ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 241
На 16 януари 2013 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Молба от Красимира Иванова – член на ОИК – Варна, за
освобождаване.
Докладва: Паскал Бояджийски
2. Жалба от Левент Исмаилов, ДПС – Сливо поле, срещу
решение на РИК – Русе, за СИК.
Докладва: Ралица Негенцова
3. Искане от 23, 24 и 35 РИК – София, за назначаване на 22
технически сътрудници.
Докладват: Иванка Грозева
Анна Манахова
Румяна Сидерова
4. Оперативен план – предварително уточнение
Докладва: Севинч Солакова
5. Проект на решение относно допълване на Методическите
указания на РИК и СИК. Докладва: Румяна Сидерова
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6. От медии (БТВ, БНР, БТА, в. „Новинар”, „Скат”) –
акредитация на журналисти.
Докладва: Бисер Троянов
Ралица Негенцова
Ерхан Чаушев
7. Искане от БТВ на разрешение за разполагане на техника
във фоайето на зала „София”.
Докладва: Бисер Троянов
Ралица Негенцова
8. От председателя на ЦИК – Азербайджан – покана за
участие в конференция на 12-13 март в Баку.
Докладва: Мария Мусорлиева
9. От Министерство на финансите проект на Решение на
Министерския съвет за бюджетната процедура за 2014 г.
Докладва: Севинч Солакова
10. От Министерския съвет – постановление № 1 от
09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2013 г.
Докладва: Севинч Солакова
11. Писмо-възражение от председателя на ОИК – Ружинци,
срещу писмо изх. № 932/14.12.2012 г. на ЦИК.
Докладва: Ерхан Чаушев
12. Покана от Антоанета Цонева за участие в обучение на
наблюдатели.
Докладва: Мария Мусорлиева
13. Писмо от кмета на район „Красна поляна” относно липса
на помещение за изборните материали
Докладва: Ерхан Чаушев
14. От БТВ Медиа груп – искане за предоставяне на
клиповете за излъчване в БТВ и БТВ-радио груп.
Докладва: Паскал Бояджийски
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15. Проект на решение за изменение и допълнение в
съставите на СИК в ДКП.
Докладва: Мариана Христова
16. Писмо от Изборния кодекс Иван Иванов – протест срещу
акад. Стефан Воденичаров и конференция на организацията
Булатом.
Докладва: Ерхан Чаушев
17. От радиокомпания СИ ДЖЕЙ – договор за реклама с
радиата и интернет сайтовете на БТВ радио-груп и планираните
общи условия
Докладва: Паскал Бояджийски
18. От Иво Цонков, Министерския съвет – изпратени мостри
от пликове за гласуване
Докладва: Севинч Солакова
19. От В. Янева – искане за предоставяне на протоколни
решения на ЦИК във връзка със сключването на договори за
разяснителната кампания
Докладва: Ерхан Чаушев
20. От Диана Михайлова, Хранителен комплекс към
Народното събрание – относно осигуряване на бюфет и столово
хранене за 27 и 28 януари 2013 г.
Докладва: Севинч Солакова
21. Писмо от ИО – искане на данни за СИК в чужбина в
електронен вид.
Докладва: Емануил Христов
Елена Маркова
22. Писмо от ИО – списък на екипите за достъп до ЦИК.
Докладва: Емануил Христов
Елена Маркова
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23. Жалба до ВАС от Румен Банков – Ямбол, срещу отказ на
ЦИК по произнасяне по жалба на „Коалиция за България”.
Докладва: Красимир Калинов
24. От ОИК – Белица, искане за отваряне на изборното
помещение – проект за решение.
Докладва: Красимир Калинов
25. Подписване на споразумение със СЕМ.
Докладва: Красимира Медарова
Севинч Солакова
26. От сдружение „Корективи” – заявление за участие с
наблюдатели – проект за решение.
Докладва: Силвия Дюкенджиева
27. От „Алфа Рисърч” – заявление за регистрация за
извършване на социологически проучвания – проект за решение.
Докладва: Силвия Дюкенджиева
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова,
Мария Мусорлиева, Мая Андреева, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Анна Колушева-Манахова, Бисер Троянов, Венцислав
Караджов,

Владимир

Христов,

Гергана

Маринова,

Емануил

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Красимир Калинов,
Мариана Христова, Паскал Бояджийски, Ралица Негенцова и Силва
Дюкенджиева
ОТСЪСТВАХА: Сабрие Сапунджиева и Валентин Бойкинов.
Заседанието бе открито в 14,45 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
16 януари 2013 г.
Разполагате с дневния ред. Ако имате възражения или
забележки към точките, както и допълнения, моля да ги изкажете.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Извинявайте, госпожо Медарова,
от предишното заседание са ми останали да докладвам две писма за
сведение.
Моля да ги имате предвид в дневния ред, когато прецените.
ЕМАНУИЛ

ХРИСТОВ:

Госпожо

председател,

от

„Информационно обслужване“ АД има пристигнали две писма.
Моля да ги докладвам с днешния дневен ред.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, ще ги имам
предвид в дневния ред.
Давам думата на госпожа Грозева или госпожа Сидерова да
докладват точка трета от дневния ред:
3. Искане от 23, 24 и 35 РИК – София, за назначаване на
22 технически сътрудници.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

Пристигнали

са

оригинали

от

съответните районни избирателни комисии, а именно 23, 24 и 25
РИК – София, с които ни молят да им дадем одобрение за
назначаване на 22 технически сътрудника.
Както си спомняте, изразих своето мнение, че 22 сътрудника
според мен са много за изборната нощ и смятам, че техният брой не
бива да бъде повече от членовете на районната избирателна
комисия. Тоест, тези, които са в 17-членен състав, да имат
17 сътрудника, тези, които са с 13-членен състав, да имат
13 сътрудника.
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Съответно ви предложих какво възнаграждение да им
определим за дните, в които ще работят като сътрудници в
районните избирателни комисии. Предлагам то да варира между …
и … лв. Оставям на комисията все пак да прецени на коя сума да се
спрем.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Добре,

Вашето

предложение за броя на сътрудниците към районните избирателни
комисии е да бъде колкото е броят на членовете на съответната
районна избирателна комисия.
А за възнаграждението Вашето предложение какво е?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моето предложение е да бъде … лв.
Това е координирано. Имаше последващ разговор с областния
управител на София-град, който е заявил, че знае за въпросните
сътрудници и няма пречка да осигури парите.
Ние винаги сме одобрявали наемането на сътрудници и за поголяма яснота смятам, че следва да уточним както бройката, така и
заплащането им.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Госпожо

Грозева,

имате

ли

информация през 2011 г. какво сме заплащали?
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ние не сме одобрявали
това, нямаме решение по този въпрос.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ние тогава сме
основните

им

сътрудници.

Ако

си

одобрявали само

спомняте,

общинските

избирателни комисии искаха за времето на активния период и ние
сме определяли техните възнаграждения.
Това е моето предложение. Ако колегите имат някакви
бележки, съм готова да ги чуя.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли други
предложения?
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И за мен 22 сътрудника са много.
При състав от 17 души комисии, да имат 22 човека, не ми се струва
нормално.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз се информирах, имат до 500
протокола реално. Аз смятам, че би следвало да им се разрешат
такива сътрудници, защото тук става въпрос за изборната нощ и за
деня след деня на референдума. Смятам, че би следвало да им се
разреши да ползват такива сътрудници.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Аз се замислям това от нашата
компетентност ли е – да казваме колко души, какво възнаграждение
да получават, след като ние не плащаме.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ние го правим на основание тяхното
запитване. Получили сме официални запитвания от председателите
на 23, 24 и 25 РИК – София.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не може да не им се
отговори. Ние трябва да вземем някакво решение.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо председател, нека да
подложим на гласуване предложението на госпожа Грозева. Какъв е
проблемът?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Областният управител е известен.
Говорено е с него. Нали затова отложихме преписката, за да уточним
парите, които според мен са най-важни. Разговаряно е с него.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Проблемът е, че утре ще дойде писмо
от Варна, а там може да се окаже, че областният управител няма
пари. Ще дойде и за Пазарджик. А за Пазарджик на общините не са
преведени нито стотинка все още и областният ще каже: няма пари.
Ние

ще

поставим

всички

комисии

в

неравностойно

положение. Поради тази причина да изясним нещата, за да можем да
вземем едно решение, което да не противопоставя и хората, и да им
дадем възможност да действат.
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Винаги, когато не сме им давали разрешение – примерно на
предишни избори, преди нашата комисия да дойде, тоест, в
практиката на други комисии – сме им давали по-малко хора, а
винаги областта им е назначавала повече и им е давала пари.
Но комисиите не са в равни условия навсякъде.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо Сидерова, на мен лично
ми е омръзнало да се страхуваме от нещо несъществуващо, недошло
и още недоказано, тоест, от бъдещи несигурни събития. Никой не е
казал, че поставяме някого в неравностойно положение. Аз мисля, че
докладчикът защити тезата, че исканите бройки са действително
много. Не виждам никакъв проблем за отваряне отново на един
дълъг дебат, в който всеки трябва да се изкаже.
Аз моля госпожа председателката да подложи на гласуване
предложеното от докладчика.
Благодаря.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не става дума тук за дебат, а от кой
бюджет ще дойдат тези пари.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колеги, аз мога ли да насоча
вниманието ви към правното ни основание, което е чл. 22, ал. 1 от
Изборния кодекс, където в изречение второ изрично се оказва, че
ние определяме възнагражденията. Сега приемаме, че това искане
съставлява работна група от специалисти. Аз така разбирам тези
сътрудници, експерти или както щете да ги наричате.
Само че в този текст се указва, че това е в рамките на
средствата, които са определени за произвеждане на изборите.
Поради което дайте само и единствено да погледнем какъв е
бюджетът на едни такива средства. Дали ще са от областния
управител или от някой друг, аз не възразявам, но, ако ще
назначаваме работни групи от специалисти в София, тогава трябва
да назначим и да говорим за Бургас, да говорим за 16-та и 17-ма РИК
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в Пловдив, както и да говорим за РИК – Варна, защото и там
съществуват огромен брой секции.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Абсолютно точен сте, господин
Христов, в посочване на съответния член от Изборния кодекс. Аз
също го разбирам така – чл. 22, ал. 1 от Изборния кодекс.
Можем ли да правим нещо, непоискано? Говоря чисто
процедурно. Може Бургас и Варна да считат, че са им достатъчни
хората, а при поискване се дава или се разрешава, или се одобрява
нещото, което е искано. След като няма искане, аз не мога да разбера
защо трябва да отрязваме хората, които имат искане, затова защото
все още не е поискано от „Х”, „У” или „Z”.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз поддържам да одобрим това
предложение. Не възразявам, но все пак да видим какви пари има и
да говорим с другите районни избирателни комисии.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Искам да направя едно предложение.
В такъв случай предлагам да оттегля този въпрос днес. Нека
всеки член, който отговаря за съответните области, да се свърже с
областните управители, да разговаря и да докладва разполага ли
областта с необходимите средства за заплащане на сътрудници от
парите, които са им отпуснати за произвеждане на референдума.
За нас е ясно. Нашият въпрос е решен и уточнен. Така че,
дали ще го гласуваме днес, утре или в други ден мисля, че няма
значение.
Те са поискали тези сътрудници точно за подпомагане
приемането на протоколите от секционните избирателни комисии.
Става въпрос за два дни, защото след това те архивират материалите.
Говорим за еднократно възнаграждение от … лв. Това е,
което аз предлагам.
Областният управител на София бе попитан има ли
необходимите средства. Той отговори утвърдително и затова
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поставих на вниманието на Централната избирателна комисия този
въпрос.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ние какво искаме да направим? Вие,
госпожо Грозева, какво предлагате? Да вземе решение или да
отговорим с писмо? Ако е с писмо, нямам нищо против. Но, ако
отговорим с решение, което ще публикуваме, всички ще го видят и
ще ни засипят веднага с искания.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Аз

предлагам

да

вземем

протоколно решение да изпратим писма до всички областни
управители с искане до понеделник да ни отговорят разполагат ли с
необходимите средства за заплащане на тези сътрудници.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Има

ли

други

предложения във връзка с тази точка? Ако няма, да продължим със
следващата точка?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Няма ли да подложите на гласуване
предложението на господин Караджов, госпожо председател? Той
предложи да се изпрати едно писмо до всички областни управители,
защото така или иначе, този въпрос трябва да бъде решен по един
или друг начин. Ако го отлагаме във времето, той сам няма да се
реши.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: До кого да отправим
писмо? Аз това не разбрах.
ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

Господин

Караджов

направи

предложение.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Аз предлагам тогава да вземем
протоколно решение да изпратим писмо със следното съдържание
до областните управители в тези 31 районни избирателни комисии:
да поискаме от тях информация дали са в състояние да заплатят
възнаграждение

за

технически

сътрудници

на

районните

избирателни комисии, съответно в областта, в която има създадена
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районна избирателна комисия – дали е с 13 или със 17 члена според
наше решение за назначаването на районните избирателни комисии
– във връзка с произвеждане на национален референдум за деня на
референдума и деня 28 януари – след произвеждане на националния
референдум, за които дни да им бъде заплатено еднократно
възнаграждение от по … лв.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Нека

да

го

формулираме

за

технически сътрудници, които да подпомагат приемането на
протоколите от секционните избирателни комисии.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да, но да добавим, за да е ясно, че
фактически областните управители трябва да осигурят парите, дали
имат готовност в рамките на отпуснатите им на тях средства за
произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Като пишем: в размер на … лв. или
… лв.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: А за броя на сътрудниците да
пишем, че могат да бъдат не повече от броя на членовете на
съответната районна избирателна комисия.
Така че предлагам да изпратим писма въз основа на наше
протоколно решение до областните управители, в които да ги
помолим до понеделник да ни отговорят дали имат възможност в
рамките на отпуснатия им бюджет за произвеждане на националния
референдум

да осигурят средства за заплащане на технически

сътрудници или работни групи от специалисти – но не повече от
броя на членовете на назначената районна избирателна комисия в
съответния изборен район. На този въпрос да ни бъде отговорено не
по-късно от понеделник, 21 януари 2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако няма други
предложения, моля, гласувайте така направеното от господин
Венцислав Караджов предложение.
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Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9, против – 3.
Предложението на господин Караджов се приема.
6. От медии (БТВ, БНР, БТА, в. „Новинар”, „Скат”) –
акредитация на журналисти.
Заповядайте, господин Троянов, да докладвате.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, с оглед предстоящия референдум и писма, които
ние изпратихме като съобщения до медиите, е необходимо да
предприемем действия, с които да акредитираме журналистически
екипи за достъп до работата на Централната избирателна комисия в
деня за референдума, както и за следващите дни до обявяване на
изборните резултати. Това е обичайна практика, при която ние
одобряваме лицата, които ще имат достъп до Централната
избирателна комисия, но само до фоайето пред зала „Св. София”, не
и тук, до заседателната зала и кабинетите на ЦИК, които са под
особена охрана по време на процеса на гласуване и отчитането на
резултатите.
Постъпили са няколко писма с молба за акредитация, както и
за разрешаване изграждането на студиа.
Българското
произвеждането

на

национално

радио

референдума

да

е
се

помолило
осигури

с

оглед

подходящо

помещение в сградата на Централната избирателна комисия – бул.
„Княз Александър І”. Помещението е необходимо, за да се монтира
изнесено студио на Българското национално радио. За последните
избори Българското национално радио разполагаше с такава стая зад
гардеробните ниши. Ако тя е свободна, съжалявам, че поради това,
че секретарят на комисията не е в залата и не можем да го решим, но
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да го поставим след това отново на разглеждане, за да им се
предостави такова помещение.
Българското национално радио е предложило и списък с
репортерите и техническите лица, които ще отразяват работата тук
от ЦИК, както и молба да бъдат осигурени пропуски и за
служебните автомобили за монтаж и демонтаж на техниката, при
което са посочени марки и номера на самите превозни средства.
БТВ също са поискали акредитация на журналисти, на
фоторепортери, както и на оператори с техните три имена и ЕГН, а
също и на техническия екип, който ще организира излъчването на
техните емисии. Те също молят да им се предостави място във
фоайето пред зала „Св. София” за изграждането на телевизионен
пункт, от който те да излъчват своите репортажи.
Вестник „Новинар” също е предложил две лица на
журналисти за акредитация.
Предлагам с протоколно решение да одобрим издаването на
акредитация, както и да започне техническата подготовка и
издаването на пропуски от страна на Централната избирателна
комисия, които да съдържат трите имена и ЕГН на журналистите,
техническите екипи и операторите, с които те да могат да
осъществяват достъпа до Централната избирателна комисия и да
могат да осъществяват своята работа пред фоайето на зала „Св.
София”.
След това да поставим евентуално и разрешаването на
въпроса с изграждането на студиа.
Може би е удачно да се определят техническите сътрудници,
които ще изготвят тези пропуски по вече утвърдената в предишни
години практика.
С протоколно решение можем да посочим да се издадат
разрешения или пропуски на всички поискали това технически
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екипи, репортери, журналисти, а ние ще докладваме, когато от
дадена медия постъпят такива, както и да вземем принципното
становище да се изградят телевизионни и радиопунктове за
излъчване на репортажите. Това е за БНР, БНТ ще поискат, БТВ
засега са поискали. Но вероятно и други телевизии ще отправят
такива искания.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля, който е съгласен
с направеното от господин Троянов предложение, да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Ако ми позволите, госпожо председател,
да докладвам за японските журналисти.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Момент, само да
уточним. Сътрудниците вече започват да изготвят тези картончета,
които ще служат като пропуски.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Това са правоъгълни картончета на
цветен лист и носят трите имена и ЕГН. Те се легитимират с това
наше картонче и личната си карта.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Нашето

решение

включва възлагане на техническите сътрудници изготвянето на
картончетата с имената на журналистите и техническите екипи на
медиите.
В разговори със сътрудниците разбрах, че в общите избори са
били наети част от сътрудниците като Снежана, Красимира, Кирчо, а
може би и Айгюн. Сега в случая Ана Георгиева може да се включи
и, ако не може сама да ги изработи, всички други да я подпомагат.
Аз предлагам да определим Снежана Велкова за отговорник и
по нейна преценка да бъдат ангажирани двама, трима, четирима или
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колкото са необходими сътрудници, но да се пристъпи към
изготвянето на картончетата.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Троянов.
БИСЕР

ТРОЯНОВ:

Уважаеми

колеги,

в

Централната

избирателна комисия по e-mail е постъпило запитване във връзка с
предстоящото посещение на журналистически екип от Японска
телевизия, който има желание да отрази гласуването на предстоящия
референдум.
Извън e-mail информацията, която успях да получа, е, че те
не желаят да бъдат акредитирани, няма да отразяват работата на
ЦИК или на Районна избирателна комисия, но желаят да посетят
една или две секции на територията на столицата, за да проследят
как става самото гласуване.
Те са в състав от трима журналисти, екипът е с репортер и
двама оператори, като тези три лица ще бъдат придружавани от
преводач Илияна Костова. Те са се обърнали към нас с молба ние да
предприемем необходимото във връзка с това да не се препятства
тяхната дейност и да не се създават обструкции при отразяването на
гласуването.
Тъй като те нямат желание да отразяват работата като
наблюдатели, ние няма да предприемаме решение по тяхната
акредитация, но може би ще бъде удачно с едно писмо да отговорим
до подателя на e-mail, че японските журналисти имат правата, които
са на разположение на българските журналисти. Те могат да
присъстват при отваряне на изборно помещение, да отразяват
гласуването със записи и чрез репортаж, както и да присъстват вътре
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в самото секционно помещение, което е необходимо за целите на
техния репортаж.
Идеята е това писмо те при нужда да го покажат на
съответната секционна избирателна комисия, която може да се
чувства притеснена, че ще ги отразят как се гласува в секцията им.
Ако комисията прецени за удачна друга форма да им
отговорим, аз не съм против, ще я приветствам. Но единственото,
което си мисля, да го направим с писмо.
В писмото да запишем, че журналистически екип в състав –
ще посочим имената и номерата им по документ за самоличност,
единият е с документ от властите в Япония, а другите двама – на
Австрия – и че те като журналистически екип имат всичките права,
както и българските журналисти, при отразяване на гласуването по
време на референдума, включително по точки еди кои си от
Изборния кодекс – да присъстват в помещението, да отразяват
гласуването и т.н.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В писмото да добавим и името на
преводачката,

защото

тя

няма

журналистически

права

или

специални права, но трябва да присъства заради това, че има
журналисти, неговорещи български език.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Упълномощавам

госпожа Сидерова да продължи да води заседанието.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Господин

Емануил

Христов,

заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Дали да не определим точно кои
секции могат да посетят? Те могат да искат да влязат вътре в
стаичката.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, няма да искат да влязат в
стаичката. Нали в писмото им казваме какви са им правата. Те не
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могат да влязат в стаичката. Господин Троянов предлага в писмото
да се изложат правата им.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Те не са посочили кои секции искат да
посетят.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние не можем да им
посочим секциите. Ние ще им укажем, че могат да влязат и с
разрешение на председателя на комисията да снимат. Не могат да
пречат на процеса на гласуване и не могат да влизат в стаичката за
гласуване.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Ако няма вътре гласоподавател, могат да
заснемат стаичката.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Като напишем, че не могат
да пречат на процеса на гласуване, е ясно.
Колеги, моля, гласувайте предложението за текст на писмо,
продиктуван от господин Бисер Троянов.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11, против – 1.
Предложеният текст за писмо се приема.
Има думата за доклад господин Чаушев. Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № НР – 523/15.01.2013 г. е
постъпило искане от Българска телеграфна агенция да им се осигури
едно работно място в сградата на ЦИК и са посочили списък с лица,
които да бъдат акредитирани: репортери, фоторепортери, инженери.
Тези лица, девет на брой, да бъдат акредитирани и БТА да разполага
с едно работно място в сградата на ЦИК.
Предлагам по общия ред, който гласувахме преди малко, да
одобрим предложението, като се осигури исканото работно място и
съответно посочените от тях служители да бъдат акредитирани за
деня на референдума.
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Това е моето предложение, уважаеми колеги.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, имам ли други
предложения, мнения? Не виждам.
Моля,

гласувайте

направеното

от

господин

Чаушев

предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението на господин Чаушев се приема.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, има едно писмопокана за участие в работна конференция на 12 и 13 март 2013 г. в
Баку. Доколкото разбирам, работният език е английски и темата е
„Развитие избирателното законодателство в страните на Европа и
СНГ, път на развитие и практиката във връзка с изборите”.
Няма никакви подробности. Няма данни за това, че заплащат
нещо. Само казват, че по-късно ще изпратят програмата на
конференцията.
Това за сега го докладвам за сведение.
Второто писмо, което искам да докладвам, е от госпожа
Камелия Трендафилова, която ни поздравява и пита: наистина ли
заплащането на член на комисия по време на референдума ще е 28
лв. В ироничен тон ни обяснява защо счита, че това е смешно.
Благодаря ви.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това писмо може ли да бъде
препратено към Министерския съвет? Аз мисля да се изпрати и до
Министерския съвет. Ние разполагаме все пак с някакъв бюджет.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Има предложение писмото
да се изпрати по компетентност на Министерския съвет.
Има ли други предложения? Има две предложения.
Моля, гласувайте предложението на докладчика госпожа
Мусорлиева писмото да остане за сведение.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9, против – 3.
Предложението се приема.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз искам да изкажа
особено мнение. Мисля, че след като имаме отправено запитване,
няма причина да го оставим за сведение, тъй като това
възнаграждение е определено по наша преценка, а не по преценка на
Министерския съвет. Такова именно направихме да бъде заложено в
план-сметката.
Така че не виждам какъв е проблемът да отговорим на
запитването. Ние гласуваме не да отговорим на запитването, а това
запитване да остане за сведение.
Аз принципно съм против и винаги съм била против, когато
има някакво запитване, то да остава за сведение. Или отговаряме,
или го препращаме на този, който трябва да отговори.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, постъпило е предложение
от госпожа Антоанета Цонева от Института за развитие на
публичната среда, че ще се организира на 19 януари 2013 г.
обучение за наблюдатели на референдум. Тя оправя покана към нас,
ако желаем, да изпратим свой представител, който да направи
изложение към наблюдателите в рамките на 30 минути и 15 минути
за дискусия по тема: „Прилики и разлики при организацията по
произвеждането на референдум и избори”. Представителят на ЦИК
може да избере за своето изложение всяко време между 10,30 ч. и
13,00 ч., между 14,00 и 16,30 ч. и да ни уведоми.
Моето предложение, колеги, е да изберем такъв представител
с оглед изключително добронамерения тон на госпожа Антоанета
Цонева.
Предлагам Венцислав Караджов да отиде на обучението.
Благодаря.
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ПРЕДС.

РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Който е

съгласен

с

предложението на госпожа Мусорлиева, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението на госпожа Мусорлиева се приема.
Заповядайте, господин Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Искам да ви прочета текста на
писмото до областните управители, за да е ясно какво изпращаме.
„До областните управители
Уважаеми госпожа/господа,
Във връзка с произвеждане на национален референдум на
27 януари 2013 г. районните избирателни комисии се нуждаят от
специалисти във връзка с приемане и обработване на изборните
книжа и материали от референдума.
Молим да ни уведомите не по-късно от 21.01.2013 г. дали в
рамките на предоставения ви бюджет за произвеждане на
референдум можете да осигурите заплащане на възнаграждение на
специалисти при съответните избирателни комисии за датите 27 и 28
януари 2013 г.
Общият брой на специалистите не може да бъде по-голям от
броя на членовете на РИК. Възнаграждението на специалистите
следва да е еднократно и да е в размер до … лв.”
Аз мисля, че всеки областен управител според бюджета си
трябва да може да си определи бюджета. На областните управители
са отпуснати различни бюджети. Аз не съм сигурен, че за областния
управител на София е отпуснат същия бюджет както на областния
управител на Видин, примерно, или на областния на гр. Враца.
Не смятам, че ние следва да ги....
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Не

може

да

има

различно

възнаграждение. Различен брой сътрудници може да има, но не и
различно възнаграждение.

21
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Предложението на госпожа
Грозева за възнаграждението беше … лв.
Да запишем „...еднократно в размер на … лв.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Парите за издръжката, организацията
и дейността на районните избирателни комисии са задължение на
областните управители. Техен е ангажиментът да осигурят тези
средства и те се разпореждат с тези пари.
Областният управител трябва да ни каже в рамките на плансметката има такива средства и колко от тях могат да бъдат заделени
за тези цел.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Ние гласувахме принципно да
изпратим писма до областните управители. Аз ви предлагам да
гласуваме сега конкретният текст на писмото, което принципно се
съгласихме да изпратим до областните управители.
Така че аз Ви предлагам, госпожо председател, да гласуваме
конкретния текст, който предложих за писмото, което да се изпрати
до областните управители, както ви го прочетох с корекцията, която
беше предложена – общият брой на специалистите не може да бъде
по-голям от броя на членовете на РИК и възнаграждението на
специалистите следва да е еднократно и в размер на … лв.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз по принцип съм
против да гласуваме такъв текст, защото считам, че след като сме
гласували, че отправяме запитване, защото ние не сме взели
решение в какъв размер ще определяме възнаграждения на
сътрудниците.
Считам, че преди да гласуваме текста на това писмо, първо
трябва

да

гласуваме

предложение

за

възнаграждение

сътрудниците и след това да изпращаме това писмо.

на
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Аз лично така считам. Ако считате, че гласувайки писмото,
взимаме решение за определяне на размера на възнаграждението,
това е ваша преценка.
Така че аз ще го предложа на гласуване както го
предложихте, господин Караджов, но все пак считам, че когато се
ангажираме с конкретен размер, трябва да имаме решение и някаква
обоснована преценка защо точно тази сума считаме, че трябва да
бъде за възнагражденията.
Чухте предложението на господин Караджов. Който е
съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8, против – 4.
Предложението на господин Венцислав Караджов се приема.
Господин Караджов да изпрати писмото.
Аз все пак ще изкажа особеното си мнение.
Аз считам, че по недопустим начин се гласува текста на това
писмо и считам, че вътре заложихме едно становище, по което няма
предварително решение за възнаграждение, което да определим.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
5. Проект

на

решение

относно

допълване

на

Методическите указания на РИК и СИК. ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Сидерова, да докладвате промяната в Методическите указания.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това предложение, което съм ви
раздала, е проект № 110 в днешното заседание и е на базата на
доклада, който ви направих за проведените обучения и след като чух
докладите на колегите. На всички, които тук, в залата докладваха,
всъщност съвпаднаха вижданията.
В този проект ще ме извините, че съм пропуснала една малка
добавка или по-скоро поправка. Виждате проекта.

23
Започваме от основанията. Предлагам да бъде „Допълнение и
изменение на Методическите указания за РИК и СИК по прилагане
на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление и Изборния кодекс, приети с решение
№ 62-НР от 04.12.2012 г.
ОТНОСНО: допълване

и

изменение

на

Методическите

указания за РИК и СИК по прилагане на ЗПУГДВМС и ИК, приети с
решение № 62-НР от 4 декември 2012 г.на ЦИК
На основание чл. 26, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс във връзка
с чл. 7, ал. 1, изр. 1 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Допълва и изменя Методическите указания както следва:
1. В раздел V „Денят преди датата на произвеждане на
референдума“:
В т. 1, буква „д“ след думата „списък“ се поставя точка и се
добавя текстът „Срещу името на всяко от лицата, включени в този
списък, се посочва основанието за това“.”
Колеги, т. 1, буква „д” визира забранителния списък и тъй
като по-нататък в текста на Методическите указания ние сме
разписали, че в този списък има записано основанието, поради което
лицето е включено в него, когато третираме въпроса за гласуване с
удостоверение за гласуване на друго място, ви предлагам тук да
включим това общо изискване, за да има пълнота и яснота на текста,
тъй като въз основа на писмото, което ни беше изпратено от
ГД ГРАО, ние разбрахме, че и те така недвусмислено разбират
нашите Методически указания.
Тук в т. 1, буква „д” думата „списък” да стане „списъци”.
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В същия този раздел V ви предлагам да включим още едно
изречение на нов абзац:
„В т. 5 думите „заместник-председател” се заменят с думата
„секретар”.
Тук, без да искаме, сме пренесли текст от предишните
методически указания, а сегашните ни комисии, при референдума,
нямат заместник-председател, а имат само секретар.
В Раздел V „деня преди датата на произвеждане на
референдума, в т. 29 там, където сме описали забраните – какво не
може да се изнася: „забранява се предварителното раздаване на
книжа и материали”- в т. 29 сме изброили: забранява се изнасянето
на избирателните урни, избирателните списъци и бюлетините”.
Предлагам след „списъци” да сложим запетайка и да продължим
„избирателните списъци, пликове и бюлетини”. Тоест, да добавим
думата „пликове” след „списъци”. Това е много съществено и важно
правило.
В раздел VІІ, т. 1, изречение първо ви предлагам да добавим
след думите „инициативният комитет, инициирал референдума”, да
се добави „и на 76-те народни представители, инициирали
референдума”. Това е, за да има яснота и да няма спорове, защото
знаете, че това са критични точки в проверките и отчитане на
резултатите. Да няма спорове точно в този момент.
Това са ми предложенията. Госпожа Гергана Маринова има
предложение.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Относно последната точка – тези 76
народни представители. Мисля, че трябва да ги включим на още
няколко места в методическите указания, където ги бяхме
изпуснали. Освен при откриването на деня за гласуване мисля, че
трябва да предвидим, че техни представители могат да присъстват и
при преброяване на бюлетините.
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РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Тук,

в

този

раздел

е

при

преброяването, а трябва да видим при откриването дали не сме ги
изпуснали и там евентуално да ги добавим.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Да, всъщност е обратното на това,
което казах – трябва да ги добавим при откриването на деня за
гласуване.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е раздел VІ. Тоест, госпожа
Маринова предлага преди т. 3 да има друга точка, ще видим какво
ще бъде подреждането, в която да се впише.... Това е в Раздел ІІІ,
обаче тук по абзаци трябва да ги броим – седмият абзац: „При
откриване на деня за гласуване на референдума в изборните
помещения и в помещението на ЦИК могат да присъстват освен
членове на комисията и по един представител на инициативния
комитет, инициирал референдума” – тук да включим – „и на 76-те
народни представители, инициирали референдума” и текстът
нататък продължава.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: По същия начин да бъдат добавени
и в първото тире под този абзац.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, в първото тира под този абзац
добавяме думите „и на 76-те народни представители, инициирали
референдума”. Но тук трябва да бъде вместо „и на 76-те...” „или на
76-те народни представители”.
„Представители на инициативните комитети се легитимират с
пълномощно,

подписано

от

представляващия

съответния

инициативен комитет или 76-те народни представители”.
Ние ги помолихме с писмо да ни изпратят кой ще подписва
пълномощните и да уведомят за това РИК. Инициативните комитети
са го получили. Предполагам, че и народните представители са го
получили.
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ГЕРГАНА МАРИНОВА: На стр. 39 има един подраздел:
„Представители на инициативни комитети” и там трябва да добавим
„и на 76-те народни представители”.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, пак в Раздел VІ последното
заглавие се променя така: „Представители на инициативни комитети
и на 76-те народни представители”.
В

изречението

след

заглавието

се

добавя

също

„Представители на инициативните комитети и на 76-те народни
представители

са

гласоподаватели,

упълномощени

от

представляващия инициативния комитет или от упълномощено от
него лице”.
В следващото изречение също се добавя: „Представителите
на инициативните комитети и на 76-те народни представители имат
право да...”.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Във второто тире също трябва да се
добави – „...по един представител на инициативния комитет и на 76те народни представители”.
Тук

или

трябва

да

добавим

„и

на

76-те

народни

представители” или да запишем „по един представител”, за да е
ясно, че всеки инициативен комитет....
РУМЯНА СИДЕРОВА: По-скоро да отпадне, а горе ще
прибавим 76-те народни представители, в изречението, което
започва: „Представителите на инициативните комитети и на 76-те
народни представители в деня на референдума имат право да....”, а в
текста след тиретата да отпадне „по един представител;”
Аз ви предлагам следния подход. Навсякъде в текста след
„представители на инициативните комитети” да бъде включен
текстът „и на 76-те народни представители”, което ще е по-лесно и с
едно изречение ще изчистим целия този подраздел.
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Тогава

нека

така

да

уточним.

Към

подзаглавието

„Представители на инициативните комитети” се добавя „и на 76-те
народни представители”.
В първото изречение след „Представители на инициативните
комитети” се добавя „и на 76-те народни представители”.
В края на изречението, преди точката се слага наклонена
черта и се добавя „или от определен от 76-те народни представители
лице”.
След

текста

„Упълномощени

от

представляващия

инициативен комитет” се поставя наклонена черта „/76-те народни
представители или от упълномощено от него лице”.
След това идва изречението: „Навсякъде в текста след думите
„инициативния

комитет”

се

добавя

„и

на

76-те

народни

представители”.
Колеги, ще отида да изпиша всичко това, за да го видите в
окончателния вид и след това да го гласуваме.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, преминаваме
към следващата точка от дневния ред:
26. От сдружение „Корективи” – заявление за участие с
наблюдатели – проект за решение.
Имате думата, госпожо Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, постъпило е
заявление с вх. № 535/16.01.2013 г. на ЦИК, подписано от Павел
Александров Вълчев, председател на Управителния съвет на
Сдружение „Корективи”, което е юридическо лице с нестопанска
цел за регистрация с наблюдатели за произвеждане на националния
референдум на 27 януари 2013 г.
В заявлението са посочени наименованието на сдружението,
лицето, което го представлява, седалището и адреса на управление,
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както и адрес за кореспонденция и лице за контакти и съответно
телефон за връзка.
Към заявлението са приложени удостоверение за актуално
състояние

на

сдружението

от

09.01.2013

г.

по

фирмено

дело № 294/2008 г., което е издадено от Софийския градски съд и
кратка презентация на сдружението.
На основание § 2 от Преходните и заключителните
разпоредби на Закона за прякото участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление, чл. 26, ал. 1, т. 26,
На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 26,
ал. 1, т. 26, § 1, т. 18, буква „б“ от ДР на Изборния кодекс и Решение
№ 59-НР от 3 декември 2012 г. Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА сдружение „КОРЕКТИВИ“ за
участие

с

наблюдатели

при

произвеждане

на

националния

референдум на 27 януари 2013 г.
Не по-късно от 24 януари 2013 г. сдружение „КОРЕКТИВИ“
да представи в ЦИК списък с упълномощените от тях наблюдатели,
който да съдържа трите имена и единния граждански номер.
Списъкът се представя на хартиен и технически носител.”
Това е моето предложение за решение за регистрация.
С оглед на оставащото време правя предложение, както
постъпихме с другите наблюдатели, да предоставим и удостоверение
образец № 22, който да бъде подписан от председателя и секретаря и
Сдружение „Корективи” да си попълнят съответно имената на
наблюдателите.
Това е моето предложение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Дюкенджиева.
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Ако нямате възражения, забележки, допълнения, ако сте
съгласни с доклада, моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 111-НР.
27. От „Алфа Рисърч” – заявление за регистрация за
извършване на социологически проучвания – проект за
решение.
Заповядайте,

госпожо

Дюкенджиева

да

докладвате

следващото предложение.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, ще докладвам още един
проект за решение. Има го качен в папката с днешното заседание.
Удостоверението за актуалното състояние е в оригинал,
приложена е и инструкция за извършване на проучванията в
запечатан и непрозрачен плик, образец на отличителния знак на
анкетьорите и т.н.
„ОТНОСНО: разрешаване на „АЛФА РИСЪРЧ“ ООД да
извърши социологическо проучване по метода „Еxit Poll“ на
гласовете на националния референдум на 27 януари 2013 г.
Постъпило е заявление вх. № НР-534 от 16.01.2013 г.,
подписано от Станислав Стоянов – управител на „АЛФА РИСЪРЧ“
ООД, за издаване на разрешение за извършване на социологическо
проучване по метода „Еxit Poll“ на гласовете от националния
референдум на 27 януари 2013 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
състояние № 20130108100944 от 08.01.2013 г., издадено от
Агенцията по вписванията; инструкция (методика) за извършване на
социологическите проучвания в деня на референдума в запечатан
непрозрачен плик; образец от отличителния знак на анкетьорите;
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кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на
социологически проучвания.
Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление, чл. 137, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 58НР от 03.12.2012 г. Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Разрешава

на

„АЛФА

РИСЪРЧ“

ООД

да

извърши

социологическо проучване по метода „Еxit Poll“ на гласовете от
националния референдум на 27 януари 2013 г.
До 22 януари 2013 г. включително „АЛФА РИСЪРЧ“ ООД да
представи в ЦИК списък с имената, ЕГН и служебните номера на
анкетьорите по секции и списък с номерата на секциите за цялата
страна, пред които ще се осъществява анкетирането.
До 24 януари 2013 г. включително „АЛФА РИСЪРЧ“ ООД
да представи в РИК списък с номерата на секциите на територията
на РИК, пред които ще се осъществява анкетиране, заверен и
подпечатан с печат на ЦИК; списък с имената, ЕГН и служебните
номера на анкетьорите по секции на територията на РИК; образец от
отличителния знак на анкетьорите.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Има ли въпроси, бележки, коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 112-НР.
21. Писмо от ИО – искане на данни за СИК в чужбина в
електронен вид.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Давам думата на
господин Емануил Христов да докладва двете точки от дневния ред.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Има получени две писма от
„Информационно обслужване“ АД. Те са съвсем кратки и затова ще
ги прочета.
Едното е с вх. № НР-528/16.01.2013 г. и то е относно
изпълнение на договора между нас, "Информационно обслужване"
АД и Министерския съвет.
„Уважаема госпожо председател,
Във връзка с подготовката на базата данни за РИК и
съответните секционните избирателни комисии в изборните райони,
моля да ни предоставите данни за организираните секционни
избирателни комисии за гласуване извън страната в електронен вид,
на електронен носител и на e-mail-адрес, съответно office@is-bg.net.”
Предлагам да вземем решение да изпратим съответно
исканата информация за имената на секциите за гласуване в
чужбина, както ги искат – в електронен вид и на електронния адрес.
Аз утре съм дежурен, ще ги подготвя и ще ги изпратя.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря.
Сега гласуваме текста на писмото.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12, против – няма.
Предложението на господин Христов се приема.
22. Писмо от ИО – списък на екипите за достъп до ЦИК.
Заповядайте, господин Христов, да докладвате второто
писмо.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Докладвам второто писмо, което поскоро е може би за госпожа Солакова, но е разпределено на мен.
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То е пак относно изпълнението на договора за компютърна
обработка. Те ни изпращат списък със специалистите, които ще
бъдат в нашата сграда във връзка с подготовката и изпълнението на
договора.
Молят ни да извършим необходимото, за да им бъде осигурен
достъп на екипите до сградата, като има приложение със списък от
над 45 човека, дадени с трите имена, единните граждански номера
на хората, за да им осигурим достъп до сградата. Това са всички
оператори, които ще работят тук, в сградата на ЦИК, съответно
централното

оперативно

администратори,
снабдяване,

екипите

транспорт,

бюро,
по

координаторите,

визуализация,

логистика,

системни

териториалното

сервизни

инженери,

комуникатори и т.н. Общо са 45 имена. Трябва да им дадем достъп
за деня преди и и ден след референдума. Не знам какъв е редът. Но
това ще бъдат хората, които ще имат право да влизат в сградата.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, предлагам да
гласуваме едно решение, с което да осигурим достъп на тези
служители, като им се издадат пропуски за периода, посочен от
господин

Христов,

съобразно

списъка,

предоставен

от

"Информационно обслужване" АД.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
24. От ОИК – Белица, искане за отваряне на изборното
помещение – проект за решение.
Заповядайте, господин Калинов. Имате думата.
КРАСИМИР КАЛИНОВ: Първото, което ще докладвам, е
едно много кратко писъмце. Една госпожа се е сетила днес да ни
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пита дали можела да гласува не по постоянната си адресна
регистрация.
Аз ще й отговоря с два реда, че срокът е изтекъл и че е
трябвало своевременно да си подаде заявление за това.
Следващото, което искам да докладвам, е едно искане за
отваряне на запетачано помещение, в което се съхраняват изборни
книжа. Това е в община Белица.
Общинската избирателна комисия иска разрешение във
връзка с едно писмо на кмета, който ги гони от помещението, в
което в момента се намират книжата.
Предлагам в тази връзка да им разрешим да си преместят
книжата в друго помещение.
Ще ви прочета писмото на кметът, който им казва така:
„Във връзка с провеждането на националния референдум и
невъзможността общината да осигури помещение ви молим да бъде
освободено помещението, в което се съхраняват изборните книжа от
местните избори 2011 г.”
Това е писмото на кмета. А искането се прави за разрешение
за разпечатване на помещението, в което се съхраняват изборните
книжа и материалите от изборите, произведени на 23 и 30 октомври
2011 г.
Искането се прави във връзка с постъпило писмо от кмета на
община Белица, с което се иска преместване на материалите в друго
помещение в сградата на общината поради невъзможността в
съществуващото помещение да се съхраняват изборни книжа и
материали от предстоящия национален референдум.
Според мен просто ги местят от едно помещение в друго.
Аз съм подготвил текст на писмо да им разрешим това.
Така че предлагам следния текст:
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„Разрешава достъп до запечатаното помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от изборите на 23 и 30
октомври 2011 г. поради необходимостта в съществуващото
помещение да се съхраняват изборни книжа и материали от
предстоящия национален референдум на 27 януари 2013 г.
Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима
членове на Общинската избирателна комисия.
След

затваряне

на

помещението

и

преместване

на

материалите в друго помещение на общината същото задължително
се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на
комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс.
За всяко отваряне на помещението се съставя протокол в два
екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 298 на
ЦИК.”
От този текст категорично става ясно, че ние разрешаваме да
се преместят изборните книжа и материали, а не само да се отвори
помещението.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Тук има и нещо друго, доколкото
разбрах. Кметът иска да се изнесат документите, които се
съхраняват от изборите от 2007 г.
КРАСИМИР КАЛИНОВ: Не, само за книжата от местните
изборите от 2011 г. става дума.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Имате ли възражения срещу предложението? Ако няма, да преминем
към гласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13, против – 1.
Решението се приема.
Решението има № 2099.
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23. Жалба до ВАС от Румен Банков – Ямбол, срещу отказ
на ЦИК по произнасяне по жалба на „Коалиция за България”.
Заповядайте, господин Калинов, да докладвате следващото
предложение.
КРАСИМИР КАЛИНОВ: Постъпило е искане от Румен
Банков – упълномощен представител на „Коалиция за България” в
гр. Ямбол. Всъщност това е жалба, която е адресирана чрез
Централната избирателна комисия до Върховния административен
съд във връзка с отказа на ЦИК да се произнесе по жалба на
„Коалиция за България” против Решение № 13-НР/02.01.2013 г. на
РИК – Ямбол, за назначаване на членовете на СИК в община Ямбол.
Предлагам да вземем протоколно решение и да изпратим
писмо всъщност до Висшия административен съд със следното
съдържание:
„Съгласно протоколно решение на комисията от 16.01.2013 г.
приложено изпращаме ви по компетентност жалбата на Румен
Нанчев Банков, упълномощен представител на „Коалиция за
България”.
Приложение съгласно текста.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

моля,

гласувайте предложения текст на писмо.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Решението се приема.
Заповядайте, господин Калинов, да докладвате следващия
материал.
КРАСИМИР КАЛИНОВ: Получен и сигнал – така го е
нарекъл подателят – от Пламен Василев Славов, председател на
Общинския съвет на БСП – Карлово, и упълномощен представител
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на „Коалиция за България” в община Карлово относно заповед № 68
от 11.01.2013 г. на кмета на община Карлово.
Малко предистория.
Кметът

на

община

Карлово

след

консултациите

с

политическите сили на 27.11.2012 г. определя избирателните секции
с техните имена и адреси, след което на 11.01.2013 г. променя
частично тази заповед, като на шест секции, без да сменя номерата
им, определя нови адреси.
РЕПЛИКА: Защо, как ги сменя?
КРАСИМИР КАЛИНОВ: Не казва защо – определя новите
адреси.
От БСП не са доволни от тази промяна и твърдят, че по един
или друг начин - точно ще го прочета – „заповедта на кмета е
нецелесъобразна и е издадена в нарушение на Изборния кодекс, тъй
като при консултациите при кмета адресите на секционните
избирателни комисии освен по състав са били уточнени и по
местонахождението.
В резултат на смяната на адресите на тези шест секции
твърдят, че се получавало дисбаланс – каквото и да значи това.
Първият мотив в този сигнал е, че хората трябва да пътуват
по един километър до новите секции. Вторият мотив, е, че хората
били свикнали със старите адреси.
Аз предлагам това да се изпрати до областния управител на
област Пловдив, защото според мен не е в кръга на нашите
компетентности.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предложението на
господин Калинов е да се изпрати сигналът до областния управител
на Пловдив по компетентност с копие до подателя.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.

37
Предложението се приема.
2. Жалба от Левент Исмаилов, ДПС – Сливо поле, срещу
решение на РИК – Русе, за СИК.
Заповядайте, господин Христов, да докладвате жалбата.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, докладвам жалба
от Левент Исмаилов Исмаилов, упълномощен представител на ПП
ДПС срещу решение № 07-Н Р/15.12.2012 г. на РИК – Русе, относно
назначаване на секционните избирателни комисии в община Сливо
поле, област Русе.
Колеги, проектът е качен в папка „Заседания” под № 114.
Тази жалба по същество е просрочена. Тя е дошла на
07.01.2012 г. при нас, а от 15.12.2012 г. е решението на РИК – Русе,
така че формално е просрочена.
В същото време обаче решението на РИК – Русе, е в дълбоко
противоречие със закона с оглед на наличните мнозинства.
Аз поисках преписката от РИК – Русе, като колегата
Негенцова допълнително беше изискала и впоследствие още
материали. Установих действително, че това е така, че оплакването в
жалбата е вярно.
Макар и да е просрочена, аз все пак помолих РИК-Русе, да
вземе някакво отношение, че не може да съществува това
производство. Те ми изпратиха още на следващия ден свое решение
с № 18/07.01.2013 г., с което изменят решението си за назначаване
на секционните избирателни комисии в община Сливо поле и
отстраняват този порок, който съществува в тяхното предишно
решение.
Тоест, ние не нарушаваме нашия принцип да пипаме
нищожност

на

решенията

на

общинските

или

районните

избирателни комисии, но отстраняваме по този начин проблема.

38
Поради това ви предлагам сега именно с този мотив, че
атакуваната част, която е оспорена, е оттеглена, да остане
въпросната жалба без разглеждане формално, тъй като иначе няма
предмет. Тоест, в тази част е оттеглено решението на РИК – Русе.
Аз съм говорил с няколко колеги, обяснил съм казуса,
въобще не чух друго предложение. Ако, колеги, имате друго
предложение, кажете сега, за да го довърша.
Ние не сме си нарушили принципа. Жалбата по същество е
уважена, но формално я оставяме без разглеждане, защото иначе
трябва да я оставим като просрочена. Но, за да не пипаме това, я
оставяме без разглеждане поради липса на предмет. В този случай
няма защо да коментираме срока, тъй като няма предмет. Това
решение, което се обжалва, е оттеглено в тази си част.
Аз никога не бих се съгласил да докладвам тази жалба като
просрочена при положение, че тук действително решението на РИК
е нищожно. А нищожността никога не е обвързана със срок. А това
видимо е в грубо противоречие със закона.
В мотивите на това решение съм записал, че тъй като е
оттеглен актът в частта, която е оспорена, оставяме без разглеждане
жалбата.
Текстът на проекта за решение е следният:
„ОТНОСНО: жалба

от

Левент

Исмаилов

Исмаилов

–

упълномощен представител на ПП „ДПС“, срещу решение № 7-НР
от 15.12.2012 г. на РИК № 19 – Русе, относно назначаване на
секционните избирателни комисии в община Сливо поле, област
Русе
Производството е по реда на чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 29,
ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс. Образувано е по жалба с вх. № НР-447
от 07.01.2013 г. от Левент Исмаилов Исмаилов – упълномощен
представител на ПП „ДПС“, срещу решение № 7-НР от 15.12.2012 г.
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на РИК № 19 – Русе, относно назначаване на секционните
избирателни комисии в община Сливо поле, област Русе.
Жалбоподателят намира оспорваното решение в частта му
досежно назначаването на поименния състав на секционните
комисии с № 1, 3, 6, 7, 9 и 15 на територията на община Сливо поле
за

незаконосъобразно

поради

противоречие

с

изискванията,

залегнали в т. 12 от Решение № 15-НР от 21.11.2012 г. на ЦИК, тъй
като при назначаване на състава на посочените по-горе секционни
избирателни комисии е допуснато от РИК – Русе мнозинство от
членове, предложени от една политическа сила.
Централната

избирателна

комисия

след

като

изиска

прилагането на цялостната преписка по издаване на атакуваното
решение установи, че оспореното решение е изменено в обжалваната
част от РИК – Русе на 07.01.2013 г. с нарочно решение № 18-НР от
същата дата, като с посоченото изменение е отстранено допуснатото
и посочено по-горе нарушение на закона.
Подадената жалба е срещу решение от категорията на
обжалваемите по смисъла на чл. 29, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 2 от
ИК, подадена от лице с правен интерес от оспорването, но е срещу
последващо оттеглен в оспорената част на акт на РИК – Русе, поради
което жалбата се явява недопустима и следва да бъде оставена без
разглеждане.
Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко
участие

на

гражданите

в

държавната

власт

и

местното

самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 29, ал. 3 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата с вх. № НР-447 от
07.01.2013 г. от Левент Исмаилов Исмаилов – упълномощен
представител на ПП „ДПС“, срещу решение № 7-НР от 15.12.2012 г.
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на РИК № 19 – Русе, относно назначаване на секционните
избирателни комисии в община Сливо поле, област Русе.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.”
Това е моето предложение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
възражения, въпроси, коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложеното решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 113-НР.
Продължаваме по дневния ред:
16. Писмо от Изборния кодекс Иван Иванов – протест
срещу

акад.

Стефан

Воденичаров

и

конференция

на

организацията Булатом.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам две писма за
сведение.
С вх. № НР-522/15.01.2013 г. сме получили тарифите на
Национална телевизия „Скат” относно предаванията за желаещите
да участват в тази телевизия по време на информационната
кампания.
Това го докладвам за сведение и ще го приложа по
преписката с останалите получени тарифи.
С вх. № 524/15.01.2013 г. сме получили информация от РИК –
Велико Търново, с която ни уведомяват, че за националния
референдум ще функционира една подвижна избирателна секция в
община Сухин дол.
Предлагам го за сведение и за обработване на данните.
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Уважаеми колеги, ще ви докладвам един текст, наречен
протест, с вх. № 512/15.01.2013 г. Адресиран е до Централната
избирателна комисия и председателя на Централната избирателна
комисия от инициативен комитет с председател Иван Иванов от
ДСБ. Той протестира срещу факта, че начело на опозиционния
комитет в разрез с предполагаемия неутралитет на държавните
институции е поставен председателят на БАН господин Стефан
Воденичаров. Тоест, че начело на единия от инициативните
комитети стои председателят на БАН.
Това

е

едното

обвинение

и

протестиране

на

това

обстоятелство.
Второто обвинение е, че на територията на БАН е
предоставено

помещение

за

научна

конференция

от

заинтересованите на продължаването на корупционната лъжа
„Белене”, организирана от лобистка организация Булатом и на тази
конференция не са присъствали членове на другите инициативни
комитети, поради което се счита, че е нарушена равнопоставеността
при агитирането и е налице явен отказ от нейното прилагане от
държавните органи, призвани да направят това.
Тук се дава една ретроспектива, че имало нещо подобно в
Софийския университет – не знам дали да го казвам – че там имало
нещо подобно във връзка с честване на Людмила Живкова, което е
несъотносимо и няма смисъл да го чета към въпроса.
С една дума обвиненията са, че начело на инициативния
комитет стоял председателят на БАН Стефан Воденичарова, на
второ място, че в помещение на БАН се е провела научна
конференция,

която

според

твърденията

била

инициативния комитет, пропагандиращ за „Белене”.
Това са основните пунктове на този протест.

в

полза

на
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Понеже става въпрос за информационната кампания, аз
предлагам да го изпратим на Софийската районна избирателна
комисия по компетентност, за да прецени дали има нарушения на
информационната кампания и принципа на равнопоставеност.
Така че предлагам да го изпратим на 23-ти РИК – София, за
да се произнесе по казуса.
Личното ми мнение, че това е абсолютно неоснователен
протест, няма пречка председателят на БАН да бъде член на
инициативен комитет за референдума. А що се касае до
провеждането на научни конференции в помещения на БАН и кого
ще канят организаторите на тази научна конференция си е проблем
на организаторите и няма връзка с информационната кампания.
Но аз чисто процедурно предлагам да изпратим протеста на
23-та РИК – София, по компетентност, за да се произнесат.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предлагам писмото да
бъде с копие до подателя на протеста.
Колеги, предложението на господин Чаушев е този протест
да бъде изпратен по компетентност на 23-та РИК – София, с копие
до подателя.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
13. Писмо от кмета на район „Красна поляна” относно
липса на помещение за изборните материали
Заповядайте, господин Чаушев, да докладвате следващия
материал.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, постъпило е исканемолба от район „Красна поляна” до ЦИК във връзка с наше решение
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№ 103-НР/04.01.2013 г. за съхраняване на торбите с бюлетини и
останалите книжа и материали – т. 14 от това решение.
Те молят: „Поради липса на друго подходящо помещение
молим

за вашите указания за възможността да ползваме същия

архив за съхраняване на материалите от предстоящия национален
референдум.
Съобразно нормативните изисквания в помещенията се
съхраняват изборни книжа от проведените вече избори за местна
власт, народни представители, президент, вицепрезидент и това
помещение е надлежно запечатано.”
Поради липса на друго подходящо помещение ни молят за
нашите указания за възможността да използват същия архив за
съхраняване

на

материалите

от

предстоящия

национален

референдум.
Това е молбата на район „Красна поляна”. С една дума, искат
разрешение всички изборни книжа отново да влязат в помещението,
където се съхраняват останалите книжа и материали от проведените
предишни избори.
Лично аз нямам отговор, защото ние казахме, помещенията за
материалите и книжата от референдума да бъдат други. А те ни
питат може ли да ги съхраняват в същите помещения.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз, доколкото си
спомням, сме обсъждали това решение и приехме, че не може да са в
същото помещение, защото достъпът до това помещение се
осъществява по реда, който ние сме предвидили в нашето решение
№ 1098 и продължението му.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В такъв случай предлагам да се изготви
писмо, с което да кажем, че би следвали въз основа на наше решение
№ 103 да намерят друго помещение, тоест, да им откажем това,
което те искат.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, това, което ние
коментирахме, беше, че няма пречка тези книжа да бъдат
съхранявани в помещението, в което се съхраняват книжата от
последните парламентарни избори, тъй като достъпът до там е от
администрацията.
Така че можем и това да им укажем. Но от местните и от
президентските избори поради различния законов режим не може да
се съхраняват на едно място.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тук пише, че те всичко на едно място
съхраняват.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, ако нямате
други възражения или забележки, да им отговорим, че не може в
това помещение, в което се съхраняват книжата от президентските
избори, да бъдат съхранявани и книжата от референдума, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Предложението се приема.
15. Проект на решение за изменение и допълнение в
съставите на СИК в ДКП.
Заповядайте, госпожо Христова, да докладвате проект на
решение за изменение и допълнение в съставите на СИК в ДКП.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, проектът за решение е в
папката за днешното заседание като проект № 111.
Това е проект за решение за изменение и допълнение в
съставите на СИК и ДКП.
С писмо с вх. № НР-516/15.01.2013 г. от Министерството на
външните работи е постъпило писмо във връзка с промяна и
попълване съставите на секционните избирателни комисии в
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дипломатическите и консулски представителства по наше Решение
№ 109-НР.
С писмо Н Р-539/16.01.2013 г. пак от Министерството на
външните работи е постъпило писмо, с което ни казват, че сме
допуснали явна фактическа грешка в Решение № 109/14.01.2013 г.
по отношение на изписване на фамилното име на един от членовете
на СИК в Мадрид и по отношение на изписване на собственото име
на председателя на СИК в Баку.
Колеги, при приемане на Решение № 109 сме допуснали и
техническа грешка при изписване номерата на секционните
избирателни

комисии

в

дипломатическите

и

консулски

представителства на няколко от секциите и ще ви моля да гледате
проекта по отношение грешката в номерата – т. 11 от Решение
№ 109 вместо СИК № 321000011, тъй като третата и четвъртата
цифра от номера на секционната избирателна комисия се образува
съгласно номера на държавата, в която се намира секцията, и в
Испания имаме образувани две секции.
В тази връзка считам, че следва да допуснем поправка на
фактическа грешка при изписването на номера на секцията
32100011 – Испания, Валенсия.
Същата техническа грешка сме допуснали и в т. 14 при
секционна избирателна комисия Канада, Торонто, тъй като и там
има две секционни избирателни комисии и вместо 32130014, който е
номерът на държавата Канада, сме записали 32140014.
По същия начин са допуснати и другите технически грешки в
Русия, където има образувани две секции и в САЩ, където има
образувани четири секции, и в Турция, където има образувани две
секции.

46
Поради това ви предлагам с решението да допуснем поправка
на явна техническа грешка при изписване номера на секционната
избирателна комисия.
Проектът съдържа и изменение и допълнение на съставите на
секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулски
представителства, защото на места имаше назначени състави, на
други – не.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Това да стане като т. ІV – за
съставите на секционните избирателни комисии в окончателния им
вид.
„ІV. Утвърждава
избирателни

комисии

окончателния
при

състав

на

дипломатическите

секционните
и

консулски

представителства:...”
МАРИАНА ХРИСТОВА: Тук има не само допълване на
съставите, но се предлагат и промени, защото в предложението
отчасти тези, които съм назначила, предлагам да ги освободим и да
назначим нови. Има изменения в ръководствата. Има предложени
секретари, да ги освободя и да ги сложа за членове, а да назнача нов
секретар. Имам и такива хипотези.
Така че не е само въпрос на допълване, а с новото
предложение на Министерството на външните работи правя и
промени в съставите. Част от тези, които по предложение на
министерството сме ги назначили, те сега искат да са нови, други
лица. Така че повечето ги освобождавам и назначавам нови.
Така че може би т. ІV трябва да стане:
„ІV. Утвърждава списъка на съставите на СИ К, назначени с
Решение № 109 и № 111, но то трябва да е друго, ние все още не му
знаем номера.”
А т. ІІІ да стане само с новите назначения.
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Предлагам да гласуваме проекта за решение с промените,
които уточнихме. Предложението, което аз възприемам изцяло, е ІІІ.
да стане единствено само „Назначава съставите на СИК, както
следва:... и само новоназначените да посоча. А ІV. да стане: „ІV
Утвърждава списък на съставите на СИК, назначени с Решение
№ 109 и настоящото решение“.
„ОТНОСНО: промени

в

съставите

на

секционните

избирателни комисии в населените места, в които се намират
дипломатически и консулски представителства на Република
България, за гласуване в националния референдум на 27 януари
2013 г. и поправки на технически грешки в Решение № 109-НР от
14 януари 2013 г. на ЦИК
Постъпили са предложения от МВнР вх. № НР-516 от
15.01.2013 г. за промяна и попълване състава на назначените с
Решение № 109-НР от 14 януари 2013 г. на ЦИК състави на СИК в
населените места, в които се намират дипломатически и консулски
представителства на Република България, ведно с предложения, и
писмо с вх. № НР-539 от 16.01.2013 г. за поправка на допуснати
технически грешки в Решение № 109-НР от 14 януари 2013 г. в СИК
№ 320200002 и СИК № 322300023.
Постъпилите предложения от МВнР са в срока по чл. 37, ал.
13 от ИК и следва да бъдат уважени.
Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление, чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 2 и 13 и чл.
38 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
І. ОСВОБОЖДАВА следните лица от съставите на СИК,
назначени с Решение № 109-НР от 14 януари 2013 г. на ЦИК от:
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1. Секционна избирателна комисия № 320100001, Австрия,
Виена– Радослав Гошев Гошев, ЕГН …, като член.
2. Секционна

избирателна

комисия

№

320200002,

Азербайджан, Баку – Светлин Райчев Милчев, ЕГН …, като
секретар.
3. Секционна избирателна комисия № 320300003, Аржентина,
Буенос Айрес – Ружка Митева Николова, ЕГН …, като секретар.
4. Секционна избирателна комисия № 320400004, Белгия,
Брюксел – Валери Кирилов Веселинов, ЕГН …, като член.
5. Секционна избирателна комисия № 320500005, Босна и
Херцеговина, Сараево – Антон Румянов Георгиев, ЕГН …, като
секретар.
6. Секционна

избирателна

комисия

№

320600006,

Великобритания, Лондон – Боряна Илиева Стойнова, ЕГН …, като
член, Димитър Здравков Пампулов, ЕГН …, като член.
7. Секционна избирателна комисия № 320800008, Дания,
Копенхаген – Стефан Стойков Стойков, ЕГН …, като секретар,
Николай Бонев Трифонов, ЕГН …, като член.
8. Секционна избирателна комисия № 320900009, Ирландия,
Дъблин – Симона Бориславова Драгулева, ЕГН …, като председател,
Росен Стоянов Стоичков, ЕГН …, като секретар.
9. Секционна избирателна комисия № 321100011, Испания,
Валенсия – Петя Стоянова Савова, ЕГН …, като секретар.
10. Секционна избирателна комисия № 321300013, Канада,
Отава – Десислава Иванова Атанасова, ЕГН …, като председател,
Максим Иванов Марков, ЕГН …, като член.
11. Секционна избирателна комисия № 321500015, Кипър,
Никозия – Лиляна Димчева Димова, ЕГН …, като секретар.
12. Секционна избирателна комисия № 321900019, Ливан,
Бейрут– Красимир Йорданов Драгнев, ЕГН …, като член.
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13. Секционна избирателна комисия № 322100021, Молдова,
Кишинев – Яна Василевна Цветкова-Александряну, ЕГН …, като
член.
14. Секционна

избирателна

комисия

№

322200022,

Нидерландия, Хага – Росица Петкова Христова, ЕГН …, като член.
15. Секционна избирателна комисия № 322500025, Полша,
Варшава – Милена Пенчева Чакърова, ЕГН …, като секретар.
16. Секционна

избирателна

комисия

№

322600026,

Португалия, Лисабон – Недялко Христов Петков, ЕГН …, като
секретар.
17. Секционна избирателна комисия № 323600036, Украйна,
Киев – Маринела Георгиева Атанасова, ЕГН …, като секретар.
18. Секционна избирателна комисия № 323900039, Германия,
Франкфурт на Майн – Пламен Владимиров Бакалов, ЕГН …, като
член.
19. Секционна избирателна комисия № 324200042, Чешка
република, Прага – Кремена Димитрова Сханелцова, ЕГН …, като
секретар.
20. Секционна избирателна комисия № 324400044, Швеция,
Стокхолм – Татяна Валериева Петрова, ЕГН …, като секретар.
ІІ. ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение
№ 109-НР от 14 януари 2013 г., както следва:
1. В т. 11 секционна избирателна комисия № 321000011,
Испания, Валенсия, вместо № 321100011 да се чете „№ 321000011“.
2. В т. 14 секционна избирателна комисия № 321300014 –
Канада, Торонто, вместо № 321400014 да се чете „№ 321300014“.
3. В т. 29 секционна избирателна комисия № 322800029 –
Русия, Санкт Петербург, вместо № 322900029 да се чете „№
322800029“.
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4. В т. 31 секционна избирателна комисия № 323000031 –
САЩ, Лос Анжелис, вместо № 323100031 да се чете „№ 323000031“.
5. В т. 32 секционна избирателна комисия № 323000032 –
САЩ, Ню Йорк, вместо № 323200032 да се чете „№ 323000032“.
6. В т. 33 секционна избирателна комисия № 323000033 –
САЩ, Чикаго, вместо № 323300033 да се чете „№ 323000033“.
7. В т. 35 секционна избирателна комисия № 323400035 –
Турция, Бурса, вместо № 323500035 да се чете „№ 323400035“.
8. В т. 38 секционна избирателна комисия № 323700038 – ФР
Германия, Мюнхен, вместо № 323800038 да се чете „№ 323700038“.
9. В т. 39 секционна избирателна комисия № 323700039 – ФР
Германия, Франкфурт на Майн, вместо № 323900039 да се чете „№
323700039“.
10. Личното име на назначения за председател на СИК
№ 320200002, Азербайджан, Баку, Ясен Руменов Томов, ЕГН …,
вместо „Асен” да се чете „Ясен”.
11. Фамилното име на назначената за председател на СИК
№ 321000010, Испания, Мадрид, Боряна Славова Янева, ЕГН …,
вместо „Янчева” да се чете „Янева”.
12. Имената на секретаря на СИК № 323500035, Турция,
Бурса, Доротея Христова Бобчева, ЕГН …, вместо „Доротея
Бобочева“ да се четат „Доротея Христова Бобчева”.
ІІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК в населените места, в
които се намират дипломатически и консулски представителства на
Република България за гласуване в националния референдум на 27
януари 2013 г., лицата, както следва:
1. В секционна избирателна комисия № 320100001, Австрия,
Виена– Екатерина Васкова Петрова, ЕГН …, за член.
2. В

секционна

избирателна

комисия

№

320200002,

Азербайджан, Баку – Златка Цветанова Чардакова, ЕГН …, за
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секретар; Атанаска Кънчева Костадинова, ЕГН …, за член; . Росица
Христова Милчева, ЕГН …, за член; и Асен Петров Янчев, ЕГН …,
за член.
3. В

секционна

избирателна

комисия

№

320300003,

Аржентина, Буенос Айрес – Иван Дамянов Цанков, ЕГН …, за
секретар; Дончо Русев Димитров, ЕГН …, за член; Росица
Димитрова Стоянова, ЕГН …; Ружка Митева Николова, ЕГН …, за
член.
4. В секционна избирателна комисия № 320400004, Белгия,
Брюксел – Едуард Томов Асенов, ЕГН …, за член.
5. В секционна избирателна комисия № 320500005, Босна и
Херцеговина, Сараево –Цветелина Иванова Георгиева ЕГН …, за
секретар; Венцислав Дончев Стоянов ЕГН …, за член; Светлана
Иванова Павлова, ЕГН …, за член; и Илиян Валентинов Николов,
ЕГН …, за член.
6. В

секционна

избирателна

комисия

№ 320600006,

Великобритания, Лондон – Десислава Христова Христова, ЕГН …,
за член; и Стоян Светославов Славчев, ЕГН …, за член.
7. В секционна избирателна комисия № 320700007, Гърция,
Солун – Диляна Цветанова Джуровенска-Фрагопулу, ЕГН …, за
член; Янко Димитров Димитров, ЕГН …, за член; и Ася Василева
Борисова-Мераки, ЕГН …, за член.
8. Секционна избирателна комисия № 320800008, Дания,
Копенхаген – Стефан Стойков Стойков, ЕГН …, за председател;
Любомир Руменов Цветков, ЕГН …, за секретар; Йоханес Рупен
Крикорян, ЕГН …, за член; Надя Иванова Белчева, ЕГН …, за член;
и Елена Тодорова Станчева, ЕГН …, за член.
9. В

секционна

избирателна

комисия

№

320900009,

Ирландия, Дъблин – Борислав Георгиев Найденов, ЕГН …, за
председател; Венцислава Милчова Любенова, ЕГН …, за секретар;
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Симона Бориславова Драгулева, ЕГН …, за член; Росен Стоянов
Стоичков, ЕГН …, за член; и Райна Илиева Аргирова, ЕГН …, за
член.
10. Секционна избирателна комисия № 321000010, Испания,
Мадрид – Татяна Кирилова Дончева, ЕГН …, за член; Фиданка
Илиева Тонева, ЕГН …, за член; и Раймонд Николов Сапарев, ЕГН
…, за член.
11. В секционна избирателна комисия № 321000011, Испания,
Валенсия – Нина Любенова Руменова, ЕГН …, за секретар; Петя
Стоянова Савова, ЕГН …, за член; и Красимир Николаев Петков,
ЕГН …, за член.
12. В секционна избирателна комисия № 321200012, Италия,
Рим – Борислава Бориславова Чакринова, ЕГН …, за член; Борис
Василев Кацамунски, ЕГН …, за член; и Христиана Здравкова
Макрова, ЕГН …, за член.
13. В секционна избирателна комисия № 321300013, Канада,
Отава

–

Даниела

Стоянова

Йовева-Славчева,

ЕГН

…,

за

председател; Десислава Иванова Атанасова, ЕГН …, за секретар;
Антония Тодорова Панделиева, ЕГН …, за член; Надежда Николаева
Цолова, ЕГН …, за член; и Петя Маринова Милева, ЕГН …, за член.
14. В секционна избирателна комисия № 321300014, Канада,
Торонто – Розмари Константин Де Мео, ЕГН …, за член; Николай
Георгиев Паскалев ЕГН …, за член; и Павлик Пръвчев Костадинов,
ЕГН …, за член.
15. В секционна избирателна комисия № 321500015, Кипър,
Никозия – Петранка Петкова Батанова, ЕГН …, за секретар; Слава
Калинова Павлова, ЕГН …, за член; Юлия Георгиева Бациева, ЕГН
…, за член; и Веселка Луканова Прокопиева, ЕГН …, за член.
16. В секционна избирателна комисия № 321600016, Корея,
Сеул – Радостина Любомирова Николова, ЕГН …, за член;
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Любомира Танева Пенева, ЕГН …, за член; и Габриева Мариова
Терзийска, ЕГН …, за член.
17. В секционна избирателна комисия № 321700017, Косово,
Прищина – Светослав Христов Костадинов, ЕГН …, за член; Ирина
Лазарова Младенова, ЕГН …, за член; и Димитрина Маринова
Петрова, ЕГН …, за член.
18. В секционна избирателна комисия № 321800018, Кувейт,
Кувейт – Цанка Василева Балъкова, ЕГН …, за член; Снежана
Стефанова Желязкова, ЕГН …, за член; и Ани Христова Епитропова,
ЕГН …, за член.
19. В секционна избирателна комисия № 321900019, Ливан,
Бейрут – Красимир Йорданов Драгнев, ЕГН …, за секретар; Страхил
Николаев Кръстанов, ЕГН …, за член; Николай Банов Жеков, ЕГН
…, за член; и Теодор Геров Кръстев, ЕГН …, за член.
20. В секционна избирателна комисия № 322000020, Мароко,
Рабат – Евгени Георгиев Васев, ЕГН …, за член; Павлина Боянова
Манова, ЕГН …, за член; и Теодор Андрей Шевалей, ЕГН …, за
член.
21. В

секционна

избирателна

комисия

№

322100021,

Молдова, Кишинев – Яна Василевна Цветкова-Александряну, ЕГН
…, за секретар; Александър Иванов Боримечков, ЕГН …, за член;
Надежда Василевна Кара, ЕГН …, за член; и Никола Борисов
Караиванов, ЕГН …, за член.
22. В

секционна

избирателна

комисия

№

322200022,

Нидерландия, Хага –Светла Людмилова Йосифова, ЕГН …, за член.
23. В

секционна

избирателна

комисия

№

322300023,

Норвегия, Осло – Илка Цветанова Ценкова-Димитрова, ЕГН …, за
член; Николай Кънчев Николов, ЕГН …, за член, и Митко Георгиев
Манолов, ЕГН …, за член.
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24. В секционна избирателна комисия № 322400024, ОАЕ,
Дубай – Спаска Георгиева Генчева, ЕГН …, за член; Теменужка
Димитрова Азманска, ЕГН …, за член; и Димо Стефанов Вълев, ЕГН
…, за член.
25. В секционна избирателна комисия № 322500025, Полша,
Варшава – Иван Емилиянов Иванов, ЕГН …, за секретар; Демир
Нуриев Алиев, ЕГН …, за член; Асен Немиш Ибрям, ЕГН …, за
член; и Нели Борисова Божкова, ЕГН …, за член.
26. В

секционна

избирателна

комисия

№

322600026,

Португалия, Лисабон – Румяна Юлиянова Давидова, ЕГН …, за
секретар; Албена Костадинова Борисова, ЕГН …, за член; Диана
Александрова Христова, ЕГН …, за член; и Ралица Ангелова
Димитрова, ЕГН …, за член.
27. В

секционна

избирателна

комисия

№

322700027,

Македония, Скопие – Павлинка Бонева Атанасова, ЕГН …, за член;
Ангел Димитров Банджов, ЕГН …, за член; и Иван Тихомиров
Тихов, ЕГН …, за член.
28. В секционна избирателна комисия № 322800028, Русия,
Москва – Василка Петрова Кехайова, ЕГН …, за член; и Димитър
Георгиев Заяков, ЕГН …, за член.
29. В секционна избирателна комисия № 322800029, Русия,
Санкт Петербург – Любомир Дочев Христов, ЕГН …, за член;
Радостина Стоянова Стоянова, ЕГН …, за член; и Елена Любенова
Брюсова, ЕГН …, за член.
30. В секционна избирателна комисия № 323000030, САЩ,
Вашингтон – Христо Христов Лазаров, ЕГН …, за член; Любомира
Димитрова Георгиева, ЕГН …, за член; и Петър Георгиев Крайчев,
ЕГН …, за член.
31. В секционна избирателна комисия № 323000031, САЩ,
Лос Анжелис – Марин Желязков Димитров, ЕГН …, за член; Цветан
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Христов Бояджиев, ЕГН …, за член; и Вера Лазарова Анчева, ЕГН
…, за член.
32. В секционна избирателна комисия № 323000032, САЩ,
Ню Йорк – Илиана Иванова Горова, ЕГН …, за член; Маргарита
Димитрова Маркова, ЕГН …, за член; и Даниела Ивайлова Пондева,
ЕГН …, за член.
33. В секционна избирателна комисия № 323000033, САЩ,
Чикаго – Калинка Янчева Томова, ЕГН …, за член; Добри Христов
Карабонев, ЕГН …, за член; Боянка Маркова Кунева-Иванова, ЕГН
…, за член.
34. В секционна избирателна комисия № 323400034, Турция,
Анкара – Севда Томова Огнянова, ЕГН …, за член.
35. В секционна избирателна комисия № 323400035, Турция,
Бурса – Гюлшен Мехмед Реджеб, ЕГН …, за член.
36. В секционна избирателна комисия № 323600036, Украйна,
Киев – Емилия Искренова Пеникова, ЕГН …, за секретар; Маринела
Георгиева Атанасова, ЕГН …, за член; Павел Танев Страхилов, ЕГН
…, за член; и Бойка Младенова Веселинска, ЕГН …, за член.
37. В секционна избирателна комисия № 323700037, ФР
Германия, Берлин – Веселин Веселинов Попов, ЕГН …, за член.
38. В секционна избирателна комисия № 323700038, ФР
Германия, Мюнхен – Петър Генадиев Георгиев, ЕГН …, за член.
39. В секционна избирателна комисия № 323700039, ФР
Германия, Франкфурт на Майн – Надежда Георгиева Бюсе, ЕГН …,
за член.
40. В

секционна

избирателна

комисия

№

324100041,

Хърватия, Загреб – Диана Николаева Гласнова, ЕГН …, за член; Ани
Иванова Цонева, ЕГН …, за член; и Калин Василев Лазаров, ЕГН …,
за член.
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41. В секционна избирателна комисия № 324200042, Чешка
република, Прага – Ели Стайкова Мандажиева, ЕГН …, за секретар;
Кремена Димитрова Сханелцова, ЕГН …, за член; Еленко Стоянов
Начев, ЕГН …, за член; и Володя Стоянов Гоцев, за член.
42. В

секционна

избирателна

комисия

№

324300043,

Швейцария, Берн – Анета Емилова Груйчева-Христова, ЕГН …, за
член; Татяна Милчева Пенева, ЕГН …, за член; и Диана
Красимирова Гигова-Брун, ЕГН …, за член.
43. Секционна избирателна комисия № 324400044, Швеция,
Стокхолм – Светла Николова Йотова, ЕГН …, за секретар; Татяна
Валериева Петрова, ЕГН …, за член; Христо Стефанов Тодоров,
ЕГН …, за член; Галатея Кирилова Коликова, ЕГН …, за член.
ІV. Съставите на секционните избирателни комисии в
населените места, в които се намират дипломатически и консулски
представителства

на

Република

България,

за

гласуване

в

националния референдум на 27 януари 2013 г., назначени с Решение
№ 109-НР от 14 януари 2013 г. и настоящото решение, са както
следва:
1. Секционна избирателна комисия № 320100001, Австрия,
Виена – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Валериева Кирилова
СЕКРЕТАР:

Александра Алексиева Йолова

ЧЛЕНОВЕ:

Велислава Владимирова Петкова
Милена Стефанова Узунова
Екатерина Васкова Петрова

2. Секционна

избирателна

комисия

Азербайджан, Баку– 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ясен Руменов Томов
СЕКРЕТАР:

Златка Цветанова Чардакова

ЧЛЕНОВЕ:

Атанаска Кънчева Костадинова

№

320200002,
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Росица Христова Милчева
Асен Петров Янчев
3. Секционна избирателна комисия № 320300003, Аржентина,
Буенос Айрес – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоян Михайлов Михайлов

СЕКРЕТАР:

Иван Дамянов Цанков

ЧЛЕНОВЕ:

Ружка Митева Николова
Дончо Русев Димитров
Росица Димитрова Стоянова

4. Секционна избирателна комисия № 320400004, Белгия,
Брюксел – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Недялкова Станева

СЕКРЕТАР:

Екатерина Светославова Дочева

ЧЛЕНОВЕ:

Иван Николаев Генчев
Руслан Вадилев Стоянов
Едуард Томов Асенов

5. Секционна избирателна комисия № 320500005, Босна и
Херцеговина, Сараево – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ Стефан Георгиев Стратиев
:
СЕКРЕТАР:

Цветелина Иванова Георгиева

ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Дончев Стоянов
Светлана Иванова Павлова
Илиян Валентинов Николов

6. Секционна

избирателна

комисия

Великобритания, Лондон – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ Бранислав Венциславов Диков
:
СЕКРЕТАР:

Станислава Радославова Куновска

№ 320600006,

58
ЧЛЕНОВЕ:

Петър Валентинов Бачев
Десислава Христова Христова
Стоян Светославов Славчев

7. Секционна избирателна комисия № 320700007, Гърция,
Солун – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослава

Велизарова

Кафеджийска
СЕКРЕТАР:

Пантелей Мирчев Спасов

ЧЛЕНОВЕ:

Диляна Цветанова ДжуровенскаФрагопулу
Янко Димитров Димитров
Ася Василева Борисова-Мераки

8. Секционна избирателна комисия № 320800008, Дания,
Копенхаген – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Стойков Стойков
СЕКРЕТАР:

Любомир Руменов Цветков

ЧЛЕНОВЕ:

Йоханес Рупен Крикорян
Надя Иванова Белчева
Елена Тодорова Станчева

9. Секционна избирателна комисия № 320900009, Ирландия,
Дъблин – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Георгиев Найденов
СЕКРЕТАР:

Венцислава Милчова Любенова

ЧЛЕНОВЕ:

Симона Бориславова Драгулева
Росен Стоянов Стоичков
Райна Илиева Аргирова

10. Секционна избирателна комисия № 321000010, Испания,
Мадрид – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Славова Янева
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СЕКРЕТАР:

Нели Николова Симеонова

ЧЛЕНОВЕ:

Татяна Кирилова Дончева
Фиданка Илиева Тонева
Раймонд Николов Сапарев

11. Секционна избирателна комисия № 321000011, Испания,
Валенсия – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Георгиева Станимирова
СЕКРЕТАР:

Нина Любенова Руменова

ЧЛЕНОВЕ:

Петър Марков Петров
Петя Стоянова Савова
Красимир Николаев Петков

12. Секционна избирателна комисия № 321200012, Италия,
Рим – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Атанасова Димитрова
СЕКРЕТАР:

Даниела Атанасова Василева

ЧЛЕНОВЕ:

Борислава

Бориславова

Чакринова
Борис Василев Кацамунски
Христиана Здравкова Макрова
13. Секционна избирателна комисия № 321300013, Канада,
Отава – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела

Стоянова

Йовева-

Славчева
СЕКРЕТАР:

Десислава Иванова Атанасова

ЧЛЕНОВЕ:

Антония Тодорова Панделиева
Надежда Николаева Цолова
Петя Маринова Милева

14. Секционна избирателна комисия № 321300014, Канада,
Торонто – 5 членове
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Маринова Чивчибашиева
СЕКРЕТАР:

Иванка

Георгиева

Иванова-

Попова
ЧЛЕНОВЕ:

Розмари Константин Де Мео
Николай Георгиев Паскалев
Павлик Пръвчев Костадинов

15. Секционна избирателна комисия № 321500015, Кипър,
Никозия – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Александрова Жилиева
СЕКРЕТАР:

Петранка Петкова Батанова

ЧЛЕНОВЕ:

Слава Калинова Павлова
Юлия Георгиева Бациева
Веселка Луканова Прокопиева

16. Секционна избирателна комисия № 321600016, Корея,
Сеул – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Магдалена Илиева Илиева
СЕКРЕТАР:

Людмила Атанасова Атанасова

ЧЛЕНОВЕ:

Радостина

Любомирова

Николова
Любомира Танева Пенева
Габриева Мариова Терзийска
17. Секционна избирателна комисия № 321700017, Косово,
Прищина – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмил Петров Котецов
СЕКРЕТАР:

Светла Боянова Илиева

ЧЛЕНОВЕ:

Светослав Христов Костадинов
Ирина Лазарова Младенова
Димитрина Маринова Петрова
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18. Секционна избирателна комисия № 321800018, Кувейт,
Кувейт – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Димитров Димитров
СЕКРЕТАР:

Ангел Стефанов Киров

ЧЛЕНОВЕ:

Цанка Василева Балъкова
Снежана Стефанова Желязкова
Ани Христова Епитропова

19. Секционна избирателна комисия № 321900019, Ливан,
Бейрут – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Богомилов Димитров
СЕКРЕТАР:

Красимир Йорданов Драгнев

ЧЛЕНОВЕ:

Страхил Николаев Кръстанов
Николай Банов Жеков
Теодор Геров Кръстев

20. Секционна избирателна комисия № 322000020, Мароко,
Рабат – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенчо Христов Пенчев
СЕКРЕТАР:

Десислава Сергеева Пантева

ЧЛЕНОВЕ:

Евгени Георгиев Васев
Павлина Боянова Манова
Теодор Андрей Шевалей

21. Секционна избирателна комисия № 322100021, Молдова,
Кишинев – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Христов Богданов
СЕКРЕТАР:

Яна

Василевна

Цветкова-

Александряну
ЧЛЕНОВЕ:

Александър Иванов Боримечков
Надежда Василевна Кара
Никола Борисов Караиванов
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22. Секционна

избирателна

комисия

№

322200022,

Нидерландия, Хага – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янчо Георгиев Янчев
СЕКРЕТАР:

Гергана Петрова Ковачева

ЧЛЕНОВЕ:

Петър Иванов Панайотов
Иван Диянов Господинов
Светла Людмилова Йосифова

23. Секционна избирателна комисия № 322300023, Норвегия,
Осло – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лъчезаров Сусанин
СЕКРЕТАР:

Симона Николаева Манолова

ЧЛЕНОВЕ:

Илка

Цветанова

Ценкова-

Димитрова
Николай Кънчев Николов
Митко Георгиев Манолов
24. Секционна избирателна комисия № 322400024, ОАЕ,
Дубай – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариета Бориславова Спасова
СЕКРЕТАР:

Розалия Захариева Попова

ЧЛЕНОВЕ:

Спаска Георгиева Генчева
Теменужка Димитрова Азманска
Димо Стефанов Вълев

25. Секционна избирателна комисия № 322500025, Полша,
Варшава – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Банов Данов
СЕКРЕТАР:

Иван Емилиянов Иванов

ЧЛЕНОВЕ:

Демир Нуриев Алиев
Асен Немиш Ибрям
Нели Борисова Божкова
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26. Секционна

избирателна

комисия

№

322600026,

№

322700027,

Португалия, Лисабон – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Тодорова Тунева
СЕКРЕТАР:

Румяна Юлиянова Давидова

ЧЛЕНОВЕ:

Албена Костадинова Борисова
Диана Александрова Христова
Ралица Ангелова Димитрова

27. Секционна

избирателна

комисия

Македония, Скопие – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Йорданова Стоева
СЕКРЕТАР:

Марияна Димитрова Димитрова

ЧЛЕНОВЕ:

Павлинка Бонева Атанасова
Ангел Димитров Банджов
Иван Тихомиров Тихов

28. Секционна избирателна комисия № 322800028, Русия,
Москва – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румен Николов Ангелов

СЕКРЕТАР:

Цветан Петров Ночев

ЧЛЕНОВЕ:

Полина Вескова Рачалова
Василка Петрова Кехайова
Димитър Георгиев Заяков

29. Секционна избирателна комисия № 322800029, Русия,
Санкт Петербург – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Василев Панайотов
СЕКРЕТАР:

Румяна

Бориславов

Крушовенска-Кърджева
ЧЛЕНОВЕ:

Любомир Дочев Христов
Радостина Стоянова Стоянова
Елена Любенова Брюсова
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30. Секционна избирателна комисия № 323000030, САЩ,
Вашингтон – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Великов Панайотов
СЕКРЕТАР:

Деян Ангелов Катрачев

ЧЛЕНОВЕ:

Христо Христов Лазаров
Любомира Димитрова Георгиева
Петър Георгиев Крайчев

31. Секционна избирателна комисия № 323000031, САЩ, Лос
Анжелис – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Кирилова Костова
СЕКРЕТАР:

Вера

Викторова

Шатилова-

Мицарова
ЧЛЕНОВЕ:

Марин Желязков Димитров
Цветан Христов Бояджиев
Вера Лазарова Анчева

32. Секционна избирателна комисия № 323000032, САЩ, Ню
Йорк – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кръстина Иванова Лекова
СЕКРЕТАР:

Моника Симеонова Симеонова

ЧЛЕНОВЕ:

Илиана Иванова Горова
Маргарита Димитрова Маркова
Даниела Ивайлова Пондева

33. Секционна избирателна комисия № 323000033, САЩ,
Чикаго – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Цветанов Борисов
СЕКРЕТАР:

Живка

Тодорова

Бубалова-

Петрова
ЧЛЕНОВЕ:

Калинка Янчева Томова
Добри Христов Карабонев
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Боянка Маркова Кунева-Иванова
34. Секционна избирателна комисия № 323400034, Турция,
Анкара – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Георгиев Карастоянов
СЕКРЕТАР:

Хатидже Халимова Рахимова

ЧЛЕНОВЕ:

Катя Стоянова Лазарова
Мехмед Халил Рамадан
Севда Томова Огнянова

35. Секционна избирателна комисия № 323400035, Турция,
Бурса – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Орхан Салимехмед Мустафа
СЕКРЕТАР:

Доротея Христова Бобочева

ЧЛЕНОВЕ:

Александър Маринов Терзиев
Ерджан Сами Мюмюн
Гюлшен Мехмед Реджеб

36. Секционна избирателна комисия № 323600036, Украйна,
Киев – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марин Милетиев Бранков
СЕКРЕТАР:

Емилия Искренова Пеникова

ЧЛЕНОВЕ:

Маринела Георгиева Атанасова
Павел Танев Страхилов
Бойка Младенова Веселинска

37. Секционна избирателна комисия № 323700037, ФР
Германия, Берлин – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рангел Христов Васев
СЕКРЕТАР:

Анелия Асенова Грот

ЧЛЕНОВЕ:

Албена Петкова Гетова
Лилия
Томас

Димитрова

Трайкова-
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Веселин Веселинов Попов
38. Секционна избирателна комисия № 323700038, ФР
Германия, Мюнхен – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Йорданова Щерева
СЕКРЕТАР:

Снежана Иванова Филипова

ЧЛЕНОВЕ:

Даниела Атанасова Атанасова
Росица Любенова Стефанова
Петър Генадиев Георгиев

39. Секционна избирателна комисия № 323700039, ФР
Германия, Франкфурт на Майн – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боян Бориславов Радославов
СЕКРЕТАР:

Ивайло Димитров Димитров

ЧЛЕНОВЕ:

Екатерина Динкова Иванова
Боян Димитров Юруков
Надежда Георгиева Бюсе

40. Секционна избирателна комисия № 324000040, Франция,
Париж – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Алина Стефанова Милушева
СЕКРЕТАР:

Тодор Христов Тодоров

ЧЛЕНОВЕ:

Светла Веселинова Григорова
Мариана Милкова Петрова
Мартина

Константинова

Андреева
41. Секционна избирателна комисия № 324100041, Хърватия,
Загреб – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Николаева Крулева
СЕКРЕТАР:

Дориана Жак Коен

ЧЛЕНОВЕ:

Диана Николаева Гласнова
Ани Иванова Цонева
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Калин Василев Лазаров
42. Секционна избирателна комисия № 324200042, Чешка
република, Прага – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тюркян Акиф Мехмед
СЕКРЕТАР:

Ели Стайкова Мандажиева

ЧЛЕНОВЕ:

Кремена Димитрова Сханелцова
Еленко Стоянов Начев
Володя Стоянов Гоцев

43. Секционна

избирателна

комисия

№

324300043,

Швейцария, Берн – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Иванов Тенев
СЕКРЕТАР:

Елица Тодорова Пеева

ЧЛЕНОВЕ:

Анета

Емилова

Груйчева-

Христова
Татяна Милчева Пенева
Диана Красимирова Гигова-Брун
44. Секционна избирателна комисия № 324400044, Швеция,
Стокхолм – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава

Ангелова

Костадинова
СЕКРЕТАР:

Светла Николова Йотова

ЧЛЕНОВЕ:

Татяна Валериева Петрова
Христо Стефанов Тодоров
Галатея Кирилова Коликова

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, ако нямате
други възражения или забележки, моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 114-НР.
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9. От Министерство на финансите проект на Решение на
Министерския съвет за бюджетната процедура за 2014 г.
Заповядайте, госпожо Солакова, да докладвате.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За Бюджетната процедура за 2014 г.
докладът може да остане за 17.01.2013 г.
Да качим ли решението за бюджетната процедура? Ще бъде
съвсем стандартно решение, каквото се приема по принцип: във
връзка с приетия бюджет за годината, постановлението за
изпълнението на бюджета и решението за бюджетната процедура за
2014 г., защото тази процедура включва отделни етапи и тези етапи
започват още от януари месец.
Колеги, за освобождаването на банковата или паричната
гаранция

от

изпълнителния

директор

на

"Информационно

обслужване" АД също може да остане за следващо заседание.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НР-520/15.01.2013 г. от
отдел

„Административна

и

регионална

координация”

към

администрацията на Министерския съвет във връзка с доставката на
пликовете за гласуване за национален референдум на 27 януари
2013 г. Те ни предоставят две мостри на плик в съответствие с
техническите изисквания по Приложение № 52.
Централната

избирателна

комисия

трябва

да

утвърди

представените мостри, като едната бъде върната в администрацията
на Министерския съвет.
Аз ви предлагам всички да се запознаете с мострите. Пликът
е абсолютно непрозрачен, много са хубави и двата. Явно са
изработени от рециклирана хартия и целеният резултат да е
непрозрачен пликът е постигнат.
Аз ви предлагам да приемем протоколно решение, с което да
утвърдим и двете мостри, като едната върнем с придружително
писмо на администрацията на Министерския съвет. Пликовете са
направени така абсолютно съзнателно, защото те допълнително
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уточниха чрез експерта, че има рециклирана хартия, която няма да е
с бял цвят, но ние затова, ако си спомняте, приехме бюлетината в
малкия размер.
Аз предлагам мострата да остане, за да може всички да сме
запознати и като отидем в изборния ден, да не е за първи път да
видим с какъв плик се гласува, а да имаме тази привилегия като
членове на Централната избирателна комисия. Така че мострата ще
бъде при нас и ще бъде при Красимира Манолова в кабинета на
председателя.
Колеги, докладвам ви писма във връзка с организацията на
работата по осигуряването на достъп както до сградата на
Народното събрание, вход откъм Ларгото, така и до паркинга.
Във връзка с организирането на охраната предлагам да
изпратим писма до директора на Столична дирекция на МВР с копие
до кмета на Столична община с молба да се обезпечи охраната с
полицейско присъствие в района около входа на сградата на
Народното събрание на пл.

„Княз Александър І”, входа откъм

Ларгото за периода от 7,00 ч. на 27 януари 2013 г. до приключване
на транспортирането и предаването на книжата и материалите от
районните избирателни комисии.
Ако приемете, да ви докладвам всички писма, които са във
връзка с тази организация и да ги гласуваме на веднъж.
Другото писмо е до кмета на Столична община с копие до
директора

на

Столична

дирекция

на

МВР

във

връзка

с

организацията на нормалното протичане на деня на референдума.
Предлагаме да бъде временно закрит паркинга „Синя зона” в този
район, зад сградата на Народното събрание, поетапно да се ограничи
движението на моторни превозни средства по двете платна на бул.
„Цар Освободител”, като от 19,00 ч. на 27.01.2013 г. до приключване
на транспортирането.
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И отново моля за съдействие. Знаете, че във връзка с тези
писма сигурно ще бъде проведена и среща с представители на
общинската администрация и на СДВР.
Предлагам да напишем писмо до главния секретар на
Народното събрание и да помолим да бъде осигурено дежурство в
извънработно време от служителите на звената: служебен офис,
Дирекция

„Информационни

полиграфисти
текстообработка,

към

отдел

Дирекция

и

комуникационни

„Стенографско
„Управление

на

системи”,

обслужване

и

собствеността”,

Хранителен комплекс, бюфета на бул. „Княз Александър І”, сектор
„Квестори”. А това е и във връзка с изпълнението на тристранното
споразумение - да се сдобием със списъка на тези служители, за да
можем да подадем заявка до хранителния комплекс за осигуряване
на храна на тези служители в дните, в които ще осъществяват
дежурства – в почивни дни и в извънработно време в периода 26 – 29
януари 2013 г.
Това са на този етап по-спешните неща, които докладвах.
Предлагам да гласуваме, госпожо председател.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен с предложението на госпожа Солакова, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението на госпожа Солакова се приема.
Следващото заседание на комисията е утре, четвъртък,
17 януари 2013 г. от 14,00 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 17,05 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
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СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Божидарка Бойчева.

