които  представителите  на  инициативните 

комитети и  76-те народни представители могат да разяснят своите 

позиции. 
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Възможността  за  отразяване  на  информационно-

разяснителната  кампания  в  програмата  БНТ  свят,  това  са 

встъпителните  и  заключителните  клипове,  клиповете  които  са  в 

платената  форма,  хрониките  и диспутите,  както и  излъчването  на 

информационно-разяснителната кампания в програмата БНТ 2. 

Споразумението  е  подписано  от  генералния  директор  Вяра 

Анкова,  от  името  на  инициативния  комитет,  който  е  инициирал 

референдума – Велко Вълканов, от представител на 76-те народни 

представители  –  Никола  Николов,  и  на  застъпниците  на 

алтернативната  позиция,  представлявани  от  Марио  Милушев  и 

Арманд Бабикян по пълномощие. 

Посочени  са  по  споразумението  банкови  сметки,  както  и 

темите на диспутите, които са планирани за 9, 16,  25 януари 2013 г. 

Предлагам в случай че няма въпроси към това споразумение, 

Централната  избирателна  комисия  с  решение  да  одобри  така 

подписаното  споразумение  между  генералния  директор  на 

Българската национална телевизия и представители на участниците 

в  информационно-разяснителната  кампания.  Решението  следва  да 

бъде принципно и с отделен номер. 

Всеки  момент  се  очаква  да  постъпи  и  споразумението, 

подписано между Българското  национално радио и участниците в 

информационно-разяснителната кампания, но все още не е заведено 

в деловодството. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Упълномощавам  Мая 

Андреева да води заседанието. 

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Предлагам  ви  да  приемем  следното 

решение  относно  одобряване  на  споразумение,  подписано  от 

генералния  директор  на  БНТ  и  представители  на  участниците  в 

информационно-разяснителната кампания
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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.  139,  ал.  4,  изр.  2  от  Изборния  кодекс  Централната 

избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Одобрява споразумение, подписано от генералния директор 

на  БНТ  Вяра  Анкова  и  представители  на  участниците  в 

информационно-разяснителната  кампания  в  програмата  на 

Българската  национална  телевизия  в  националния  референдум, 

насрочен на 27 януари 2013 г.

Да се изпрати на Сметната палата копие от споразумението.”

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  чухте  доклада  на  колегата 

Троянов. Въпроси имате ли? 

Който е съгласен с предложението, моля да гласува. 

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

Имаме решение № 93-НР. 

5. Становище на Сдружение „Болкан асист” във връзка с 

предстоящия национален референдум. 

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Уважаеми  колеги,  до  Централната 

избирателна  комисия,  както  и  до  председателя  на  Народното 

събрание  и  министър-председателя  на  Република  България  е 

изпратено  становище-изявление  от  Сдружение  за  партньорство  и 

подкрепа на гражданската активност „Болкан асист”, подписано от 

изпълнителния директор на сдружението. Същото е подписано и от 

Ива  Таралежкова –  председател  на  управителния съвет  на  Форум 

„Гражданско участие”. 

Те  изразяват  становище  във  връзка  с  предстоящия 

национален референдум на 27 януари 2013 г., в което са изразили 

своята  позиция  по  него,  формулирания  въпрос  на  референдума, 

11



липсата на национални традиции и опит в областта на пряката ни 

демокрация и във връзка с това имат няколко предложения. 

Аз ще ви посоча това, което касае Централната избирателна 

комисия: 

На електронния сайт на ЦИК се предлага да бъде създадена 

специална рубрика-секция за предстоящия референдум, в която да се 

публикуват  както  позициите  на  всички  инициативни  комитети  – 

привърженици  и  противници  на  ядрената  енергетика,  така  и 

независими  експертни  становища,  мнения,  въпроси,  сигнали  на 

граждани и др. 

Останалите  препоръки  не  касаят  пряко  дейността  на 

Централната  избирателна  комисия.  Те  могат  да  бъдат  сведени  до 

това  да  бъде  застъпена  в информационния лист на  Министерския 

съвет както позицията „за”, така и позицията „против”, а освен това 

да се съдържа и неутрална позиция по въпроса за референдума. 

До  националните  медии:  да  предоставят  безвъзмездни 

възможности  за  свобода  за  изразяване   и  аргументиране  на 

мненията,  като  предварително  обявят  срок  и  формат,  в  който 

желаещите  могат да подадат заявка за участие. 

Местните  власти  да  улеснят  равнопоставено  публично 

излагане на аргументите в подкрепа на различните позиции относно 

въпроса на референдума, като предоставят безвъзмездно подходящи 

помещения. 

Правителството  да  информира  гражданите  относно 

изпълнението на националната енергийна стратегия 2011-2020 г., да 

публикува  съкратен  вариант  на  документа  –  резюме,  и  да  обяви 

публично своите намерения относно решението за референдума. 

При обсъждане на резултатите от референдума в Народното 

събрание, да бъдат обсъдени и предложения за промени в Закона за 

прякото  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 
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самоуправление, които да осмислят и улеснят неговото приложение 

от гражданите, а не от партийните централи. 

Националната гражданска инициатива да бъде използвана за 

допълване на закона, предлагаща редуциране на кворума за участие 

с  изискуемия  брой  подписи.  Да  се  организира  гражданско 

наблюдение и мониторинг върху провеждането  на информационно-

разяснителната  кампания  за  референдума  и  своевременно  да  се 

реагира при необходимост. 

Вярваме  –  пишат  в  становището-изявление,  че  подобни 

мерки и действия ще бъдат полезни както за българските граждани, 

желаещи да  се включат в референдума,  така  и за  ангажираните с 

подготовката и организацията държавни институции. 

Уважаеми  колеги,  предлагам  с  оглед  становището  на 

Сдружение „Болкан асист” и на Форум „Гражданско участие” това 

да  бъде  обсъдено  на  работната  група,  която  е  за  връзки  с 

преброителя  и  нашия  интернет  сайт  с  оглед  предлагане  на 

възможност да бъде включена специална рубрика в нашия сайт,  в 

която  да  бъде  изразявана  както  позицията  на  инициативните 

комитети, така също и на независими експертни становища, мнения, 

въпроси и сигнали на граждани. 

Предлагам да приемем решение това да залегне за обсъждане 

в  работна  група  1.6.  за  връзки  с  преброителя  и  възможност  за 

включване в интернет сайта. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, не мога да се сдържа. 

Колеги, проблемът не е да бъде включено нещо си някъде си 

по някакъв си начин.  Проблемът е в съдържанието и организацията 

за  организиране на това съдържание и поднасянето му. Именно в 

тази  готовност  е  проблемът  и  това  групата  не  може  да  го  реши. 

Независими  експерти,  различни  становища  –  кой  ще  поема 

информацията, кой ще я обработва, кой ще я качва – са съществени 
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проблеми  и  това  въобще  не  е  проблем  на  работна  група  1.6.  за 

качване нещо на интернет сайта. 

Това са съвсем друг тип проблеми.  Информацията е  преди 

всичко  съдържание,  а  не  технология.  Да  не  бъркаме  нещата.  И е 

проблем на организационен ресурс и информационен поток, който 

трябва да бъде представен по някакъв начин. Не знам дали имаме 

възможност затова. 

БИСЕР ТРОЯНОВ:  Именно  във  връзка  с  това  беше  моето 

предложение:  работна  група  1.6.  да  обсъди  всички  технически 

възможности   чак  след  това  да  го  предложи  на  Централната 

избирателна комисия, която с решение да прецени да надгради ли 

своя сайт, да има ли подобни позиции и какви ще са възможностите 

затова.  Смятам,  че  може да  бъде  обсъдено  подробно едно такова 

предложение  за  възможностите  като  част  от  информационно-

разяснителната  кампания  и  възможностите  на  всеки  български 

гражданин  да  се  осведоми  по  всички  позиции  и  то  на  сайта  на 

Централната избирателна комисия. 

КРАСИМИР  КАЛИНОВ:  Аз  мисля,  че  това  което  Бисер 

предлага, е нож с две остриета, много опасен. Отварянето на сайта 

на  ЦИК и  допускането  на  свободна  аудитория  да  има  достъп  ви 

гарантирам  още  от  сега,  че  ще  бъде  пълен  провал,  защото 

писаниците, които се правят в тия форуми, са толкова безобразни, че 

ви  гарантирам,  че  95  %  от  тях  няма  да  имат  нищо  общо  с 

референдума. 

Затова аз съм категорично против да се заангажира ресурс и 

да се отваря сайтът на Централната  избирателна комисия по този 

начин. Ако някой иска да си направи  форум отделно – ОК, и да си 

го стопанисва.  Но сайтът на ЦИК да се отваря,  за мене е твърде, 

твърде опасно занятие и затова аз съм категорично против. 
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БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Уважаеми  колеги,  предложението  на 

Сдружение  „Болкан  асист”  не  е  разкриването  на  форум  и 

възможност за чат между потребители в интернет пространството, а 

единствено  да  бъдат  публикувани  официалните  позиции  на 

инициативните комитети – привърженици и противници на ядрената 

енергетика,  и  успоредно  с  тях  и  на  независими  експертни 

становища, мнения и въпроси. От гледна точка на това дали ние ще 

допуснем сигнали на граждани да се качват на нашия сайт – това 

вече е друг въпрос. (Реплики.)

Ако Централната избирателна комисия има сега готовността 

да се произнесе по така направеното предложение, може би ще бъде 

удачно да се гласува дали да я има по-нататък тази процедура или 

не. Защото е безсмислено да се проверяват възможностите в нашия 

сайт да бъде откривана такава рубрика, след като няма готовност за 

популяризиране на тези мнения по така направената препоръка. 

Предлагам да гласуваме дали да включваме в сайта си една 

подобна  рубрика  или  да  не  я  включваме.  Ако  има  готовност  с 

гласуване да приемем, че ще има такава рубрика, в  която ние да 

качим официалните становища по позициите на референдума – по 

този начин нашият сайт ще бъде значително по-посещаем, отколкото 

само ако има разяснение на правата и задълженията на гражданите, 

то  да  гласуваме  сега.  Ако  ще  има  отрицателен  отговор  на  така 

постъпилото предложение, няма смисъл да ходи в работна група 1.6. 

с ръководител колегата Елена Маркова. 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колега,  кое  предложение  да  подложа 

първо на гласуване? 

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Дали  на  електронния  сайт  на  ЦИК  да 

бъде  създадена  специална  рубрика,  в  която   да  се  публикуват 

позициите  на  поддръжниците  и  противниците  на  ядрената 

енергетика и независими експертни становища. 
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МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, ще подложа на гласуване първо 

положителното предложение. 

Който е съгласен такава рубрика да бъде качена на сайта на 

Централната избирателна комисия, моля да гласува. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 2, против – 10. 

Предложението не се приема. 

4. Писмо от Христо Рибарев от гр. Козлодуй с искане за 

отговор от ОИК – Козлодуй. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Включена съм в дневния ред с едно 

писмо от Христо Рибарев от гр.  Козлодуй с искане за отговор от 

ОИК – Козлодуй. Правилно е написано. Само ви чета петитума на 

писмото: 

„Моля  ви да ми отговорите можете ли вие да убедите ОИК – 

Козлодуй  да  ми  отговори  правосъобразно  и  в  срок  какви 

действия….” 

Докладвам ви го за сведение. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Вече сме писали. 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  който  е  съгласен 

кореспонденцията да бъде препратена на ОИК - Козлодуй, моля да 

гласува. 

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

Имаме решение писмото да се препрати на ОИК – Козлодуй. 

Колеги, информирам ви, че с вх. № НР-371 от днешна дата е 

постъпило  удостоверение  от  Банка  ДСК  –  финансов  център 

Батенберг,  с  изх.  № 5594  от  днешна  дата  на  банката,  за  открита 

банкова сметка на името на група от 76 народни представители от 

политическа партия „ГЕРБ”. Сметката е открита на основание наше 

Решение НР-77 от 11 декември т.г. и ще обслужва информационно-
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разяснителната  кампания  по  произвеждане  на  референдума  на  27 

януари 2013 г. Удостоверението е издадено, за да послужи пред нас. 

За сведение. 

12.  Писмо  от  Костадин  Грозданов  от  ОИК  –  Куклен 

относно оставката на общински съветник.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

писмо  с  вх.  №  1430  от  днешна  дата  от  общинската  избирателна 

комисия  в  Куклен,  където  ни  се  задава  въпросът  и  първо  ни  се 

разказва,  че  постъпила  оставка  на  общински  съветник  от  ПП 

Политически клуб „Тракия” и въпросната оставка е била приета. В 

случая общинските съветници в общинския съвет на Куклен остават 

12 на брой, което би било пречка според колегите за взимането на 

решения.  Моли ни да  излезем с решение как  да  се  процедира по 

постъпилия  казус  –  дали  мястото  остава  вакантно,  тъй  като 

въпросната листа няма резерви, или да се вземе от партията с най-

много гласове, или пък някакво друго решение. 

Оказа  се  на  колегата  от  Куклен  е  било  отговорено  по 

телефона,  но  явно  те  не  са  били  доволни  от  отговора.  Затова  ви 

предлагам писмо със следното съдържание: 

„Във връзка с ваше писмо и съгласно протоколно решение на 

ЦИК от днес на поставения въпрос от вас ви отговаряме по същия 

начин, по който ви предоставихме отговор и по телефона, а именно: 

Ако  сте  прекратили  мандат  на  общински  съветник  и  няма 

следващ кандидат в съответната  листа,  от която е  бил избран,  то 

следва  да  намери  приложение  разпоредбата  на  чл.  277,  ал.  2  от 

Изборния  кодекс,  според  която  когато  броят  на  кандидатите  е 

изчерпан, мястото остава незаето до края на мандата.” 
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И колеги,  включил съм едно изречение отдолу:  „Незаетото 

място не следва да се заема от партията с най-много гласове или по 

какъвто  и да е друг начин.”

Да не би случайно отново да останат недоволни или да не сме 

изчерпали хипотезата в отговора си.  Предлагам да се подложи на 

гласуване отговор така, както го прочетох. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложения отговор, 

моля да гласува. 

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

Приема се. 

17. От ОИК – Съединение – за възнаграждение. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, от ОИК – Съединение е 

постъпило  искане  за  изготвяне  на  справка  по  чл.  32,  ал.  2  от 

изборния кодекс във връзка с проведено заседание на 13.12.2012 г. 

Искането е постъпило с вх. № 1404 от 17.12.2012 г. Заседанието е 

проведено във връзка с наше писмо с изх. № 872 от 23.11.2012 г. за 

изготвяне  на  справка  за  дела  срещу  ОИК  –  Съединение,  област 

Пловдив във връзка с произведените избори. 

Те са изготвили справката и са ни я изпратили. Установили са 

едно административно дело с  № 2841 от  2011 г.  Жалбоподател е 

Георги Георгиев Трендафилов. Обжалвано е решение за действие на 

ОИК № 200 от 24.10.2011 г. Съдебен акт, с който е приключило и 

има решение, няма обжалване на първоинстанционния акт и т.н. 

Предлагам  ви  във  връзка  с  проведеното  заседание  на 

13.12.2012 г. и съгласно Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 

г.  да  им  заплатим  това  заседание  на:  председател,  заместник-

председател, секретар и 8 члена от държавния бюджет. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението, моля 

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

Предложението се приема. 

28.  Писмо  от  ОИК  –  Павликени  за  заведени  дела  и 

възнаграждение.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Следващото  искане  е  за 

одобряване  на  справка  за  възнаграждение  за  дежурство  на 

18.12.2012  г.  на  ОИК  –  Павликени,  област  Велико  Търново. 

Основанието е същото - Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 

г. и цитираното вече писмо с изх. № 872 от 23.11.2012 г. Колегите 

там също са изготвили справка, само че е извършена от председателя 

и секретаря. Дежурството е дадено на 18.12.2012 г. и справката сочи, 

че  има  няколко дела:  № 1090/2011 г.  –  жалбоподатели  Мирослав 

Якимов Розинов, Антон Сашев Антонов срещу решение № 2326 от 

24.10.2011  г.  на  ОИК  –  Павликени,  за  определяне  на  изборните 

резултати  за  избор  на  кмет  на  кметство  Върбовка.  Има  и 

административно дело № 272 от 2012 г.  с жалбоподател Димитър 

Серафимов Димитров срещу Решение № 431 от 24.02.2012 г. на ОИК 

–  Павликени относно  предсрочно  прекратяване  пълномощията  му 

като кмет на с.  Батак.  И адм. дело № 664/2012 г.  на политическа 

партия ДПС, като заинтересована страна представлявана от Радослав 

Якимов Розинов срещу Решение № 2495 от 08.07.2012 г. на ОИК – 

Павликени  за  обявяване  на  резултатите  от  нов  избор  за  кмет  на 

кметство Върбовка, произведен на 08.07.2012 г. 

Има и  решения по тези дела.  Има и  касационни жалби на 

първа инстанция. 

Аз ви предлагам на председателя и секретаря, изготвили тази 

справка, съгласно наше Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 

г. да им бъде заплатено възнаграждение за дежурство от държавния 

бюджет.
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МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението, моля 

да гласува. 

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

Предложението се приема. 

29.  Писмо  от  ОИК  –  Куклен  за  заведени  дела  и 

възнаграждение. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Колеги,  предлагам  ви  да 

заплатим възнаграждение на ОИК – Куклен, област Пловдив, които 

с  вх.  №  1629  от  21.12.2012  г.  са  поискали  заплащането  на  едно 

заседание,  проведено  на  18.12.2012  г.,  на  което  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и 7 членове. Това е на 

основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА. 

Предлагам да бъде заплатено от общинския бюджет, тъй като 

колегите  са  приели  оставката  на  Мария  Георгиева  Цанова  и  я 

освобождават като общински съветник на основание чл. 276 от ИК 

при условията на чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното управление 

и  местната  администрация.  Мария  Георгиева  Цанова  чрез 

председателя  на  общинския  съвет  на  община  Куклен  иска 

предсрочно прекратяване на пълномощията като общински съветник 

с нейна молба по лични мотиви. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението, моля 

да гласува. 

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

Предложението се приема. 

8.  Писмо  от  ОИК  –  Кърджали  за  заведени  дела  и 

възнаграждение. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  От  общинската  избирателна 

комисия в Кърджали предлагам да им заплатим възнаграждение от 
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държавния бюджет, съответно едно дежурство на 12 декември 2012 

г. – на председателя, съгласно т. 9, буква „а” от Решение № 1486-МИ 

на ЦИК от 10.11.2011 г. и едно заседание на 13 декември 2012 г., на 

което са присъствали председател, заместник-председател, секретар 

и  11  члена  –  пак  съгласно  Решение  №  1486-МИ  на  ЦИК  от 

10.11.2011 г. 

И дежурството на 12-ти, и заседанието на 13-ти да се заплатят 

от държавния бюджет. 

Колеги,  общинската  избирателна комисия в  Кърджали се  е 

събрала  във  връзка  с  извършване  на  проверки  от  полицията  и 

предоставяне на информация, и също така във връзка с цитираното 

наше  решение  за  предоставяне  на  информация  за  водени 

административни  дела.  Тази  справка  ние  изисквахме  да  бъде 

предоставена на Централната избирателна комисия до 20 декември. 

И  във  връзка  с  това  те  са  провели  и  съответното  заседание. 

Документите, подготвени във връзка със справката, са направени на 

12.12.2012  г.  от  председателката  Даниела  Атанасова  Петрова  и 

затова ви предлагам да заплатим едно дежурство на председателката 

Даниела Атанасова Петрова от държавния бюджет, и едно заседание 

на  председател,  заместник-председател,  секретар  и  11  членове  на 

13.12.2012 г. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението, моля 

да гласува. 

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

Предложението се приема. 

9.  Писмо  от  ОИК  -  Черноочене  за  заведени  дела  и 

възнаграждение. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: На ОИК – Черноочене,  област 

Кърджали  във  връзка  с  изготвената  справка  и  наше  писмо  и  на 
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основание Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г. предлагам 

от държавния бюджет да им заплатим едно заседание, проведено на 

20.12.2012  г.,  на  което  са  присъствали   председател,  заместник-

председател, секретар и 8 члена. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението, моля 

да гласува. 

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

Предложението се приема. 

7. Писмо от ОИК – Каспичан за заведени дела. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  На  същото  основание  се  е 

провело  заседание  на  19.12.2012  г.  в  ОИК  –  Каспичан,  област 

Шумен,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател  и 7   члена.  Предлагам да  им изплатим на основание 

Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г. и наше писмо с изх. № 

872 от 23.11.2012 г., от държавния бюджет едно възнаграждение за 

заседание на 19.12.2012 г. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението, моля 

да гласува. 

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

Предложението се приема. 

19. От ОИК – Елхово – за възнаграждение. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, на 18.12.2012 г. с вх. 

№ 1410  е постъпило искане  от общинската избирателна комисия – 

Елхово, за възнаграждение за проведено заседание  на 12 декември 

2012  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и 9 члена, на което те са разгледали нашите 

указания за представяне на отчет и справка за водените съдебни дела 

и  съответните  плащания  и  разноски  по  тези  съдебни  дела. 
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Представили са въпросната справка и таблица с водените съдебни 

дела срещу общинската  избирателна комисия,  поради което аз  на 

основание  чл.  9,  буква  „д”  от  Решение  №  1486-МИ  на  ЦИК  от 

10.11.2011  г.  предлагам  да  им  се  изплати  възнаграждение  от 

държавния бюджет. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението, моля 

да гласува. 

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

Предложението се приема. 

18. ОТ ОИК – Аврен – за възнаграждение. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Постъпило  е  също  така  искане  и  от 

общинската избирателна комисия – Аврен, с вх. № 1412/18 декември 

2012  г., с което се иска заплащане  на възнаграждение за проведено 

заседание на 6 декември т.г., на което са присъствали председател, 

заместник-председател и 9 членове. На това заседание са освободили 

общински  съветник,  съответно  са  назначили  друг  от  съответната 

листа, поради което аз предлагам на основание чл. 277 от Изборния 

кодекс  за  това  проведено  заседание  да  им  се  изплати 

възнаграждение от държавния бюджет. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението, моля 

да гласува. 

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

Предложението се приема. 

13. Писмо от ОИК – Златоград за насрочване на частичен 

избор за кмет на кметство в с. Долен, община Златоград. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ:  Колеги,  да  ви докладвам,  че  е 

постъпило  с  вх.  №  1427  от  21.12.2012  г.  писмо  от  общинската 

избирателна  комисия  в  Златоград,  област  Смолян,  с  което 
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уведомяват  Централната  избирателна  комисия  за  предсрочно 

прекратяване  на  пълномощията   на  кмета  на  с.  Долен,  община 

Златоград, и желаят да се изпрати писмо до президента на Република 

България за насрочване произвеждането на частичен избор за кмет 

на кметство в с. Долен, община Златоград. Правомощията на кмета 

на общината са прекратени. 

Кметът е избран с Решение № 131-МИ от 31.10.2011 г. и са 

прекратени на основание чл. 278 от Изборния кодекс във връзка с чл. 

42, ал. 1, т. 4 и т. 8 във връзка с чл. 41 от ЗМСМА, а именно наличие 

на действащ едноличен търговец, който не е прекратен една година 

след  като  той  е  избран  за  кмет  на  кметство.  Представени  са 

удостоверения от агенцията по вписванията, взети с дата 14.11.2011 

г., както и информация от Националната агенция по приходите, че е 

действащ едноличният търговец на кмета на с. Долен. 

На  това  основание  те  са  взели  решение  №  44-МИ  от 

17.12.2012 г., с което са предсрочно прекратили пълномощията му 

на кмет на кметство с. Долен, община Златоград. (Реплики.)

Колеги,  днес  е  21  декември,  а  решението  е  взето  на  17 

декември и не виждам никакви проблеми да вземем такова решение 

след като няма постъпила жалба.  Решението е обявено в 18 ч.  на 

същата дата 17.12.2012 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Срокът за обжалване е 7-дневен. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Тогава  отлагам  това 

предложение до изтичане на 7-дневния срок, след което ще ви го 

докладвам отново. 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колега,  бихте  ли  се  свързали  с 

общинската  избирателна  комисия,  за  да  им  укажете  да  връчат 

решението. 
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ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Ще  се  обадя  на  общинската 

избирателна комисия, за да им укажа да връчат съответното решение 

на лицето, на което са прекратени пълномощията. 

25. От ОИК – Сунгурларе – за възнаграждение. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  от  общинската 

избирателна комисия – Сунгурларе, област Велико Търново с вх. № 

1424 от 20 декември 2012 г.,  е постъпило искане за заплащане на 

едно дежурство на 15 декември, което е осъществено от председател 

и заместник-председател и е във връзка с наше искане по  писмо с 

изх. № 872 от 23.11.2012 г. Правното основание е  Решение № 1486-

МИ на ЦИК от 10.11.2011 г., раздел ІІ, буква 9д. Предлагам да се 

изплати от общинския бюджет. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението, моля 

да гласува. 

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

Предложението се приема. 

27. От ОИК – Димово – за възнаграждение. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Следващият  доклад  е  за  писмо  с  вх. 

№ 1430 също от вчера – искане за изплащане на две заседания на 

общинската  избирателна  комисия  в  Димово.  Едното  заседание  е 

проведено на 30.11.2012 г. Присъствали са председател, заместник-

председател, секретар и 14 членове общо 17. То е било за това, че 

общинският съветник Цветомир Любенов Цветанов е отсъствал от 

пет поредни заседания. 

И още едно заседание на 15 декември 2012 г., на което също е 

присъствала  цялата  общинска  избирателна  комисия:  председател, 

заместник-председател, секретар и 14 членове. На това заседание са 
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прекратени  пълномощията  на  Цветомир  Любенов  Цветанов,  след 

като са разгледани всички документи. 

Аз  предлагам  и  двете  заседания  да  бъдат  заплатени  от 

общинския  бюджет.  Няма  никакви  документи  по  преписката  и 

смятам, че ако общинският съвет има някакви възражения, той би 

могъл да реагира по съответния ред. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението, моля 

да гласува. 

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

Предложението се приема. 

20. От ОИК – Сливен – за възнаграждение. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Вчера  ви  докладвах  искането  на 

ОИК  –  Сливен  и  само  ще  ви  го  припомня,  за  да  гласуваме 

възнаграждение.  Оказа  се  правилен  докладът  и  всичко  по  него. 

Затова ви моля да гласуване за ОИК – Сливен, област Сливен едно 

дежурство на 14.12.2012 г., на което са присъствали председател и 

секретар за изготвяне на таблицата;  както и едно заседание на 17 

декември 2012 г., на което са присъствали  председател, заместник-

председател, секретар и 20 членове. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението, моля 

да гласува. 

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

Предложението се приема. 

14.  Писмо  от  БНР  с  приложено  споразумение  за 

одобрение.

БИСЕР ТРОЯНОВ:  Уважаеми колеги,  постъпило е  днес  на 

21.12.2012 г.  в Централната избирателна комисия споразумението, 

подписано между генералния директор на Българското национално 
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радио  и  упълномощени  представители  на  участниците  в 

информационно-разяснителната  кампания.  Споразумението  е 

подписано на 20 декември 2012 г. съответно: като представител на 

инициативния  комитет,  инициирал  референдума  Велко  Вълканов; 

76-те народни представители са представлявани от Никола Николов; 

за инициативния комитет, представляван от Иван Николаев Иванов, 

представляващ  е  бил  за  споразумението  Марио  Милушев,  а  за 

инициативния комитет на Мария Капон – Албена Мирошинкова. 

В споразумението са залегнали всички необходими текстове, 

свързани с начина на отразяване на информационно-разяснителната 

кампания в програмата на Българското национално радио. Посочени 

са времетраенето, часовите пояси за излъчването, както и условията 

за  предварителното  представяне  на  клиповете;  възможността  за 

излъчването  на  хроники;  изработването  на  клиповете,  както  и 

планираните по Програма „Хоризонт” диспути за 9 януари 2013 г. – 

от 16,10 ч., за 16 януари и 23 януари – също от 16,10 ч. В Програма 

„Христо Ботев” на 10, 17 и 24 януари 2013 г. между 9,10 и 11 ч. За 

Радио София на 8, 15 и 22 януари 2013 г. за времето между 9 и 10 ч. 

За други форми Българското национално радио е предвидило 

също  платени  такива,  обособени  като  дискусии  по  Програма 

„Хоризонт”; визитка до 3 минути, интервю до 5 минути, репортаж 

до  3  минути.  Интернет  сайтът  на  БНР  „референдум”  чрез  банер 

позиции  и  пиар  материали.   Програма  „Интернет  радио  Пинар” 

участва  в  предаване  диспут  не  по-малко  от   60  минути  всеки 

понеделник между 18 и 20 ч., а за вторник и четвъртък от 16 до 18 ч. 

И  интернет  за  регионалните  радиостанция  на  БНР  в  София, 

Пловдив, Варна, Благоевград, Стара Загора, Шумен и Видин. 

Предлагам  ви  следния  проект  за  решение  относно 

одобряване на споразумение, подписано от генералния директор на 
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БНР  и  представители  на  участниците  в  информационно-

разяснителната кампания.

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

гражданите  в  държавната  власт  и  местното  самоуправление  във 

връзка  с  чл.  139,  ал.  4,  изр.  2  от  Изборния  кодекс  Централната 

избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Одобрява споразумение, подписано от генералния директор 

на  БНР  Валерий  Тодоров  и  представители  на  участниците  в 

информационно-разяснителната  кампания  в  програмата  на 

Българското  национално  радио  в  националния  референдум, 

насрочен на 27 януари 2013 г.

Да се изпрати на Сметната палата копие от споразумението.”

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада. Бележки и въпроси 

имате ли? 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение № 94-НР. 

15. Доклад на работна група относно проведените срещи с 

представители на медиите. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, да ви уведомя от името 

на  работната  група,  която  проведе  сутринта  срещи  с  медиите  в 

изпълнение на вчерашното решение и да ви запозная с резултатите 

предвид кратките срокове. 

Срещите  се  проведоха  с   представители  на  „БТВ  Медиа 

груп”,  с  представители  на  „7  дни”  и  „ББТ”,  с  представители  на 

телевизия „Он еър” и с представители на „Дарик радио”. На срещите 

ние обсъдихме новата ситуация, в която се намираме в резултат на 

план-сметката. 
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Имаше  разбиране  от  страна  на  всички,  които  дойдоха  на 

срещата. Първо, имаше едно добро отношение от тях във връзка с 

промененото  виждане  на  Централната  избирателна  комисия  по 

отношение на връзките й с медиите, т.е. обстоятелството, че за пръв 

път се протяга ръка на други медии, освен националните радио и 

телевизия. Според мене имаше и разбиране за намаления бюджет. Те 

обещаха  да  представят  оферти  съобразно  техните  възможности  и 

съобразно този бюджет. 

Това се случи общо взето и на четирите срещи. Очакваме от 

тях оферти до края на този ден и до 27 декември, т.е.  до първия 

работен ден след празниците. Така че ако тези оферти пристигнат до 

края на днешния ден и в началото на 27 декември,  мисля,  че ще 

можем  да  гласуваме  на  заседанието  на  27-ми  поне  някои  от 

договорите, да ги изпратим на Министерския съвет, да се съгласуват 

и там и да може да бъдат подписани преди 29 декември,  т.е.   на 

28.12.2012 г.  

Това е оптимистичният вариант, който се надявам да стане, за 

да  може  да  започнат  излъчвания  от  следващата  година.  Даже 

виждам, че от Дарик радио са реагирали и са изпратили нова оферта. 

Разговорите се водеха около това, че тъй като парите са намалени, 

все пак те могат да предложат намаляване на честотата и броя на 

излъчванията и то таргетирането им в определени предавания. Във 

връзка  с  това  нашият  експерт,  когото  привлякохме,  беше  доста 

полезен  и  информацията,  която той ни предостави като работна 

група за предавания,  в  които е  добре да  се позиционират нашите 

клипове, до голяма степен се припокри с това, което предложиха и 

представителите на медиите. 

Колеги, предлагам да се запознаваме с постъпилите оферти 

поетапно,  да  ги  препращаме  към  Министерски  съвет  и  да 

пристъпваме към договори. Такава последователност да спазваме. А 
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това, което е пристигнало от Дарик радио, мога да ви го докладвам. 

Но  само  обобщено  мога  да  кажа,  че  ще  излъчват  три  клипа: 

избирателните клипове общо до 25 януари 2013 г. включително; тези 

по настоящ адрес – до 12 януари 2013 г., а начинът на гласуване – на 

27 януари 2013 г., като е предвидено шахматообразно излъчване. 

Избирателният клип по настоящ адрес върви по два пъти до 

12 януари, а останалите два клипа – по един път. След 12 януари 

двата клипа – избирателен и начин на гласуване, се редуват по два 

пъти на ден. В последните два дни – в събота преди референдума и в 

деня  на  референдума  ще  се  излъчва  само  клипът  за  начина  на 

гласуване. Излъчванията са запазени в най-добрите часови пояси – 

сутрин и следобед, както и в централните обедни и вечерни новини. 

Това  е  като  доклад.  Като  се  разпечата  офертата,  ще  ви  я 

докладвам подробно. Ще ви докладвам и договора с Дарик радио 

подробно. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да се разпространи офертата, за да я 

видим.  И  искам  да  попитам  всъщност  кои  аудиоклипове  се 

разпространяват?  –  Произведените  от  БНР  или  произведените  от 

Дарик радио? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Това са произведените от Дарик 

радио клипове, които са първо с различна дължина от тези на БНР. И 

да  не  забравяме,  че  са  с  различна  дължина  от  това,  което  беше 

заложено от нас – 30 секунди. Те не са 30 секунди, а по-дълго, но ги 

таксуват за 30 секунди. И както е записано, не искат пари затова, че 

са ги записали. Така че аз си мисля, че е добре да чуем и клиповете, 

които са записали те, в заседание на комисията, така както чухме и 

тези на БНР, да  ги одобрим като съдържание  и да  продължаваме 

нататък. 

22. От ОИК – Пловдив – за възнаграждение.
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ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  общинската 

избирателна  комисия  –  Пловдив  с  вх.  №  1428  от  вчера  ни  е 

уведомила,  че  е  провела  заседание  на  14  декември  2012  г.  за 

прекратяване на пълномощията като общински съветник на Спартак 

Николов.Приложен  е  протоколът  от  заседанието,  решението  и 

присъствен  списък.  На  заседанието  са  присъствали  председател, 

заместник-председател, секретар и 16 членове – общо 19. 

Правното основание е чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА за проведеното 

заседание на 14 декември. Предлагам да се изплати от общинския 

бюджет. 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Който  е  съгласен  с  това  предложение, 

моля да гласува. 

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

Предложението се приема. 

24. От ОИК – Габрово – за възнаграждение.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Другото искане на възнаграждение е от 

общинската  избирателна  комисия  в  Габрово,  с  вх.  № 1427  от  20 

декември 3012 г. То е относно дежурство на 12 декември 2012 г. за 

отваряне  на  помещението,  на  което  са  присъствали  председател, 

секретар  и  един  член,  във  връзка  с  възникнала  необходимост  от 

извършване  на  монтаж  на  пожаро-известителна  инсталация. 

Правното основание е Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г., 

раздел  ІІ,  т.  9,  буква „д”.  Предлагам да  се заплати от  общинския 

бюджет. 

И  едно  заседание  на  17  декември  2012  г.,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  6 

члена,  на  което  общинската  избирателна  комисия   на  основание 

Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г. и наше писмо с изх. № 
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872  от  23.11.2012  г.  са  ни  изготвили  справка.  Предлагам  от 

държавния бюджет да се заплати това заседание. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Който е съгласен с предложението, моля 

да гласува. 

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

Предложението се приема. 

21. От ОИК – Стралджа – за възнаграждение. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Следващата  общинска  избирателна 

комисия е Стралджа, област Ямбол, с вх. № 1429 от вчера – едно 

дежурство на 31.07.2012 г., на което са присъствали  председател и 

четирима членове, в което са предали на Окръжна дирекция на МВР 

– Ямбол,  оригинал от последните избирателни списъци на две  от 

секциите, където е описано, че липсват определени декларации. Това 

е във връзка с едно предварително производство. 

Правното  основание  е  Решение  №  1486-МИ  на  ЦИК  от 

10.11.2011 г.. Предлагам да се заплати от държавния бюджет. 

Второто  дежурство  е  на  18  декември  2012  г.,  на  което  са 

присъствали отново председател и четирима членове. Основанието 

затова е изготвяне на справка във връзка с писмо с изх. № 872 от 

23.11.2012 г. на Централната избирателна комисия. Предлагам също 

от държавния бюджет да се изплати. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Който е съгласен с предложението, моля да гласува. 

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

Предложението се приема. 

23. От ОИК – Ихтиман – за възнаграждение. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, мисля, че се справих с ОИК – 

Ихтиман. Постъпило е писмо № 1426 от 14.12.2012 г. с искане за 
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изплащане на възнаграждение. Периодът като че ли се оказва цялата 

2012 г. Започват отзад напред. 

Относно  проведени  извънредни  заседания  на  19  ноември 

2012 г. Второ извънредно заседание на 14 декември 2012 г. За което 

са  приложили  протоколи,  подписани  от  заместник-председател  и 

секретар и в самите протоколи са отбелязани присъствалите членове 

на общинската избирателна комисия. В искането отново са посочили 

имената  на  членовете  и  броя  на  заседанията  и  на  дежурствата. 

Опитах се да ги съпоставя. 

Отделно  към писмото  са  приложили  справка  за  проведени 

дежурства  от  членовете  на  общинската  избирателна  комисия  – 

Ихтиман  за  периода  март-декември  2012  г.  Справката  не  е 

подписана, но тя е описана като приложение към писмото-искане. 

Искам  да  ви  кажа,  че  писмото  е  подписано  от  секретаря  на 

общинската  избирателна  комисия  –  Ихтиман,  но  приемам  и  ви 

предлагам да чуете основанието: 

Намирам,  че  е  налице  упълномощаване  с  решение  на 

общинската избирателна комисия. Решението е № 247: възлага на 

секретаря  на  ОИК  –  Ихтиман  да  разгледа,  проучи,  попълни  и 

изпрати  всичко  необходимо до  Централната  избирателна  комисия 

във връзка с попълнената таблица. Но секретарят ни е представил 

цялостната  справка  за  годината.  И  аз  ви  предлагам  да  приемем 

искането  за  валидно  и  да  изплатим  заседания  и  дежурства  така, 

както ще ви ги докладвам сега. 

Едно  заседание  на  19.11.2012  г.,  на  което  са  присъствали 

заместник-председател, секретар и 13 членове. Правното основание 

е  чл.  277,  ал.  1 от Изборния кодекс.  В едно и също заседание са 

прекратили предсрочно  пълномощията  на  общински съветник  въз 

основа  на  подадена  оставка,  и  са  обявили  следващ  за  избран 
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общински съветник от същата листа. От държавния бюджет – да се 

изплати. 

Заседание  на  14.12.2012  г.,  на  което  са  присъствали 

заместник-председател,  секретар и 7 члена.  Правното основание е 

Решение  № 1486-МИ  на  ЦИК  от  10.11.2011  г.   Предлагам  да  се 

изплати от държавния бюджет. Това е във връзка с изготвянето на 

справка  за  образувани  съдебни  производства  срещу  решения  на 

общинската избирателна комисия и за присъдени разноски. 

Това са заседанията за този период и дежурства: 

На 18.11.2012 г., съгласно  Решение № 1486-МИ на ЦИК от 

10.11.2011 г. – подробно описани действия в приложената справка. 

Това дежурство е осъществено от заместник-председател и секретар. 

Предлагам да се изплати от държавния бюджет. 

На  13.12.2012  г.  заместник-председател  и  секретар  са 

осъществили дежурство – правно основание Решение № 1486-МИ на 

ЦИК от 10.11.2011 г. За изплащане от държавния бюджет.

Едно  дежурство  на  18.12.2012  г.  по  Решение  №  1098-

ПВР/МИ от 6.10.2011 г. от секретар – от държавния бюджет да се 

изплати. 

Дежурство на 25.04.2012 г. – секретарят има едно дежурство 

по Решение № 1098-ПВР/МИ от 6.10.2011 г. – от държавния бюджет. 

И  на  26  април  2012  г.  трима  членове  са  отворили 

помещението във връзка с прибирането на избирателни списъци и 

приложени  към  тях  удостоверения-декларации  към  тях  за 

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

общински съветници и кметове – за избирателни секции от 01 до 29 

включително, които са получени от ТЗ ГРАО, Софийска област. 

Предложението ми е всички тези възнаграждения да  бъдат 

изплатени. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада. 
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Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Предложението се приема. 

16.  Доклади  на  отговорниците  по  райони  във  връзка  с 

назначаването на секционни избирателни комисии. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Колеги,  да  ви  докладвам 

информация  относно  назначаването  на  секционните  избирателни 

комисии.  Във  Видин  всички  секционни  избирателни  комисии  са 

назначени към момента 21 декември 2012 г. и няма подадени жалби 

от никой от участниците в преговорите. 

В  Монтана  всички  секционни  избирателни  комисии  са 

назначени със съгласие и няма жалби.

Във  Враца  ситуацията  е  същата  –  няма  жалби  към  21 

декември. 

В Сливен – в Котел са назначени заместник-председатели на 

всички  секционни  избирателни  комисии.  Има  указание  да  се 

отстрани  грешката.  Аз  лично  считам,  че  районната  избирателна 

комисия  към  този  момент  не  може  да  дава  никакви  указания  за 

отстраняване  на  грешка  и  следва  да  назначи  секционните 

избирателни  комисии  без  заместник-председателите,  които  са 

предложени от участниците в преговорите. 

В  Нова  Загора  са  установили  технически  грешки  с 

повторение на имена на едни и същи лица, предложени за членове 

на секционни избирателни комисии, съответно са отстранени и СИК 

са назначени. 

РИК – Ямбол е назначила секционната избирателна комисия 

в  Болярово и  Елхово със  съгласие,  в  Ямбол,  Тунджа и Странджа 

няма съгласие – РИК ги е назначила. Постъпили са четири жалби: 

две жалби срещу съставите на секционните избирателни комисии в 
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Ямбол. Едната е от ДПС, другата е от Коалиция за България. И по 

една  жалба  от  Коалиция  за  България  срещу  секционните 

избирателни  комисии  в  Тунджа  и  в  Стралджа.   Жалбите  са 

изпратени до Централната избирателна комисия. На 27 декември се 

очаква да пристигнат. 

В РИК – Бургас всички секционни избирателни комисии са 

назначени, няма жалби. 

Русе  и  Плевен  не  ги  проверих,  тъй  като  съм  сигурен,  че 

колегата Мая Андреева ще докладва. 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Да,  проверила  съм  ги.  Те  също  са 

назначени и в Русе, и в Плевен. Няма постъпили жалби. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Аз приключих с моя доклад. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря ви. 

Информирам ви също, колеги, че в Благоевград, Кюстендил и 

Перник е приключило назначаването. Няма постъпили жалби. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  ще  докладвам 

какво е положението в районните избирателни комисии с №№ 23, 

24,  25  и  26.  Започвам с проблемния РИК № 23,  който знаете,  че 

общо взето е направил своите назначения, като изключим районите 

„Витоша”  и  „Лозенец”,  тъй  като  както  вчера  ви  докладвах, 

постъпилите  предложения  на  политическа  партия  ДПС  са  били 

върнати  в  районите,  за  да  се  проведе  нова  консултация. 

Консултациите  са  били  вчера.  Всеки  момент  ще  пристигнат 

документите,  така  че  в  РИК  №  23  остава  да  бъдат  назначени 

секционните избирателни комисии в райони „Витоша” и „Лозенец” – 

има кандидати. 

В  РИК № 24  са  назначени  всички  секционни  избирателни 

комисии  с решение от 19.12.2012 г. 

В  РИК  №  25  са  назначени  също  всички  секционни 

избирателни комисии. 
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В РИК № 26 – Софийска област, се назначени  също всички 

секционни  избирателни  комисии  и  съответно  са  оповестили 

решението  за  назначаване  на  сайта  на  районната  избирателна 

комисия. 

Така че притеснения за тези четири района няма. Очаква се 

само назначаването на СИК в двата района на РИК № 23, но има 

кандидати и комисията има грижата. Предполага се, че до края на 

деня и там ще са назначени всички секционни избирателни комисии. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря, колега. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  информация  от 

районните избирателни комисии в  Добрич, Шумен и Варна. 

В  РИК  –  Шумен  последното  решение,  което  е  прието  за 

назначаване на секционна избирателна комисия е на 19.12.2012 г. В 

разговора госпожа Величкова – председател на РИК ме увери, че във 

всички общини е постигнато съгласие. На повечето решения срокът 

за обжалване е изтекъл, като се има предвид, че едни от последните 

са  за  община  Хитрино  –  от  18.12.2012  г.  и  за  две  секционни 

избирателни комисии в Шумен. Решенията са от 19.12.2012 г. 

Тя  се  възползва  от  разговора,  който  проведохме,  за  да 

докладва,  че  са  изпълнили  своето  задължение  да  контролират 

издаването  в  срок  на  заповедите  от  кметовете  на  общини  за 

обявяването  на  местата  за  избирателните  списъци.  Всички  тези 

заповеди  са  били  издадени  в  срок  до  17.12.2012  г.  Това  е  за 

районната избирателна комисия – Шумен. 

Районната  избирателна  комисия  –  Добрич:  разговарях  с 

председателя  на  районната  избирателна  комисия,  който  също  ме 

увери, че във всички общини е постигнато съгласие. Имало е едно 

закъснение в община Крушари, но не е във връзка с непостигнато 

съгласие.  Всички  решения  са  взети  до  20.12.2012  г.  и  доколкото 

разбрах днес са обявени както на сайта, така и на таблото.
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За съжаление, разговарях и с председателя, и със секретаря на 

районната избирателна комисия във Варна, от които успях да получа 

единствено  информацията,  че  всички  секционни  избирателни 

комисии са назначени. Датата на решенията е 20 декември 2012 г., 

но  в  районната  избирателна  комисия  имат насрочено  заседание  в 

ранния  следобед  днес  и  ще  оформят  окончателно  протокола  с 

решенията, като ще ги обявят на таблото и на сайта на областната 

администрация. Не се ангажираха и двамата наизуст, без да са пред 

документите  и  в  самата  комисия,  дали  във  всички  общини  има 

постигнато  съгласие.  Единствено  само  с  такава  уговорка 

допълнително да се чуем следобед завърши връзката по телефона. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Благодарим, колега Солакова. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Мога  да  ви  докладвам  за  две  от 

комисиите. С едната просто не мога да се свържа. Ще продължа да 

ги търся. Предполагам, че след като те не са ме търсили, може би 

всичко при тях е в ред. 

В Силистра и в Търговище са назначени всички секционни 

избирателни  комисии.  На  повечето  места  е  имало  постигнато 

споразумение,  така  че  някакви  сериозни  проблеми  са  нямали. 

Единствено  в  Търговище  в  една  от  секционните  избирателни 

комисии  е  нямало  споразумение  за  председател,  но  до  снощи, 

фактически вчера са били назначени окончателно всички. Днес са ги 

обявили  официално  и  решението  за  назначаването  е  обявено  на 

съответното табло. 

Нямам информация единствено за Разград – просто не мога 

да се свържа с тях. Може би сега са в обедна почивка, ако са стояли 

снощи до късно. Но предполагам, че тук до половин-един час ще 

успея да се свържа и с тях. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря ви, колега. 
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Успях да се свържа с районната 

избирателна комисия в Смолян. Оттам ми докладваха, че навсякъде 

в  областта  са  постигнали  съгласие  с  изключение  на  община 

Неделино.  Има  жалба  и  жалбата  ще  бъде  изпратена  в  ЦИК  и 

доколкото разбирам, очакваме на 27 декември да пристигне. 

За  Кърджали  за  момента  нямам  информация.  Първо  ще 

координирам  с колегите и тогава ще ви докладвам. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря, колега. 

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Във  Велико  Търново  всичко  е 

назначено. Има и писмо. 

В  Ловеч  имаше  на  седем  места  съгласие  и  в  едно  – 

несъгласие. Но е назначено. 

В Габрово ми се обадиха,  че всичко е  назначено,  всичко е 

приключило. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Андреева, само да добавя, 

че  току-що  получих  информация  от  Разград,  че  и  при  тях  са 

назначени секционните избирателни комисии. Всичко е ОК.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Само  да  добавя,  че  в  област 

Кърджали  всичко е наред. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ще  продължим  с 

докладите  после  –  след  срещата  с  администрацията  на 

Министерския съвет и с „Информационно обслужване” АД. 

(След срещите с администрацията на Министерския съвет  

и с „Информационно обслужване” АД.)

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, поради липсата 

на кворум следва да приключим заседанието.

Следващото заседание на комисията е на 27 декември 2012 г., 

четвъртък,  от  14,00  ч.  В  12,00  ч.  на  27  декември  2012  г.  е 

подписването на споразумение със Съвета  за  електронни медии и 
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медиите, което ние подготвихме и което ще се осъществи в сградата 

на СЕМ. В 16,00 ч. на 27 декември е срещата с администрацията на 

Министерския съвет и с  „Информационно обслужване” АД, която 

ще се проведе при нас. 

Дежурни  за  празничните  дни  са:  на  24  и  25  декември  – 

госпожа Солакова, за 26 декември – господин Венцислав Караджов. 

На  27-ми дежурна е  Ралица Негенцова,  на  28 декември –  Паскал 

Бояджийски. 

По  отношение  на  срещата,  която  току-що  приключи  с 

администрацията  на  Министерския  съвет  и  с  „Информационно 

обслужване”  АД  ви  предлагам  да  изпратим  едно  съобщение  по 

мейла,  в  което  да  ги  уведомим,  че  няма  да  имаме  писмени 

запитвания към тях, а протоколът от срещата ще им бъде изпратен 

на 27 декември, в 10,30 ч. 

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Уважаеми колеги,  не ми се  щеше 

преди да ви пожелая „Весели празници!” да взимам по този повод 

думата,  но  още  преди  няколко  дни  колегата  Сидерова  постави 

въпроса  за  разглеждане  относно  издадения  информационен  лист, 

касаещ  референдума  съобразно  правомощията  на  Министерския 

съвет  по  чл.  15  от  Закона  за  пряко  участие  на  гражданите  в 

държавната власт и местното самоуправление. 

Изготвено  е  едно писмо,  в  което съвсем обективно според 

мен се посочва какви са недостатъците на този информационен лист, 

който  не  би  следвало  да  бъде  разпространяван  в  този  вид  и 

Централната  избирателна  комисия  би  следвало  да  посочи  тези 

недостатъци и да поиска тяхното отстраняване. Липсата на кворум 

не  дава  възможност  и  в  настоящия  ден  да  бъде  разгледан  този 

въпрос, но мисля, че след като на 28 декември 2012 г. започва самата 

информационно-разяснителна  кампания,  не  е  удачно  да  не  сме 
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разгледали  въпроса  и  особено  по  повод  липсата  на  кворум  за 

разглеждането  му.  Мисля,  че  той  ще  остане  за  разглеждане  и  за 

следващото заседание на Централната избирателна комисия, но би 

следвало и ние да помислим как да действаме оттук-нататък. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, пожелавам ви 

„Весели празници и приятна почивка!”

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: И от мен „Весели празници!” и да 

сме живи, здрави и спокойни, за да можем да работим нататък. 

 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Закривам заседанието. 

(Закрито в 17,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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