ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 243
На 18 януари 2013 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Оперативен план – за предварително уточнение.
Докладва: Паскал Бояджийски
2. Писмо – възражение от председателя на ОИК – Ружинци,
срещу писмо изх. № 932/14.12.2012 г. на ЦИК.
Докладва: Ерхан Чаушев
3. Искане на становище от Добрина Чешмеджиева във връзка
с предстоящото предаване „Референдум“.
Докладва: Бисер Троянов
4. Писмо от МВР с искане за определяне на член на ЦИК за
контакт с оперативния щаб на МВР.
Докладва: Севинч Солакова
5. Отговори на изх. №№ НП-147 и НП-149 на ЦИК.
Докладва: Севинч Солакова
6. Удължаване на договора за прес клипинга с БТА.
Докладва: Ралица Негенцова
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7. Мултимедийна презентация на член на РИК – Софияобласт и сайта на ЦИК във връзка с това.
Докладва: Паскал Бояджийски
8. Приемане на решение относно организацията на гласуване
на националния референдум на 27 януари 2013г. в село Яворово,
област Стара Загора.
Докладва: Силва Дюкенджиева
9. Регистрация на сдружение „Екологично сдружение за
земята“.
Докладва: Силва Дюкенджиева
10. Отговор на писмо от Сметната палата.
Докладва: Румяна Сидерова
11. Запитване на председателя на ОИК – Монтана, запитване
от председателя на ОИК-Вълчедръм за заплащане на пътни разходи.
Докладва: Румяна Сидерова
12. Запитване за електронно гласуване в Кабул, Афганистан.
Докладва: Валентин Бойкинов
13. Имейл от БНТ – изпратени въпроси за сайта им.
Докладва: Ерхан Чаушев
14. Информация от РИК – Разград за обявяване на
избирателните списъци.
Докладва: Иванка Грозева
15. Информация от областната администрация – Враца за
обучението на СИК и за доставка на пликове.
Докладва: Севинч Солакова
16. Възнаграждение на ОИК – Златоград.
Докладва: Венцислав Караджов
17. Възнаграждение на ОИК – Силистра.
Докладва: Ралица Негенцова
18. Възнаграждение на ОИК – Гърмен.
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Докладва: Ралица Негенцова
19. Възнаграждение на ОИК – Исперих.
Докладва: Ралица Негенцова
20 . Възнаграждение на ОИК – Белослав.
Докладва: Паскал Бояджийски
21. Възнаграждение на ОИК – Сливо поле.
Докладва: Паскал Бояджийски
22. Възнаграждение на ОИК – Опан.
Докладва: Паскал Бояджийски
23. Възнаграждение на ОИК – Ловеч.
Докладва: Румяна Сидерова
24. Възнаграждение на ОИК – Хасково.
Докладва: Румяна Сидерова
25. Възнаграждение на ОИК – Вълчедръм.
Докладва: Румяна Сидерова
26. Възнаграждение за ОИК – Бяла Слатина.
Докладва: Иванка Грозева
27. Възнаграждение на ОИК – Харманли.
Докладва: Иванка Грозева
28. Възнаграждение на ОИК – Монтана.
Докладва: Румяна Сидерова
29. Разни.
Докладват: Севинч Солакова,
Бисер Троянов
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова,
Мария Мусорлиева, Мая Андреева, Румяна Сидерова, Сабрие
Сапунджиева, Севинч Солакова, Анна Колушева-Манахова, Бисер
Троянов, Валентин Бойкинов, Венцислав Караджов,

Владимир

Христов, Гергана Маринова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
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Иванка Грозева, Красимир Калинов, Паскал Бояджийски, Ралица
Негенцова и Силва Дюкенджиева.
ОТСЪСТВА: Мариана Христова.
Заседанието бе открито в 14,35 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 18
януари 2013 г.
Разполагате

с

дневния

ред.

Имате

ли

възражения,

предложения за допълнения?
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Удължаване договора за прес
клипинга с БТА.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: За мултимедийната презентация
на члена на РИК – София-област и сайта на ЦИК във връзка с това.
КРАСИМИР

КАЛИНОВ:

Да

разгледаме

въпроса

със

старозагорското село с променена община.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: И ще сложа т. Разни,
която ще включи доклада на дежурния член на ЦИК плюс други
възникнали въпроси.
Давам думата на госпожа Негенцова да докладва:
6. Удължаване на договора за прес-клипинга с БТА.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Уважаеми колеги, спомняте си,че
бяхме сключили едномесечен договор с БТА за осъществяване на
прес-клипинг. Срокът на договора изтече. Общата стойност за един
месец беше с включен ДДС … лв. Предлагам ви като се имат
предвид различните план-сметки, които се осъществяват, да го
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сключим за още един месец, считано от понеделник, така че да
можем да включим и деня на референдума, и времето до отчитане на
резултатите от него и да бъде в кръга на действие, когато е
националният референдум – именно тези 45 дни след приключване
на гласуването. Няма да обхванем всичкия период, но почти целият
период ще бъде обхванат.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли други
предложения?

Ако

няма,

който

е

съгласен

с

направеното

предложение да бъде сключен договор за прес-клипинг с БТА за
срок от един месец от датата на подписването му, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11, против – 1.
Имаме решение.
Господин Бояджийски, заповядайте да докладвате:
7. Мултимедийна презентация на член на РИК – Софияобласт и сайта на ЦИК във връзка с това.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Презентацията е в материалите на
заседанието на 14 януари и колегите сигурно са се запознали с нея.
Идеята е тази мултимедийна презентация да бъде поставена на
нашия сайт в интернет, поради което ви предлагам да отворите не
само презентацията, а и сайта.
В секцията Жалби да се наименова за РИК/СИК и като се
наименова така, там да бъдат сложени именно обучителните
материали.
презентация.

Един

от

Други

тези

материали

обучителни

е

тази

материали

мултимедийна

могат

да

бъдат

методическите указания на Централната избирателна комисия за
работата на СИК в страната и в дипломатическите и консулските
представителства. Да ги разделим по папки и да бъдат с
хиперлинкове по самите раздели и по точки в тях, т.е. като
съдържание на книга. Когато член на комисията реши, че иска да
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гледа методическо указание в частта за отваряне на изборния ден, да
кликне върху него и да гледа само него. По този начин ще се избегне
трудността за работата с големия обем информация, която е дадена в
книжките. На същото място да сложим тази мултимедийна
презентация.
Също така да сложим и решенията на Централната
избирателна комисия за предаване на изборните книжа и материали
в деня на референдума на 27 януари в България и решението за
работата на секционните избирателни комисии в чужбина. Тоест,
като дадем методическите указания, отдолу можем да приложим
отделна папка с нашите решения, но пак смисълът е да бъдат
разделени за България и ДКП, за да могат лесно да се ориентират
колегите, което ще работят с тях евентуално.
Тази мултимедийна презентация, която ще бъде поставена на
страницата – тя е от около 33 слайда и обхваща процеса от деня
преди деня на референдума до предаването на книжата от
секционните избирателни комисии в районните избирателни
комисии. Докато я разглеждахме, аз и други колеги забелязахме
грешки, на които мога да насоча вниманието ви в момента по
слайдове.
Например, има техническа грешка на слайд 11 и на
следващия, където два пъти се повтаря думата „списък“. Но поважните грешки са от естеството на методическите указания, които
са дадени с тази презентация. Те са на стр. 13. Там фигурира
заместник-председателят на комисията в случая на неявяване на
председателя – че книжата и материалите се получават и
протоколите се подписват от заместник-председателя на комисията.
Предлагам ви да махнем това от тук.
Също така протоколите не се съставят и подписват в три
еднообразни екземпляра. Те се съставят и подписват в един
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екземпляр, който е химизиран и тогава стават три екземпляра. Да не
стане объркване и да търсят други екземпляри. Затова ви предлагам
това за случай на неявяване и протоколите да се махне и да остане
само другият текст.
Слайд 25: Гласоподавател, който не фигурира в списъка на
заличените лица и адресната му регистрация е на територията на
секцията – предлагам ви да отпадне този текст, а долу, където името
на избирателя фигурира в списъка, да стане така: Ако името на
избирателя фигурира в списъка на заличените лица, той не се
дописва в избирателния списък и не се допуска да гласува, освен ако
е отпаднало основанието, поради което е вписан в списъка.
Други забележки към презентацията нямам, освен това, че е
малко по-дълга отколкото аз си мислех, че може да бъде.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: На слайд 31 има грешка според мен
относно сгрешените бюлетини и бюлетините по чл. 180 и 181.
Записано е, че всички те се преброяват и числото се отбелязва на ред
6. А по нашия протокол се преброяват и в ред 6 се записват само
сгрешените бюлетини, не и тези по чл. 180 и 181.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Напълно си права – пропуснал
съм го. В моя вариант, който съм поправил, съм го махнал. Наистина
е така и това също трябва да се премахне от там.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на господин Бояджийски.
Първо ще ви предложа да гласуваме предложението за
промяната в организацията на страницата на ЦИК.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
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Сега ви предлагам да одобрим представената ви презентация,
изготвена от член на РИК – София-област, методически указания по
прилагане на Закона за пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление и Изборния кодекс, и тя да бъде
поставена на страницата на ЦИК след като текстът бъде надлежно
проверен още веднъж.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
1. Оперативен план – за предварително уточнение.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Имах

ангажимент,

който

не

позволяваше да участвам в работата на работната група и благодаря
на всички, които се включиха – най-много на Паскал Бояджийски, че
пое основната тежест не само да ръководи заседанието, но и да
нанесе всички предложения по оперативния план. Ако няма нищо
против, бих предложила той да докладва.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, наистина се събрахме
сутринта в продължение на предишните събирания и обсъждания на
този оперативен план. Пред вас е в момента.
„ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
за организацията на работата в ЦИК в деня на националния
референдум
на 27 януари 2013 г. и приемането от РИК на изборните книжа и
материали относно резултатите от референдума
1. Централната избирателна комисия (ЦИК) работи в сградата
на Народното събрание на пл. „Княз Александър I” № 1 – мецанин.
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Предоставените на ЦИК помещения на партерния етаж и на
мецанина са изолирани от останалата част на сградата с отделен
самостоятелен достъп, охрана и комуникации:
– председател на ЦИК
Красимира Медарова – стая № 78, мецанин, тел. 939-22-42,
тел. 987-92-42; факс 987-64-56;
– секретар на ЦИК
Севинч Солакова – стая № 74, мецанин, тел./факс 988-19-89;
– зам.-председатели на ЦИК
Елена Маркова – стая № 60, мецанин, тел. 939-37-13,
факс 0889 155 099;
Мария Мусорлиева – стая № 50, мецанин, тел. 939-37-18,
факс 0889 188 330;
Мая Андреева – стая № 54, мецанин, тел. 939-37-21, факс
0889 188 022;
Румяна Сидерова – стая № 52, мецанин, тел. 939-37-17, факс
0889 133 020;
Сабрие Сапунджиева – стая № 76, мецанин, тел. 939-37-03,
факс 986-25-41;“
Нямаше никакви забележки и обсъждания по т. 1, тъй като
всички колеги я възприеха. Тя дава информация за телефоните на
ръководството на комисията.
Точка 2 е съставът на оперативното бюро, който доколкото
знаем е бил и на предишните общи избори:
„2. За осъществяване на правомощията си съгласно Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление и Изборния кодекс ЦИК създава ОПЕРАТИВНО
БЮРО в състав:
Севинч Солакова
Румяна Сидерова
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Сабрие Сапунджиева
Мая Андреева
Елена Маркова
Мария Мусорлиева
Ралица Негенцова
Иванка Грозева
Бисер Троянов
Паскал Бояджийски
Емануил Христов
Владимир Христов“
В т. 2.1. са функциите на оперативното бюро:
„2.1. Оперативното бюро има следните функции:
– в деня на националния референдум получава и обобщава
получената информация от РИК и информира ЦИК за хода на
произвеждането на националния референдум в страната;
– координира

организационно-техническата

работа

за

приемане и отчитане резултатите от националния референдум,
изработва график за дежурства на членовете на ЦИК по работни
групи и др.;
– изработва график за дежурства

на допълнително

привлечените сътрудници към ЦИК за техническа помощ при
приемането в деня на националния референдум на информацията от
РИК, книжата и материалите от РИК, както и за други дейности, и
по предложение на членовете на ЦИК.
2.2. Оперативното бюро работи в зала № 76А – мецанин.“
В т. 3 имаше предложения за промени и те са отразени.
Предложението за промени е да се сложат телефоните за връзка на
групата за жалбите от т. 3 в т. 4, и първото изречение да стане:
„3. Всички районни избирателни комисии изпращат до ЦИК
събраната чрез общинските администрации информация от СИК и
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обобщена от РИК за всяка област справка, съдържаща следните
данни:
– до 7,00 ч. – открити ли са всички избирателни секции,
работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми;
– към 10,00 ч., 13,00 ч. и 17,00 ч. – броя на гласувалите.
Информацията се изпраща съответно до 10,30 ч., 13,30 ч. и 17,30 ч.;
– до 19,30 ч. – информация за приключване на гласуването в
деня на националния референдум и за секциите, в които гласуването
продължава след 19,00 ч.
И ви е предложен имейл адрес. Имейл адресът се предлага
след обсъждания тук и го предлагаме вместо тази информация да се
получава чрез обаждания по телефоните и да бъде трудно
проследима комуникацията с тези хора и да се налага, както беше на
миналите избори, да се обаждаме още веднъж дали информацията е
изпратена или не е изпратена, по-скоро да се обособи един имейл
адрес, създаден от нас, за целите именно на събиране на тази
информация и те да ни я пращат по имейл. Ще има 31 имейла, които
ще бъдат получени на този адрес. Към този адрес вече ще бъде
въпрос на допълнителна уредба работата на групата по жалбите,
която да има достъп до него и как да се представя тази информация.
Затова предлагаме тук да се изпише този имейл адрес.
Забележки по т. 3 има ли?
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Може ли да определим
членове, които ще следят за този имейл адрес и ще предават
информацията на „Информационно обслужване“ АД, защото им
изпратихме едно писмо, в което писахме, че ще ги уведомим за
имената на лицата, които ще им предават информацията. На този
адрес ще се получава информацията, но кой ще я предава на
„Информационно обслужване“ АД? – Техническите сътрудници
информация за избирателна активност няма да предават, още повече
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че вчера изпратихме писмо в обратен смисъл и говорихме в
работната група, че това са Елена Маркова, Емануил Христов,
Венцислав Караджов и Ерхан Чаушев.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: И последният абзац става:
„В

ЦИК

информацията

се

приема

на

е-mail

адрес:

referendum.cik@abv.bg от Елена Маркова, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Венцислав Караджов, Ерхан Чаушев и се предава
своевременно на представители на „Информационно обслужване“
ЕАД.“
Това е т. 3. Точка 4 е за групата по жалбите и тя е същата
като на общите избори:
„4. За обработка и отговор на получените жалби, сигнали
и предложения се създава група „Жалби” в състав:
Мария Мусорлиева
Сабрие Сапунджиева
Мая Андреева
Силва Дюкенджиева
Анна Манахова
Мариана Христова
Гергана Маринова
Валентин Бойкинов
Владимир Христов
Венцислав Караджов
Ерхан Чаушев
Групата работи в стая № 50 – мецанин, тел. 939-37-18, факс:
0889 188 330 и получава информация на следните телефони и
факсове:
от област Благоевград, Кюстендил и Перник на тел./факс:
стая № 50

тел. 939-37-18, факс 0889 188 330;

стая № 54

тел. 939-37-21, факс 0889 188 022;
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стая № 76

тел. 939-37-03; факс 986-25-41;

от област Бургас, Сливен и Ямбол на тел./факс:
стая № 48

тел. 939-37-20, факс 0889 188 660;

стая № 62

тел. 939-37-12, факс 0889 166 080;

стая № 74

тел. 939-37-29, факс 988-19-89;

от област Варна, Добрич и Шумен на тел./факс:
стая № 50

тел. 939-37-18, факс 0889 188 330;

стая № 54

тел. 939-37-21, факс 0889 188 022;

стая № 60

тел. 939-37-13, факс 0889 155 099;

стая № 74

тел. 939-37-29, факс 988-19-89;

от област Велико Търново, Габрово и Ловеч на тел./факс:
стая № 52

тел. 939-37-17, факс 0889 133 020;

стая № 66

тел. 939-37-11, факс 0889 155 400;

от област Видин, Враца и Монтана на тел./факс:
стая № 60

тел. 939-37-13, факс 0889 155 099;

стая № 62

тел. 939-37-12, факс 0889 166 080;

стая № 66

тел. 939-37-11, факс 0889 155 400;

от област Кърджали и Смолян на тел./факс:
стая № 25

тел. 939-37-15, факс 0889 166 004;

стая № 50

тел. 939-37-18, факс 0889 188 330;

стая № 74

тел. 939-37-29, факс 988-19-89;

от област Пазарджик и Пловдив на тел./факс:
стая № 50

тел. 939-37-18, факс 0889 188 330;

стая № 52

тел. 939-37-17, факс 0889 133 020;

стая № 66

тел. 939-37-11, факс 0889 155 400;

от област Плевен и Русе на тел./факс:
стая № 25

тел. 939-37-15, факс 0889 166 004;

стая № 54

тел. 939-37-21, факс 0889 188 022;

стая № 62

тел. 939-37-12, факс 0889 166 080;

от област Разград, Силистра и Търговище на тел./факс:
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стая № 58

тел. 939-37-14, факс 0889 188 280;

стая № 76

тел. 939-37-03; факс 986-25-41;

от област София и Софийска на тел./факс:
стая № 48

тел. 939-37-20, факс 0889 188 660;

стая № 52

тел. 939-37-17, факс 0889 133 020;

стая № 62

тел. 939-37-12, факс 0889 166 080;

от област Стара Загора и Хасково на тел./факс:
стая № 58

тел. 939-37-14, факс 0889 188 280;

стая № 60

тел. 939-37-13, факс 0889 155 099;

стая № 74

тел. 939-37-29, факс 988-19-89;

Сигналът или предложението може да бъде в писмена или
устна форма.
Жалбата може да бъде само в писмена форма.
Всички сигнали, жалби и предложения, получени на
горепосочените телефони и факсове, или в общото деловодство се
въвеждат в нарочен регистър и се разпределят на членовете на
групата по жалбите.
На телефонни или постъпили по факс запитвания за отговор
се повиква най-близко намиращият се свободен член на ЦИК.“
В т. 5 съставът на групата за връзки с наблюдатели и медии е
същият като на миналите общи избори:
„5. Група за връзки с наблюдатели и медии в състав:
Сабрие Сапунджиева
Мария Мусорлиева
Мая Андреева
Ралица Негенцова
Бисер Троянов
Ерхан Чаушев
Групата работи в стая № 76 – мецанин, тел. 939-37-03, факс
986-25-41.
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6. Оперативното бюро разработва схема за достъп и
пропускателен режим в помещенията на ЦИК от 26.01.2013 г. до
приключване на националния референдум и обработката на данните
от гласуването, съобразена с настоящия оперативен план, съгласно
приложението.
Промяната на пропускателния режим се извършва с решение
на ЦИК по предложение на оперативното бюро.
7. Ключове от хранилището за достъп до архива на ЦИК
имат членове на ЦИК по двойки съгласно т. 8.
Всеки един от посочените членове на ЦИК има ключ само за
една от двете брави на помещението и архива на ЦИК.
8. Работни групи на ЦИК за приемане на изборните
документи:
Първа група: Елена Маркова и Анна Манахова
Втора група: Сабрие Сапунджиева и Емануил Христов
Трета група: Мария Мусорлиева и Ерхан Чаушев
Четвърта група: Мая Андреева и Владимир Христов
Пета група: Марияна Христова и Венцислав Караджов
Шеста група: Румяна Сидерова и Красимир Калинов
Седма група: Севинч Солакова и Валентин Бойкинов
Осма група: Иванка Грозева и Паскал Бояджийски
Девета група: Силва Дюкенджиева и Гергана Маринова
Десета група: Ралица Негенцова и Бисер Троянов
При необходимост се извършва разместване на групите.
Разпределението на членовете на ЦИК по групи е от
организационно-технически характер. Всеки член от ЦИК може да
се включи или да бъде привлечен за работа и съдействие към всяка
една от групите.
9. Процедура по приемане от ЦИК на изборните книжа и
материали на районните избирателни комисии:
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- за приемането членовете на ЦИК се разпределят в работни
групи съгласно т. 8, един оператор от преброителя и технически
сътрудник;
- приемането се извършва в помещенията – гардеробни ниши
във фоайето към зала „Света София“ – партерен етаж. При
необходимост се оборудват и други помещения за приемане на
документите;
- членовете на РИК изчакват реда си във фоайето на
служебния вход в сградата на Народното събрание на пл. „Княз
Александър I” № 1.
10. Приемането на изборните книжа и материали на РИК
от ЦИК започва от 27.01.2013 г.
РИК незабавно след изготвяне на

протокола на РИК

тръгват за ЦИК, преди това задължително уведомяват ЦИК за
датата и вероятния час на пристигане.
Изборните книжа и материали на РИК от националния
референдум се приемат от ЦИК във фоайето на официалния вход
на зала „Света София“ (Ларго) на пл. „Княз Александър I” № 1.
Книжата и материалите се носят от председателя/зам.-председател,
секретар и член на РИК.
След пристигането си членовете на РИК изчакват реда си във
фоайето на официалния вход на зала „Света София“ (Ларго) на
пл. „Княз Александър I” № 1.“
В т. 11 е описано какво предават районните избирателни
комисии в ЦИК. В букви „а“, „б“ и „в“ има забележки от хората,
които гледахме проекта сутринта. В б. „в“ не е копие, а е самата
разписка. В б. „б“ да е ясно, че предават първия екземпляр от
протоколите, а не екземпляри. Сега вече се предава само един
екземпляр. В б. „а“ е съответният район за съответната РИК:
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„11. Районните избирателни комисии предават в ЦИК не
по-късно от 48 часа от получаване на последния секционен
протокол следните книжа и материали:
а) протокола на РИК за отчитане на резултатите от
гласуването в националния референдум в съответния район –
Приложение № 48 от

книжата за националния референдум.

Протоколът е в два екземпляра и се предава неразпластен;
б) първият екземпляр от протоколите на СИК за установяване
на

резултатите

от

гласуването

в

националния

референдум,

предназначени за ЦИК – Приложение № 46 от

книжата за

националния референдум;
в) разписка, издадена от РИК на СИК, съдържаща числовите
данни от протоколите на СИК в националния референдум;
г) копие на компютърната разпечатка на данните за
протокола на РИК за националния референдум (списък на
получените протоколи на СИК с кодовете на разписките им и
компютърното предложение за протокол на РИК), предоставени от
изчислителния пункт;
д) два броя технически носители с числовите данни от
обработката на протоколите на СИК в националния референдум.
След проверка на гореизброените документи ЦИК издава
разписка на РИК и се подписва протокол за предаването и
приемането между представителите на ЦИК и РИК – Приложение №
51 от книжата за националния референдум.
12. Група
гласуването

за
в

връзка

и

обработка

дипломатическите

на
и

данните

консулските

представителства на Република България (ДКП) в състав:
Мая Андреева
Сабрие Сапунджиева
Румяна Сидерова

от
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Елена Маркова
Ерхан Чаушев
Мария Мусорлиева
Групата работи в стая № 54 – мецанин.
Протокол-грамите от секциите в ДКП, потвържденията от
тях, разписките за въвеждането им, сканираните екземпляри от
протоколите на СИК в ДКП и от списъците за гласуване в ДКП се
съхраняват от работната група отделно от изборните книжа за
страната. След получаването на цялата информация за гласуването в
ДКП материалите се комплектуват, след което се предават за
съхраняване в архива на ЦИК. Всички сведения се предават на
оперативното бюро.“
Нищо по-различно от миналите избори.
„13. Група

за

контролни

проверки

и

връзки

с

преброителя в състав:
Елена Маркова
Сабрие Сапунджиева
Румяна Сидерова
Иванка Грозева
Мариана Христова
Ерхан Чаушев
Красимир Калинов
Владимир Христов
Емануил Христов
Венцислав Караджов
Паскал Бояджийски
Групата работи в зала № 76А – мецанин.
Групата поддържа връзка и при необходимост или сигнал
извършва контролни проверки на изчисленията на преброителя в
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ЦИК на база оригинални или ксерокопия от секционни протоколи,
описи, разписки и дискети, предоставени от преброителя.
При поискване от член на групата преброителят предава
поисканата информация от въведените протоколи на СИК за
контролни справки и проверка.
14. В транспортните средства, с които РИК пристига до ЦИК
за предаване на изборните книжа и материали от националния
референдум, могат дa пътуват само членове на РИК и водачът на
МПС.
Органите на МВР съпровождат транспортните средства на
РИК до ЦИК за предаване на

книжата и материалите от

националния референдум в отделни МПС на МВР.
15. За паркиране на транспортните средства на РИК и
съпровождащите ги МПС на МВР пред сградата на ЦИК на пл.
„Княз Александър I”, № 1 се определят следните места:
– пред официалния вход на зала „Света София“ (Ларго);
– пл. „Княз Александър I” № 1 – паркинга между сградата на
Народното събрание и Националната художествена галерия.
16. Към ЦИК на партерния етаж, мецанин и фоайето на
зала „Света София“ се организират:
– приемна – гардеробни ниши на централно фоайе на зала
„Света София“;
– изчислителен пункт с компютърни екипи – гардеробните
ниши на партера и фоайетата на зала „Света София“;
– анализаторен екип на „Информационно обслужване“ АД –
на балкона на зала „Света София”;
– основен

компютърен

център

на

„Информационно

обслужване“ АД – на балкона на зала „Света София”;
– изчислителен пункт за междинни резултати – сцена на
зала „Света София“;
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– стая № 31 - за получаване на протокол-грами от ДКП;
сканирани екземпляри от протоколите на СИК в ДКП и от списъците
за гласуване в ДКП;
– машинописно бюро – мецанин, стая № 19, тел. 37 30;
– стенографи – мецанин, стая № 19, тел. 37 30;
– технически секретар на ЦИК – Снежана Велкова –
мецанин, стая № 70, тел. 35 67, 37 77, факс 986 16 79;
–технически сътрудник на ЦИК – Красимира Манолова –
мецанин, стая № 78, тел. 35 67, 37 77, факс 987-64-56;
– канцелария на ЦИК – Пенка Добрева – мецанин, стая № 23,
тел. 37 19, факс 986 17 29;
– ПБЗН – мецанин, стая № 56, 939-30-30;
– лекарски пункт;
– пункт на БНР – (фоайе зала „Света София“);
– пункт на БНТ – (фоайе зала „Света София“) ;
– пункт на БТА – (фоайе зала „Света София“);
– пунктове на БТВ, ТВ 7, НОВА ТВ и други медии – (фоайе
зала „Света София“);
– бюфет – (партерен етаж във фоайето на зала „Света
София“);
– шофьори – НСО;
– охрана – партерен етаж в сградата на Народното събрание –
пл. „Княз Александър I” № 1, тел. 24-00;
– охрана – мецанин, 37-66;
– охрана – вход откъм бул. „Дондуков”, 25-02.“
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на

господин

Бояджийски.

Имате

текста,

бяха

докладвани

корекциите. Те бяха съвсем минимални. Ако имате забележки или
допълнителни предложения за редакции, моля да ги направите, за да
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подложа на гласуване целия оперативен план заедно с всички данни,
включени в него.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Преди гласуването обсъждаме с
колегите, че в Приложение № 51 в т. 3 е записано, че се предават
копия на разписките, съдържащи числови данни от протоколите.
Въпросът е технически, но да не доведе до проблеми. Ние го
променихме да е самата разписка, както сигурно ще се случи в
изборната нощ. Но предложението е в текста на оперативния план да
го запазим както е по Приложение № 51, защото ако нещо се случи
и донесат копие на разписката, съгласно този план да не би да
нямаме основание да я приемем. Знаете, че в районните избирателни
комисии четат внимателно и приложенията, които те подписват,
четат внимателно и оперативния план и да няма противоречия.
Затова предлагам текстът на т. 11, б. „в“ да стане:
„в) копие на разписка, издадена от РИК на СИК, съдържаща
числовите

данни

от

протоколите

на

СИК

в

националния

референдум;“
И нещо друго, което пропуснах. Към този оперативен план да
одобрим една форма на сигналите, за която тук говорихме и която
също можете да видите в материалите от вчерашното заседание. Но
за да не губим време, ви показвам предложението за тази бланкасигнал. /Показва./
Идеята е следната: тези бланки ще имат такава форма и
големина – на половината на А4, т.е. А5 и да може всеки технически
сътрудник,който приема сигналите по телефона, да ги записва и да
ги предава в регистъра на групата по жалбите, за да имаме
информация на хартиен носител точно колко сигнала са получени в
Централната избирателна комисия, с оглед отчетността на работата.
Моля, разгледайте проекта и ако имате добавки за
реквизитите, да ги обсъдим сега и да одобрим бланката, която ви
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предлагам да бъде одобрена заедно с оперативния план като
приложение към него.
Има ли бележки? – Няма. Да одобрим бланката като форма,
която да използват нашите технически сътрудници.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

други

коментари по оперативния план има ли? – Ако няма, предлагаме да
гласуваме решение, с което да приемем оперативния план:
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, предлагам ви следния
проект на решение относно приемане на оперативен план за
организацията на работата в ЦИК в деня на националния
референдум на 27 януари 2013 г. и приемането от РИК на изборните
книжа и материали относно резултатите от референдума
„На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление във
връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Приема оперативен план за организацията на работата в ЦИК
в деня на националния референдум на 27 януари 2013 г. и
приемането от РИК на изборните книжа и материали относно
резултатите от референдума, съгласно приложението.“
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен с проекта за решение за приемане на Оперативен план за
националния референдум на 27 януари 2013 г., за организация
работата на ЦИК в деня на националния референдум, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение № 118-НР.
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Ако искате, сега с протоколно решение да одобрим тази
форма за попълване относно постъпили сигнали в деня на
референдума. Запознахте се с нея. Бланка сигнали включва дата и
час на подаване, подател, адрес, телефон, имейл, относно...,
насочено, подпис на приелия сигнала, резултати. Вместо „насочено“,
по-добре е да стане: „разпределено на член на ЦИК...“
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Говорихме с колеги, че възниква
опасността членът на ЦИК да не може да удостовери кога му е
дадена за разглеждане жалбата или сигналът. За да може да е ясно
кога той я е получил и дали изобщо я е получил в деня на
референдума, по този начин да бъде отразена тази информация:
„разпределено на....“ и този който разпределя, пише на кой член е
дадена, примерно Бояджийски, и аз като получа това нещо, пиша
кога съм го получил. По този начини този който разпределя, знае на
кого е разпределено, а и този който е получил, знае какво е получил.
Като най-отдолу се отбелязва резултатът.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен с това да бъде одобрена с протоколно решение бланкасигнал, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение.
Аз ви предлагам този оперативен план да го изпратим на
районните избирателни комисии, на областите.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, предлагам оперативният
план да бъде изпратен на Министерския съвет, на областните
администрации

и

на

районните

избирателни

комисии

за

запознаването им с него и координиране на действията.
ОБАЖДАТ СЕ: И на общинските администрации.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Мислите ли, че е удачно ние да го
изпратим на всички общини или да поискаме от Министерския съвет
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или областните администрации. Аз затова ви предложих да го
изпратим на областните администрации, за да може те да си имат
грижата с придружително писмо, също и до районните избирателни
комисии:
„Приложено изпращаме Ви Решение № 118-НР от 18 януари
2013 г. на ЦИК за приемане на оперативен план за организацията на
работата в ЦИК в деня на националния референдум на 27 януари
2013 г. и приемането от РИК на изборните книжа и материали
относно резултатите от референдума.
Приложение: съгласно текста“
В

придружителното

писмо

да

помолим

областните

управители да го разпространят до кметовете на общини.
Това ми е предложението.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз имам още едно предложение,
което касае специално т. 3 от оперативния план във връзка с
избирателната активност, която ще отчитаме. Предлагам всички
членове на Централната избирателна комисия да се свържат с
председателите на районните избирателни комисии за районите, за
които отговарят и да им кажат да се запознаят спешно с т. 3, защото
в момента се извършва обучение на секционните избирателни
комисии. По време на обучението трябва да им се предаде какви са
им задълженията и че ще трябва да предават на общинската
администрация. На самото обучение на секционните избирателни
комисии

ще

присъстват

представители

на

общинските

администрации и трябва това да се задейства. Дори днес и утре има
обучение в Разград, но доколкото разбрах, почти всички са оставили
обучението на секционните избирателни комисии за последната
седмица. Затова молбата ми е още днес или утре колегите да звъннат
и да предадат на председателите, че е необходимо в часовете 7, 10,
13 и 17 ч. съответно да подават информацията. Иначе ще ги
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изпуснем. Ако това не стане на обученията, ще трябва по телефони
да се свързват със секционните избирателни комисии, което е много
трудно.
Затова молбата ми е днес, утре и най-късно в понеделник да
бъдат уведомени. Затова сме разпределени по райони и молбата ми е
всеки да има ангажимент и спешно да се свържем с районните
избирателни комисии, като се уведомят председателите им.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, ще помоля
отговорниците по области да определят един от тях, който да се
свърже и да предаде тази информация.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, искам да ви обърна внимание на
още нещо във връзка с обсъждания и приет оперативен план. През
2011 г. всеки един от нас имаше персонален сътрудник, който
отговаряше на стационарния му телефон във връзка с отчитане на
избирателната активност и персонално съдействие на всеки един от
членовете на ЦИК във връзка с изпълнение на ангажиментите му.
Поставям този въпрос за обсъждане и за яснота дали и за
националния референдум – съответно за 26, 27 и 28 януари или 27,
28 и 29 януари – всеки един от нас ще има персонален сътрудник.
Защото ако това се възприеме сега, всеки от нас би трябвало да има
готовност да разговаря с човек, той пък от своя страна да си
организира ангажиментите, така че считам, че сега е моментът този
въпрос да бъде разрешен от комисията. Няма как в последните дни,
ако такова решение се вземе, да разчитаме на възможност на хората
да реагират. Някои от тях са на работа и трябва да си организират
отсъствието в работен ден.

26
Единият вариант е всеки от нас да има персонално сътрудник,
да има сътрудник на кабинет, а е възможно да се реши и да няма
сътрудници, но ви приканвам този въпрос да намери разрешение. Аз
нищо не предлагам в момента на комисията. Поставям въпроса на
обсъждане.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Тук става въпрос и за евентуално
заплащане.
МАЯ АНДРЕЕВА: Също и този въпрос трябва да се обсъди.
Аз

лично

бих

имала

нужда

от

сътрудник,

тъй

като

комуникационният пункт се намира на този етаж знаете в коя стая и
трябва да се носят непрекъснато материали до „Информационно
обслужване“ АД за отчитане на резултатите. Същевременно СИК в
ДКП чака разписка за подпис. На мен категорично ще ми бъде
необходим човек, който да ми съдейства в работата. Считам, че това
се отнася за всеки един от членовете. Наистина нека да обсъдим този
въпрос и да го разрешим.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: По-скоро да обсъдим дали някой
има възражения, защото и групата по жалбите така ще събира, и
групата която работи с активността. Във всяка стая телефонът ще
звъни непрекъснато. Въпросът е ако някой има нещо против и ако
всички са съгласни, по-добре да обсъдим и да гласуваме
възнаграждението. Когато някой от нас говори със сътрудник,
трябва да може да му каже: ако си вземеш неплатен отпуск, за това
време тук ще ти платим... Освен това трябва да ги запознаем с
работата.
МАЯ АНДРЕЕВА: Тоест, да вземем решение всеки един от
нас да има персонално по един сътрудник за периода срещу какво
възнаграждение?
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: По поставения от колегата
Владимир Христов въпрос искам да кажа, че обикновено сме викали
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хората в петък за инструктаж, след което в събота не ги ползваме и в
деня на гласуването те идват в 6 ч., защото гласуването започва в 6
ч. И са тук докато приключи гласуването, след което съобразно
графика на члена, към който те са прикрепени, идват в същия
график, за да се приемат книжата. И след като се приемат книжата, г
освобождаваме и след това ги викаме за ден или два, когато се
извършва подреждането и пренасянето на протоколите. Те са
предупредени, че ще има ден, в който ще бъдат извикани. След като
се приберат всички книжа, тогава те си получават възнаграждението.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И моята нагласа беше такава и
помолих сутринта Кирчо да направи списъка, като днес щях да ви
уведомя, за да поставим принципно въпроса, а в понеделник да
вземем

решението.

Принципно

всеки така

или

иначе

има

необходимост от сътрудник и се очертават 21 души. Миналия път
бяха 25-26, но по никакъв начин не можем да говорим за същата
бройка с оглед на обема работа. Работата е до приключване на
приемането и връщането обратно на протоколите.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Задължително те ще са нужни на 27,
28 и 29 януари. Все пак сега районните избирателни комисии са 31,
но пък приемат повече протоколи, така че при тях по-бавно ще
върви процесът. Според мен на заседанието в понеделник можем да
дадем предложенията.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Доколкото разбрах,
всеки счита, че има нужда от сътрудник. Отсъстващите – също.
Спираме се на 21 сътрудника. Стигаме до времето, в което ще бъдат
ангажирани: на 27, 28, 29 и въпросът е дали ще са ангажирани на 30
януари. Или ако част от тях не могат на 29-ти, а могат на 30-ти, да се
разделят по някакъв начин. Тоест, приемаме,че ние ги ангажираме за
три дена.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние ще им направим график, защото
те физически няма да могат да стоят тук три денонощия. Но те
трябва да знаят, че са ангажирани за три дни, като им кажем, че
ангажиментът им е евентуално и за 30-ти, а ако приключим по-рано,
ще бъдат освободени. Или да дойдат при приемането на протоколите
от „Информационно обслужване“ АД в Централната избирателна
комисия.
И им казваме, че за това заплащане имате 3 пълни и един
евентуално работен ден, и още един, т.е. 5 – денят, в който ще се
върнат обратно протоколите и който не е непосредствено, а 2-3 дни
след това. Те трябва да са готови на повикване, а ние ще им кажем
коя ще е датата.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Значи 5 дни.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Максимум пет дни, като единият е
евентуален, но той трябва да стои като резерва. Сега по-малко
комисии ще застанат пред нас, но протоколите като брой са същите.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

има

предложение за възнаграждение от … лв. за три дни. Има ли други
предложения?
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11, против – 3.
Имаме решение.
Обявявам 10 минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, продължаваме
работата си.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като вече приехме
оперативния план, по оперативен план сме предвидили обособяване
на лекарски пункт и предлагам да изпратим писмо до главния
секретар на Министерския съвет със следното съдържание:
„Във връзка с Решение № 118-НР от 18 януари 2013 г. на
ЦИК за приемане на оперативен план за организацията на работата в
ЦИК в деня на националния референдум на 27 януари 2013 г. и
приемането от РИК на изборните книжа и материали относно
резултатите от референдума в ЦИК ще бъде осигурено денонощно
дежурство на членовете на ЦИК, сътрудниците към комисията,
служители към Народното събрание и на преброителя в периода от
27 януари 2013 г. до приемането на книжата и материалите от
районните избирателни комисии в ЦИК.
Ето защо молим за Вашето съдействие за осигуряване на
лекарски екип от Университетска болница „Лозенец” за посочения
период. Екипът ще бъде настанен на първия етаж в сградата на
Народното събрание, намираща се на пл. „Княз Александър І” № 1.“
Пунктът ще бъде над входа откъм Ларгото в стаичка, която е
зад елхите, които бяха поставени във фоайето вдясно.
Предлагам да гласуваме.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Вчера

докладвах

писмо

от

ръководителя на хранителния комплекс, който е второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити към Народното събрание с оглед
това, че ни уведомиха, че организират дейността на хранителния
комплекс, така че да могат да поемат изхранването. Поемат
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денонощни дежурства в периода от 27 януари 2013 г.
приключване

на

приемането

на

документите

от

до

районните

избирателни комисии.
Днес са ни предложили меню за тези период от време. Трябва
да го съгласуваме с председателя и да го предоставим на вниманието
на ръководителя на хранителния комплекс, за да няма проблеми след
това. Предлагам да гласуваме.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение.
4. Писмо от МВР с искане за определяне на член на ЦИК
за контакт с оперативния щаб на МВР.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви писмо с вх. № НР-567
от 18 януари 2013 г. от главния секретар на МВР главен комисар
Калин

Георгиев,

който

уведомява

Централната

избирателна

комисия, че в МВР е създадена организация за осигуряване
законосъобразно произвеждане на националния референдум на 27
януари 2913 г., издадена е заповед на министъра на вътрешните
работи, с която е създаден оперативен щаб и е утвърден план с
конкретни мерки по осигуряването на сигурността и обществения
ред при подготовката и произвеждането на мероприятието.
„С оглед на доброто взаимодействие между МВР и
Централната избирателна комисия и за осигуряване на обмен на
информация, моля да ни бъдат предоставени данни за оправомощен
служител на ЦИК, имейл поща, телефон, факс за контакт с
оперативния щаб в МВР.“
Аз ви предлагам да изпратим едно писмо и да кажем, че
координатите на всички членове на Централната избирателна
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комисия, включително мобилни, стационарни и електронна поща, са
дадени на електронната страница на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен с текста на писмото, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение.
(По-късно в заседанието.)
СЕВИНЧ СОЛАКОВА:

Колеги, отново

ви докладвам

писмото от главния секретар на МВР. Моето предложение при
първоначалния доклад беше да посочим цялата комисия за
осигуряване на обмен на информация, тъй като в рубриката
„Контакти“ на интернет страницата на Централната избирателна
комисия са посочени имената на членовете и телефони, факсове и
електронна поща. Предложението сега е да напишем, че с оглед
обмен на информация, въз основа на това протоколно решение да
предложим да се обръщат съм председателя на Централната
избирателна комисия или към оперативното бюро, което е създадено
с оперативния план, приет с Решение № 118-НР с днешна дата.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: /Без микрофон./
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тогава към всички членове да се
обръщат...
Този път и аз ще си позволя да върна една преписка, по която
не мога да отговоря. /Предава преписката на председателя./
(По-късно в заседанието.)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Сега, ако ми позволите,
да ви предложа редакция на писмото до главния секретар на МВР.
Предлагам ви писмо със следното съдържание:
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Първият абзац, с който го уведомяваме, че ЦИК е запознат с
организацията, остава същият. Само във втория ви предлагам да
добавим:
„Във връзка с конкретното питане в писмото: „Моля да ни
бъдат предоставени данни за оправомощен служител на ЦИК – име,
електронна поща, телефон, факс за контакт с оперативния щаб“, да
отговорим следното: „ЦИК няма решение за определяне на
оправомощен служител за контакт с Оперативния щаб в МВР и при
необходимост може да се свържете с всеки един от членовете на
Централната избирателна комисия.“
След това писмото да продължи така, както е изготвено от
докладчика: „Имената на членовете на ЦИК, телефони, факсове и
електронна поща, са публикувани на интернет страницата на ЦИК.“
Единствената добавка е отбелязването, че няма конкретен
оправомощен служител, а връзката може да се осъществи с всички
членове на Централната избирателна комисия.
Ако имате предложения за по-добра редакция, моля ви да го
направите. Ако няма, който е съгласен с това допълнение към вече
гласуваното писмо, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12, против – 1.
Имаме решение.
5. Отговори на изх. №№ НР-147 и НР-149 на ЦИК.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам вх. № НР-569 от 18
януари 2013 г. от областния управител на област Разград, който
уведомява Централната избирателна комисия, че в област Разград са
осигурени условия за нормалната работа на РИК и СИК в отоплени
и електроснабдени помещения. Създадени са условия за превозване
на членовете на СИК до РИК и до общинските администрации,
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както и изчакването и предаването на протоколите с резултатите от
гласуването и избирателните списъци.
За сведение.
Докладвам вх. № НР-568 от 18 януари 2013 г. Областният
управител на област Русе с писмо до кметовете на общини в област
Русе информира всички кметове на общини за писмо, изх. № 147 от
14 януари 2013 г. на Централната избирателна комисия, с което се
обръща внимание на необходимостта от осигуряване на подходящи
условия за нормална работа на СИК и за осигуряване на отоплени
помещения.
Изпращат писмото на ЦИК за сведение. В срок до 21 януари
2013 г. предлагат ЦИК да бъде уведомена с копие до областния
управител за условията в определените избирателни секции и за
създадения

ред

по

предаване

на

книжата

за

националния

референдум.
За сведение.
Докладвам ви писмо № НР-565 от 18 януари 2013 г. Това е
областна администрация – Добрич, писмо получено по електронната
поща. Писмото е за уведомяване относно местонахождението на
всички секционни избирателни комисии на територията на област
Добрич, че са в отоплени и електроснабдени помещения. Създадена
е организация от общините за превозване на членовете на СИК и
торбите с книжата и материалите до РИК и общинските
администрации. От областната администрация е наета отоплена и
електроснабдена зала за посрещане на секционните комисии при
пристигането в РИК и изчакването им.
За сведение.
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3. Искане на становище от Добрина Чешмеджиева във
връзка с предстоящото предаване „Референдум“.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, вчера постъпи писмо
до ЦИК със запитване от госпожа Добрина Чешмеджиева – водещ на
предаването „Референдум“, което се излъчва всеки вторник по
Българската национална телевизия. В писмото са поставени три
въпроса, които могат да се сведат най-общо до това как да бъде
разпределено времето между участниците в информационноразяснителната кампания, които ще бъдат поканени за участие в
предаването „Референдум“ на 22 януари 2013 г., вторник, по
Българската национална телевизия; и дали поради спецификата на
предаването, което изисква в него да се постави основен въпрос със
социологическо допитване в реално време, е възможно този основен
въпрос

да

бъде

зададен

така,

както

е

формулиран

при

произвеждането на националния референдум на 27 януари.
Подготвен е проект на писмо, което е в документите за
днешното заседание. Съдържанието му е следното:
„Уважаема госпожо Чешмеджиева,
Времето за изяви на участниците в информационноразяснителната кампания следва да бъде поделено по равно между
двете основни тези по предмета на референдума – позицията „за“ и
позицията „против“.“
Ако Централната избирателна комисия прецени, с втори
абзац да отговорим:
„В предаването могат да се излъчат резултати от допитвания
до общественото мнение.“
Ще покани представители на инициативния комитет на
Стефан Воденичаров, както и на двата инициативни комитета на
Капон и на Иванов... Предаването е одобрено като част от
неплатените

форми

на

агитация.

Така

както

участваха

и

35
представители на Централната избирателна комисия преди три
седмици. И пита докато тече дискусията между тях, дали могат да
направят проучване с „да“ или „не“ на поставения въпрос за
референдума между хората, които са вътре в публиката и това да
бъде излъчено.
Предаването „Референдум“ е извън споразумението, но в
споразумението е предвидено като форма на безплатна изява в
рамките

на

информационно-разяснителната

кампания.

Следователно, няма проблем. В споразумението е вписано, че ще
има неплатени форми като други форми на информационноразяснителната кампания и това са „Панорама“, „Референдум“,
сутрешни блокове и т.н.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението на господин Троянов за отговор. Имате ли
забележки?
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение.
15. Информация от областната администрация – Враца за
обучението на СИК и за доставка на пликове.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо за
сведение.

То

е

главен

експерт

в

отдел

„Координация

и

административен контрол“ на областна администрация – Враца,
които са отбелязали до ЦИК, както и до Дирекция „Регионална
координация“ на Министерския съвет, че са получили бюлетини,
пликове и същите са разпределени и се предават на ръководителите
на техническите екипи по общини, като преди предаването им на 26
януари от 18 ч. Ще бъдат в сградата на областната администрация и
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ще бъдат поставени под охрана – дежурни постови полицаи, за 24
часа и охрана на СОТ.

13. Имейл от БНТ – изпратени въпроси за сайта им.
ЕРХАН

ЧАУШЕВ:

По

електронен

път

е

постъпило

предложение от журналиста Д. Тодорова, явно от БНТ Пише:
„Здравейте! Изпращам ви няколко примерни въпроса, които
можем да поставим на сайта си във връзка с националния
референдум, който да се активира и да се повиши интересът“ - и
посочва три въпроса. Въпросите са:
1. Какво да направя, ако не открия името си в списъка?
2. Ако ми се наложи да пътувам – къде и как мога да
гласувам.
3. Студент съм и уча в град, различен от този, в който имам
постоянен адрес. Как и къде мога да гласувам.
Въпросът е дали ще подаваме информация за този сайт, който
е различен от нашия. Ако приемем, че ще подаваме този тип
информация, аз мога да ви предложа съответните текстове. Но
считам и оттук нататък мога да заявя, че повече няма да участвам в
рубрики, въпроси и отговори за чужди сайтове.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Идеята е по-скоро да стане като
сайта на М-тел. Аз вчера влизах в него. Ако влезете там в рубриката
„Въпроси и отговори“, те са си субсумирали проблемите, които
техните клиенти имат към М-тел, в определени директории. И са ги
сложили така, че в тази директория можеш лесно да намериш
отговор на въпроса, който те интересува.
Този сайт на БНТ „Въпроси и отговори“ е нещо подобно.
Като влезеш там, очевидно искат по този начин хората, които искат
да търсят типова информация, да получат отговори на въпросите.
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Тези въпроси може да са постъпили от двама души, но да касаят
2000 или 200 000 души.
Не знам доколко адекватно ви обясних идеята, която
всъщност имат от БНТ, но това е което аз съм разбрал.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Има решение на ЦИК да им
отговаряме.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз лично смятам, че инициативата при
подаване на информация трябва да е на Централната избирателна
комисия, а не инициатори да бъдат други субекти. ЦИК си има
официален сайт. Чисто организационни са ми възраженията тук. Не
може да действаме по инициатива на отделни журналисти. Това ми е
идеята.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз мисля, че тя не е отделен
журналист. Това е във връзка с тази стратегия на телевизията за
работа и с Централната избирателна комисия, и за работата им по
разясняване на кампанията за референдума 2013 г. Мисля, че затова
е дошло при нас и аз така го и докладвах.
Ако ние отговорим евентуално на сегашните въпроси, те
очевидно ще бъдат качени в тази рубрика и ще помогнат на хората,
които ги задават, за да не питат повече по тези въпроси. Ще питат по
други въпроси.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако тръгнем по тази линия, първо на
онази група, на която трябваше да се докладва, не се стигна до това
нещо. Заседанието се разтури още преди да си отворя устата поради
ред други причини.
Второ, вчера се опитах да взема думата на заседание и ми
казаха, че отива към последната точка. Сега в момента се опитвам
също да докладвам, така че ако тръгнем по тази линия, наближава 5
и половина и пак ще тръгнем по една дълга наклонена спирала.
Заради това аз чисто организационно зададох въпроса: ще
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отговаряме ли или няма да отговаряме. И заявих мнението си по
този въпрос ясно и категорично.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Какви бяха въпросите?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз ги прочетох, но пак ще ги прочета:
„1. Какво да направя, ако не открия името си в списъците?
2. Ако ми се наложи да пътувам – къде и как мога да
гласувам.
3. Студент съм и уча в град, различен от този, в който имам
постоянен адрес. Как и къде мога да гласувам.“
Това са примерни въпроси – предложение на журналиста.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз предлагам да им изпратим
методическите указания, които имаме в електронен вид и да ги
насочем към нашия сайт, за да могат да видят и клиповете, които се
разпространяват, като вземат информацията оттам. Ако сега влезем
в нашия сайт и се кликне на информацията за граждани, тази тема е
развита подробно примерно в гласуване на ученици и студенти. Там
пише и къде може да гласуват, и как да гласуват. Така че ако я
насочим към БНТ, ще можем да популяризираме цялата тази
информация. Който не дойде на нашия сайт, ще отиде на сайта на
БНТ.
Аз това ще предложа на докладчика и на вас, ако приемете
това за удачен вариант доколкото те все пак се нуждаят от такава
секция „Въпроси и отговори“.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не ми се вижда удачно. Целта е
кратко и ясно да се дадат правила за гласуване на ученици и
студенти и да кажем: може да гласува, така прави, така прави.... И
отделно можем да пишем: такава информация може да намерите и
на... Но ние да им дадем тези отговори от името на ЦИК и те да си ги
качат

на

сайта.

Нали

това

беше

целта

сътрудничество в разяснителната кампания.

–

говоренето

за

39
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Точно затова е идеята, че ти като
отговаряш на тоя въпрос, няма да си измисляш нещо друго, а ще
влезеш и ще копираш това, което е написано в методическите
указания и което е на сайта.
Тогава докладчикът или друг член да копира тези неща, да се
изпратят на тази жена, за да се види, че ние сме партньори и работим
както сме се договорили, но и да й се каже: има методически
указания, вижте и нашия сайт и може да си отговорите на много
въпроси. Да дадете въпроси, на които вие сами да си отговорите,
ако това искате.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проблемът е отново организационен.
Въпросът е, че при писмената реч се създава контекст от самия
текст. Това реална случка ли е или типологична? Вижте как звучи
въпросът: ако пътувам, кога и къде мога да гласувам? – Това реален
човек ли пита? Ако аз пътувам, ще уточня. И аз как да ти отговоря:
къде пътуваш сега? В България ли, в чужбина ли? Въпросът е за
формулировката на въпроса, на който се отговаря. Това имах
предвид като казах, че се създава контекст от самия въпрос.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Според мене по-скоро така би
попитал човек по принцип, когато му се налага да не е на мястото на
постоянния си адрес в деня на референдума. Независимо къде ще
пътува.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако пътувам, къде и как мога да
гласувам? – Има безкрайно много възможности. Първо, да си
гласуваш в секцията по постоянен адрес преди да тръгнеш. Второ,
ако имаш намерение да гласуваш в другото населено място, има
безкрайно много варианти. Ако присъстваш в списъка по постоянен
адрес – не можеш, но пък ако живеещ до онова населено място, в
което пък евентуално имаш настоящ адрес, май ще можеш да
гласуваш там, ако си спазил друга процедура... Ако пътуваш в
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чужбина, можеш първо да гласуваш в България и тогава да тръгнеш.
А пък може и да стигнеш там и да гласуваш...
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Може да се отговори по обратния
ред: можеш да гласуваш по настоящ адрес, ако си го променил едикога си и можеш да гласуваш по постоянен адрес. И край.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз си казах резервите. Прекалено много
общите формулировки създават погрешна представа.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако предложението на
докладчика е да не се отговаря, аз мога да кажа следното:
Ако се постави добронамерено и ако се иска да се предостави
информация, има начин това да се направи, защото ние имахме в
план-сметката 100 000 лв. за разяснителна кампания и когато сега
ни се дава възможност да провеждаме разяснителна кампания, не е
целта ние да покажем как няма да я провеждаме.
Да, свързано е с определен ангажимент, свързано е с
ангажиране на хора, но не е невъзможно. След като са записали в
мейла, че ни изпращат примерни въпроси, ако ние преценяваме, че
не е удачно това да са примерните въпроси, които да се качат в сайта
със съответните отговори, бихме могли да кажем: тези въпроси не са
удачни и ви предлагаме да поставим еди-какви си въпроси, които
според нас са унифициран вариант. Примерно, ако не се намирам по
постоянния си адрес, мога ли да гласувам на друго място или ако
пътувам извън страната, или ако пътувам в страната...
Може да се намери формулировка и можеше да обсъдим това
с тези, които са ни поставили въпросите. Най-елементарният подход
беше да вземем от методическите указания тази част, която касае
хипотеза на гласуване на ученици или студенти, на хора които се
намират извън страната или на хора, които не са по постоянния си
адрес. Не са чак толкова много хипотезите, които са тук.
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Ако считаш, че тези въпроси са неудачни, предложи удачни
въпроси. И аз ще си позволя, ако предложението на докладчика е да
не се отговаря на тези въпроси, да ви предложа на тези въпроси да
отговорим с цитати от нашите методически указания. Специално за
третия въпрос относно гласуването на ученици и студенти, да
поставим това, което е свързано с тяхното гласуване. За първите два
въпроса аз се ангажирам в понеделник да ви направя предложение за
някакъв текст за отговор.
Ще подложа на гласуване предложението на докладчика,
което е да не се отговаря на поставените въпроси.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 4, против – 10.
Не се приема предложението. В понеделник аз ще ви
предложа отговор на въпросите.
8. Приемане на решение относно организацията на
гласуване на националния референдум на 27 януари 2013г. в
село Яворово, област Стара Загора.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, имате проекта.
Днес по имейла е получено писмо от кмета на община Стара
Загора господин Живко Тодоров. Предлагам ви следния проект за
решение относно нови граници на община Чирпан и община Стара
Загора, област Стара Загора.
„Постъпило е писмо с вх. № 585-НР на ЦИК от 18 януари
2013 г., подписано от кмета на община Стара Загора Живко Тодоров,
с което ни уведомява, че съгласно указ на президента на Република
България, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 5 от 18 януари 2013
г., са утвърдени нови граници на община Чирпан и община Стара
Загора, област Стара Загора.
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Във връзка с произвеждането на националния референдум на
27 януари 2013 г. Централната избирателна комисия е сезирана с
въпроса следва ли да се предприемат действия избирателната
секция, образувана от община Чирпан в село Яворово, да бъде
закрита и да бъде образувана избирателна секция в село Яворово
към община Стара Загора.
Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Образуваната секция в село Яворово, община Чирпан, запазва
номера си, така както е определен със заповедта на кмета на община
Чирпан, област Стара Загора.
Секционната избирателна комисия в село Яворово, област
Стара Загора, да получи всички необходими книжа и материали за
националния референдум на 27 януари 2013 г. от Общинска
администрация – Чирпан, съвместно с представители на РИК –
Стара Загора.
Секционната избирателна комисия в село Яворово, област
Стара Загора, да бъде транспортирана до РИК – Стара Загора от
Общинска администрация – Чирпан.
След предаване на протокола с резултатите от гласуването на
РИК – Стара Загора и списъка за гласуването, останалите книжа и
материали да бъдат предадени за съхранение на Общинска
администрация – Чирпан.“
Това е моето предложение.
Има предложение в относно текстът да бъде: „относно
номера на образуваната секция в село Яворово, област Стара
Загора“.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Можем ли да пишем: относно номера
на образуваната секция, организацията на гласуването и отчитане на
резултатите? Защото ние реално това правим с решението.
Запитването е за номера на секцията, но има и други въпроси.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Самата организация включва и
създаването на секцията, и организацията на гласуването, и
отчитането на резултатите.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:

И изразът става:

относно

организацията на гласуване на националния референдум на 27
януари 2013г. в село Яворово, област Стара Загора.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Има

ли

други

предложения за корекции? – Няма.
Който е съгласен с проекта за решение с редакциите, моля да
гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение № 119-НР.
9. Регистрация на сдружение „Екологично сдружение за
земята“.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ще се възползвам да докладвам
още нещо. Това е регистрация на наблюдатели от едно екологично
сдружение, което вчера не беше окомплектовано, а сега има
заявление, подписано от представляващите, тъй като съгласно
актуалното състояние сдружението се представлява от поне двама
членове на управителния съвет заедно.
Предлагам

ви

следния

проект

за

решение

относно

регистрация на сдружение „ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ ЗА
ЗЕМЯТА“ за участие с наблюдатели при произвеждане на
националния референдум на 27 януари 2013 г.
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„Постъпило е заявление с вх. № НР-557 от 17.01.2013 г. на
ЦИК, подписано от Генади Кондарев и Тодор Тодоров, членове на
УС на сдружение „ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЯТА“ –
юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели
при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
В заявлението са посочени наименованието на сдружението,
лицата, които представляват сдружението, седалището и адресът на
управление на сдружението, адрес за кореспонденция, както и
лицето за контакт и телефон за връзка.
Към заявлението е приложено удостоверение за актуално
състояние на сдружението от 13.11.2012 г. по ф.д. № 13197/2000 г.,
издадено от Софийския градски съд.
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 „ЕКОЛОГИЧНО
СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЯТА“ за участие с наблюдатели при
произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
Не по-късно от 24 януари 2013 г. сдружение „ЕКОЛОГИЧНО
СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЯТА“ 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.“
И аз правя предложение да продължим да процедираме и да
изпратим по имейла сканирано Приложение № 22 от изборните
книжа, за да може те да си попълнят съответните удостоверения и да
ни бъдат предоставени за подпечатване.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
възражения? – Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение № 120-НР.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ще си позволя само за сведение
на Централната избирателна комисия да докладвам, че днес в ЦИК
Агенция „Афис“, която сме регистрирали като социологическа
агенция, са представили необходимите списъци с имената на
анкетьорите по секции за цялата страна, ние сме им ги подпечатили,
така че са изпълнени изискванията на нашето решение, с което сме
ги регистрирали.
10. Отговор на писмо от Сметната палата.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, на предишни заседания съм
ви докладвала едно писмо, което дойде от Сметната палата. Писмото
е от 18 декември и позадържахме отговора, но няма никаква промяна
в ситуацията.
Писмото от Сметната палата е свързано с нашето Решение №
77-НР за финансиране на информационно-разяснителната кампания,
в което в една от последните точки сме включили, в т. 10,
задължението да бъдат дадени отчети за изразходваните средства
пред Сметната палата от страна на инициативните комитети и 76-те,
т.е. участниците в информационно-разяснителната кампания.
В това писмо се изразява становище, че съгласно Изборния
кодекс ние неправилно сме включили тази точка, защото Изборният
кодекс се отнасял само за избори.
Предлагам ние да възприемем, че тази позиция на Сметната
палата от правна гледна точка според мене е непрецизна доколкото
имаме препращащата норма на § 2 от Закона за прякото участие на
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гражданите в държавната власт и местното самоуправление, на
каквато база ние сме разсъждавали и сме приели нашето решение. И
предлагам на Сметната палата да изпратим отговор, който да гласи:
„На свое заседание на 18 януари 2018 г. Централната
избирателна комисия разгледа Ваше писмо изх. № 37-12-37 от
18.12.2012 г., с което ни сезирате с искане за отмяна на т. 10 от
Решение № 77-НР от 11.12.2012 г. на ЦИК. Централната
избирателна комисия счита, че цитираното решение е прието в
изпълнение на разпоредбите на чл. 159, ал. 1 от Изборния кодекс във
връзка с § 2 от Закона за прякото участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление и не се налага да бъде
преразглеждано.“
Колеги, предлагам адресатът да бъде не само председателят
на Сметната палата, а да го изпратим и до Народното събрание:
„Изпращаме ви писмо № 37-12-37 на Сметната палата и
отговора на Централната избирателна комисия с изх. № ...“ Без да
обясняваме защо, просто им го изпращаме.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Да

гласуваме

предложения от госпожа Сидерова отговор до Сметната палата.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
Предложението е писмото, което Сметната палата ни изпрати
и на което ние отговаряме, заедно с нашия отговор, до Народното
събрание.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
26. Възнаграждение за ОИК – Бяла Слатина.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № 16 от 4 януари 2013 г. е
постъпило искане за

възнаграждение за ОИК – Бяла Слатина.

Изпращат ни протокол за проведено заседание общинската
избирателна комисия. Заседанието е проведено на 27.12.2012 г. и е
във връзка с наше писмо за поискана справка относно делата, които
са имали от общинската избирателна комисия в Бяла Слатина. На
заседанието са присъствали председател, заместник-председател,
секретар и 9 членове. Основанието е Решение № 1486-МИ на ЦИК
от 10.11.2011 г.
Предлагам да бъде изплатено от държавния бюджет.
Съответно са поискали

едно дежурство, което е било

осъществено от председателя на комисията на 21.12.2012 г. във
връзка с подготовката на заседанието – за изготвянето на въпросната
справка. Основанието е също Решение № 1486-МИ на ЦИК от
10.11.2011 г., от държавния бюджет – за изплащане.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
27. Възнаграждение на ОИК – Харманли.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № 17 от 4 януари 2013 г. е
постъпило искане за възнаграждение от ОИК – Харманли, която е
провела заседание на 27.12.2012 г. относно наше писмо №
872/23.11.2012 г., с приложена таблица за заведени дела, обжалвани
решения и съответно тяхното движение. На заседанието са
присъствали председател, секретар и

12

членове или общо 14

човека. Правното основание е Решение № 1486-МИ на ЦИК от
10.11.2011 г. От държавния бюджет – за изплащане.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.

16. Възнаграждение на ОИК – Златоград.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, постъпили са искания
от общинската избирателна комисия в Златоград, област Смолян,
които ви предлагам да бъдат одобрени от Централната избирателна
комисия във връзка с положени дежурства и заседания.
Дежурството от ОИК – Златоград е положено на 5.11.2012 г.
Присъствали са председател, секретар и един член. То е подготовка
на писма до Агенцията по вписванията. Това е във връзка със
заседание, на което те са прекратили пълномощията на кмета на с.
Долен Захари Пламенов Кадиев поради конфликт на интереси.
Поради тази причина те са изпратили писма до Агенцията по
вписванията, за да установят, че същият има едноличен търговец,
който не е прекратен след произвеждането на изборите на 30.11.2011
г. Предлагам това възнаграждение да бъде изплатено от общинския
бюджет съгласно Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г.
На 30.11.2012 г. са провели заседание, на което са
присъствали председател, секретар и

12

членове, във връзка с

подготовка на справка съгласно наше решение 872 от 23.11.2012 г.
за заведените искове против общинската избирателна комисия в
административния съд в съответния район. Предлагам от държавния
бюджет да им бъде изплатено възнаграждението. Те са представили
съответната справка.
На 05.12.2012 г. е проведено заседание, на което са
присъствали председател, секретар и

12

членове. Правното
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основание е чл. 278 от ИК – взето е решение за предсрочно
прекратяване пълномощията на кмета на с. Долен Захари Пламенов
Кадиев. Предлагам от държавния бюджет да бъде изплатено
възнаграждение

на

присъстващите

членове,

председателя

и

секретаря на общинската избирателна комисия – Златоград.
На 14.12.2012 г. е положено дежурство от председателя,
секретаря и един член във връзка с Решение № 1486-МИ на ЦИК от
10.11.2011 г. То е във връзка с подготовка на материали за
провеждане заседание на 17.12.2012 г. за вземане на решение за
уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор, консултации
с кмета на общината, уведомяване председателя на общинския съвет
за влязлото в сила

решение № 143-МИ за прекратяване

пълномощията на кмета на с. Долен. Предлагам това дежурство да
бъде изплатено от общинския бюджет.
И заседание на 17.12.2012 г., на което съгласно чл. 272, ал. 2
и 3 от ИК са взели решение за уведомяване на ЦИК да направи
предложение до президента на Република България за насрочване на
частичен избор при предсрочно прекратени пълномощията на кмета
на кметството в с. Долен, община Златоград, област Смолян.
Присъствали са председател, заместник-председател, секретар и 13
членове. На основание чл. 272, ал. 2 и ал. 3 ви предлагам от
държавния бюджет да им се изплати това заседание.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
20 . Възнаграждение на ОИК – Белослав.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:

От ОИК – Белослав, област

Варна, с вх. № 1464 от 28 декември 2012 г. е пристигнало искане за
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заплащане на възнаграждение на членовете на ОИК – Белослав за
заседание във връзка с писмото за попълване на таблица, поискана
от нас, с изх. № 872 от 23.11.2012 г. Присъствали са председател,
заместник-председател, секретар и 14

члена. Предлагам да бъде

изплатено от държавния бюджет.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен да бъде
заплатено заседанието на ОИК – Белослав, област Варна за даване на
отговор на наше писмо така, както беше докладвано от колегата
Бояджийски, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Приема се.
21. Възнаграждение на ОИК – Сливо поле.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Пристигнало е искане с вх. № 30
от 9 януари 2013 г. с протокол № 48 от 6 януари 2013 г. на ОИК –
Сливо поле, във връзка с разглеждане на оставка на общински
съветник и обявяване на избора на следващия в листата кандидат.
Заседанието е на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с ал. 4 от
ЗМСМА и чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА. Присъствали са председател,
заместник-председател, секретар и

14

члена. Да се изплати от

общинския бюджет.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен да бъдат
изплатени възнагражденията съгласно предложението на колегата
Бояджийски, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Приема се.
22. Възнаграждение на ОИК – Опан.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Един доклад, който е искане за
възнаграждение от ОИК – Опан. Искането е извън сроковете, които
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сме посочили в нашето решение. Има искане за възнаграждение от
2011 г.
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Няма пречка. Не можем да им
откажем, нямаме основание.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Искането е с вх. № 1462 от 28
декември 2012 г. Искат възнаграждение за заседания включително
от 2011 г. Смятам, че е необходимо да се извърши справка дали вече
не е плащано по тези искания, защото аз не мога да гарантирам, че
не е плащано и да бъде докладвано на друго заседание. Но го
докладвам сега за сведение на комисията, да знаете, колеги, че
такова нещо има и че се работи по него.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Колеги,

съгласни

ли

сте

с

направеното предложение на колегата Бояджийски засега докладът
да остане за сведение и след като бъде направена справка дали са
извършени заплащания и вземано решение по исканията, тогава да
бъде докладвано? – Докладът остава за сведение.
18. Възнаграждение на ОИК – Гърмен.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, предлагам на вашето
внимание три комисии, които искат изплащане на възнаграждение.
Първата е общинската избирателна комисия в Гърмен. С
писмо с вх. № 1451 от 27 декември 2012 г. те искат заплащането
първо на едно заседание, проведено на 20 декември 2012 г., на което
са присъствали председател, заместник-председател, секретар и 14
члена. Основанието е Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г.
Касае даването на справки за водените дела, които ние сме
поискали. Заплащане от държавния бюджет. Предлагам да бъде
уважено.
И едно дежурство на 19 декември 2012 г. за подготовка
именно на това заседание. Участвали са председател, секретар и
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един член. Основанието е същото: Решение № 1486-МИ на ЦИК от
10.11.2011 г. От държавния бюджет – за заплащане.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Колеги,

който

е

съгласен

с

направеното предложение от колегата Негенцова за изплащане, моля
да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Приема се.
19. Възнаграждение на ОИК – Исперих.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Второто е искане от общинската
избирателна комисия Исперих. Входящият номер е № 34 от 11
януари 2013 г. Искат заплащане за едно заседание на 7 януари 2013
г. Присъствали са председател, заместник-председател, секретар и 12
члена, като на това заседание са прекратени пълномощията на
общински съветник и е обявен за избран следващият, тъй като
лицето е назначено със заповед на кмета за държавен служител на
длъжност в дирекция „Хуманитарни дейности“ в общинската
администрация – Исперих. Основанието е чл. 277, ал. 1 от Изборния
кодекс. От държавния бюджет за изплащане.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Колеги,

който

е

съгласен

с

направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Приема се.
17. Възнаграждение на ОИК – Силистра.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Последното е искане от ОИК –
Силистра, с вх. № 1450 от 27.12.2012 г. Заседанието е на 18
декември. Присъствали са председател, заместник-председател и 10
члена. Основанието е Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г.
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Заседанието касае даване на справки за водените дела. От държавния
бюджет – да се изплати.
Едно дежурство на 28.12.2012 г. Присъствали са председател,
заместник-председател и един член. Основанието е отново Решение
№ 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г. за подготовка именно на това
заседание. Предлагам да бъде изплатено от държавния бюджет.
Третото искане обаче е за проведено дежурство на 19
декември 2012 г. Това е денят след проведеното заседание, като
основанието за това нещо е изготвяне на справка за проведеното
заседание и дадените дежурства от членовете на ОИК. Считам, че
това е без основание и не следва да бъде признато, не би трябвало да
бъде изплатено.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Колеги,

който

е

съгласен

с

направеното предложение като колегата Негенцова предложи да не
се заплаща за дежурство след проведеното заседание, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Приема се.
11. Запитване

от

ОИК

Монтана,

запитване

от

председателя на ОИК-Вълчедръм за заплащане на пътни
разходи.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Има запитване от председателя на
ОИК – Монтана във връзка със заплащане на транспортни разходи
за явяване по делата, които са е водили в Административния съд –
Монтана, към което запитване са приложени и служебни бележки от
съответните състави затова, че председателката на комисията се е
явявала по делата. Те са 4 на брой.
Аз ви предлагам да й отговорим, че искането трябва да бъде
отправено до общинската администрация, като към него се
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представят освен служебните бележки, и оправдателните документи
за извършените транспортни разходи. И като приложение към
нашето писмо върнем представените служебни бележки.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Предлагам да се изготви писмо до
общинската избирателна комисия – Вълчедръм с отговор, че
изпращаме за изплащане заявката на председателката на ОИК –
Монтана – изплащане на пътни разноски по явяване на дела пред
Административния съд – гр. Монтана. Изплащането да стане след
представяне на документите за извършените транспортни разходи.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тогава другият вариант е да се
изготви писмо до общинската администрация – община Вълчедръм,
в което да пишем, че изпращаме заявката на ОИК - Монтана, за
изплащане на пътни разноски по явяване на делата пред
Административния съд – гр. Монтана, за да бъдат изплатени,
транспортните разходи след като бъдат представени и документите
за извършените транспортни разходи. Става въпрос за ОИК –
Вълчедръм, област Монтана, явяването е в административния съд –
Монтана.
Имате ли други предложения? – Няма.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Приема се.
28. Възнаграждение на ОИК – Монтана.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Другите ми доклади са свързани със
заплащане на едно заседание на ОИК – Монтана по вх. № 13 от
3.01.2013 г. Заседанието е проведено на 26 декември 2012 г.
Присъствали са председател, заместник-председател, секретар и 13
члена. Основанието е Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г.,
т. 2, буква „д“ – предлагам да се изплати от държавния бюджет.
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Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Приема се.
23. Възнаграждение на ОИК – Ловеч.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Другото искане е с вх. № 8 от
2.01.2013 г. от общинската избирателна комисия – Ловеч, област
Ловеч, за заплащане на едно дежурство на 21 декември 2012 г. на
председателя. То е за подготовка на заседание. Основанието е
Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г., т. 9, буква „а“. Да се
изплати от държавния бюджет.
И за заплащане на едно заседание от 27 декември 2012 г. на
председател, заместник-председател, секретар и

9

члена.

Основанието е същото Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011
г., само че т. 1, буква „ж“ и т. 9, буква „д“ – да се изплати също от
държавния бюджет.
Колеги, който е съгласен да изплатим тези възнаграждения на
ОИК - Ловеч, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Приема се.
24. Възнаграждение на ОИК – Хасково.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Искане, което е пристигнало от
общинската избирателна комисия – Хасково, с вх. № 10 от 2.01.2013
г. за заплащане на две заседания. Едното е от 19 декември 2012 г.
Присъствали са председател, заместник-председател, секретар и 22
члена. Основанието е Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г.
Да се изплати от държавния бюджет.
Другото заседание е проведено на 27 декември 2012 г.
Същият състав е присъствал. Основанието е наше Решение № 1098-
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ПВР/МИ от 6.10.2011 г., което е допълнено с Решение № 1839-МИ
от 10 май 2012 г. Това е по приемането на книжата. Да се изплати
също от държавния бюджет.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Приема се.
29. Разни.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № НР-552 от 17 януари
2013 г. сме получили от изпълняващия длъжността директор на
дирекция „Информация“ на БНТ във връзка с отразяването от БНТ
на кампанията за националния референдум 2013 г. и реализация на
директни включвания от ЦИК. Молят за разрешение за достъп и
паркиране

на

телевизионна

техника.

Посочили

са

и

регистрационните номера на транспортните средства. Искането е за
изграждане на коментаторско място и стенд ъп позиция за преките
излъчвания на БНТ и се обръщат за съдействие да бъде
предоставено част от фоайето, вход балкон вляво на залата и
осигуряване на достъп.
Това е за сведение. Копие от писмото ще бъде предоставено и
на говорителите, за да знаят къде ще се ситуира Българската
национална телевизия.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ако си спомняте, вчера пуснахме
едно писмо до „Информационно обслужване“ АД във връзка с
изпълнението на договора и по-специално за приемане, обработка и
визуализация на информацията. Поискахме да ни бъдат изпратени
имената на хората от „Информационно обслужване“ АД, които ще
работят в изчислителния пункт в ЦИК. Във връзка с това с вх. №
НР-572 от днес от изпълнителния директор ни се изпраща
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съответната информация, че за това нещо се отговарят лицата: Илия
Горанов, Диана Пенчева, Александра Лечева и Ирина Цолова.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Писмото, което беше докладвано вчера
по имейл от българския гражданин Емил Богданов да му се
предостави информация за мотивите на инициативния комитет на
Иван Иванов и заявлението, и ние отговорихме, че все пак по Закона
за достъп до обществена информация той трябва да се съобрази със
законовите изисквания, той отново ни пише:
„Уважаема комисия, искам да ми бъдат предоставена
информация

само

за

мотивите

на

инициативния

комитет,

представляван от Иван Иванов, по възможност заедно със
заявлението на представлявания от него комитет.“
Предлагам това засега да остане за сведение и ние да
изчакаме той да направи своето запитване съобразно изискванията
на чл. 24 и 25 от Закона за достъп до обществена информация. Имате
ли възражения?
Ние му казахме по Закона за достъп до обществена
информация той да се съобрази с изискванията, но той казва: аз
искам само мотивите и заявлението. Ние ли да го изчакаме той да ни
отговори така, както сме поискали по Закона за достъп до
обществена информация, или да му отговорим отново с имейл, че
очакваме той да се съобрази със Закона за достъп до обществена
информация и че може да получи информация по интересуващите го
проблеми и от инициативния комитет на Иван Иванов.
Ние сме му отговорили със следния имейл: „За да разгледа
ЦИК вашето заявление по Закона за достъп до обществена
информация, то трябва да отговаря на изискванията на чл. Чл. 24 и
25 от този закон. ЦИК ще разгледа заявлението ви, ако е изпратено
по електронен път при условие, че е подписано, сканирано и
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изпратено като прикачен файл. Уведомявам ви, че следва да
изясните искането си, като посочите дали искате да ви бъде
предоставена информацията за мотивите на инициативния комитет,
представляван от Иван Иванов, или за мотивите на ЦИК, с които е
приела решение за регистрирането на този инициативен комитет. От
вашия имейл това не става ясно.“
И той ни отговаря само, че иска мотивите и заявлението,
подадени до ЦИК. Ако искате да му посочим в един имейл, че за
мотивите може да се информира от самия инициативен комитет на
Иван Иванов, чиито данни са посочени в сайта на Централната
избирателна комисия, а що се касае до заявлението и официалната
позиция с мотивите, трябва да се съобрази с изискванията на Закона
за достъп до обществена информация.
ЕРХАН ЧАУШЕВ. Аз поддържам твърдението си. Още
миналия път казах: след като инициативен комитет се е регистрирал
публично

да

води

информационно-разяснителната

кампания,

написал го е това саморъчно, мотивирал се е пред органа, който в
случая го допуска до ползването на съответните права и задължения
като публичен участник – защитник на алтернативна теза, няма
никаква пречка в официален документ да се посочи какво е посочено
в този официален документ.
Затова аз предлагам действително да се даде възможност да
се посочат мотивите в заявлението, по което той се идентифицира в
случая като защитник на алтернативна теза. Той е част от
легитимацията на участник, който трябва да убеждава за нещо си. Аз
не защо да не се изведат мотивите в публичното пространство на
този участник в случая. Той освен тези, той има и съответните
задължения и отговорности
разяснителната кампания.

на участник в информационно-
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ГЕРГАНА МАРИНОВА: Ние можем да решим да ги дадем
или да не ги дадем. Но това, което говорихме вчера и което аз
продължавам да поддържам и днес е, че това, което той ни беше
изпратил вчера и това, което ни е изпратил днес, не е заявление по
смисъла на Закона за достъп до обществена информация.
Ако въпреки това решим да дадем тази информация, това е
друг въпрос. Но вчера дискусията тръгна натам дали това е
заявление по смисъла на Закона за достъп до обществена
информация. Решихме, че то не е. Това което днес ни е изпратил,
отново не е. Но въпреки това, отделно от това, ако не го разглеждаме
като такова, стои въпросът дали да му предоставим тази информация
или не.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Въпросът има два аспекта: или да го
оставим и да изчакаме той да ни отговори така, както сме му
посочили вчера в имейла – официално, съобразно изискванията на
Закона за достъп до обществена информация; или другият вариант е
да му изпратим само мотивите, тъй като в тях не би трябвало да има
тайна. А що се касае до самото заявление, то действително, ако той
поддържа, да си направи искането съобразно Закона за достъп до
обществена информация. Защото заявлението не е публичен
документ и не можем ние да го размятаме на който поиска. В него се
съдържат лични данни на членовете на инициативния комитет и ние
не можем да го предоставим на българските граждани. Иначе щяхме
да го качим в нашия сайт и всеки който има достъп до сайта, да има
достъп и до заявлението.
Или само мотивите, защото те са част от кампанията на този
комитет и да го насочим, че самото заявление – само след като
изпълни изискванията на чл. 24 и 25 от Закона за достъп до
обществена информация. Можем да го насочим, че съставът на

60
членовете на инициативния комитет може да намери и в интернет
пространството.
Изпращаме му мотивите и му казваме: ако поддържате за
копие от заявлението, то трябва да се обърнете съобразно еди-кои си
текстове.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Съгласни ли сте да
гласуваме това предложение? – Предоставяме мотивите, тъй като те
са публична информация под една или друга форма и точно
конкретната формулировка, която на нас ни е предоставена,
многократно е изразявана от този инициативен комитет. Това е
точно така. А по отношение на заявлението му казваме да се
съобрази с указанията, които сме му дали за формата на заявлението.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Имаме решение.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение оферта от телевизия „Евроком“ с цени на излъчване на
рекламни форми. Предлагам тази оферта да бъде подредена сред
останалите цени, предложени ни от други медии.
Следващото писмо е от областната управа на област Добрич.
Също го докладвам за сведение, че в отговор на писмо на
Централната избирателна комисия, областната управа не може да
осигури средства за заплащане на възнаграждение на специалисти
при РИК – Добрич, за датите 27-28 януари 2013 г. в рамките на
предоставения бюджет за подготовката и произвеждането на
националния референдум на 27 януари 2013 г.
Уважаеми колеги, ние бяхме изпратили подобен въпросзапитване до областните управи. Предлагам да обособим една папка
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в канцелария № 23 и да събираме там тази информация и тя да се
съхранява там.
Също за сведение ви докладвам постъпило писмо за
акредитации на журналисти от сайта БГ.НЕС. До този момент са
постъпили такива и от БТА. Докладвам го за сведение, като ще ви
помоля следващите писма с акредитации да ги придвижваме за
изработване на техните пропуски до ЦИК и да бъдат докладвани
накрая, когато съберем цялостната информация на кои медии сме
издали тези пропуски.
Докладвам

ви

също

за

сведение,

ако

Централната

избирателна комисия прецени, едно писмо, което е от кмета на с.
Бели Извор, община Враца. То е адресирано до ЦИК, но
същевременно е адресирано до Комисията за предотвратяване и
установяване конфликт на интереси, тъй като касае тяхната
компетентност: относно член на Централната избирателна комисия
дали е в конфликт на интереси.
Предлагам това писмо да остане за сведение, тъй като е
изпратено до нас и до комисията, така че след като е адресирано до
председателя на КПУКИ, то да се придвижи по официалния ред там
и при нас да остане само за сведение.
Последните две неща, едното от които е, че също така
постъпи искане от нов, втори телевизионен японски екип, състоящ
се от журналист Джин Накафуми, както и от оператор, който е руски
гражданин – Владимир Анискин. Докладвам го сега само за
сведение. След като постъпи писмо и кой е преводачът от българска
страна, тогава ще ви предложа да изготвим отново писмо, с каквото
снабдихме първия поискал телевизионен екип на японска телевизия,

62
за да може да снима в секционните избирателни комисии. Това е
друга телевизия и други лица. С нас се свърза Георги Костов, който
ще им бъде преводач. Ще постъпи официално искане отново по
имейла до ЦИК да им се осигури акредитация, както и да им бъде
подготвено писмото, което вече беше изпратено на националната
японска телевизия.
(По-късно в заседанието.)
БИСЕР ТРОЯНОВ: Ще ви моля с оглед докладваната по-рано
молба на телевизионен екип „Атахи“ на японска телевизия, с
журналист Джин Накафуми, и двама руски граждани: Владимир
Анискин и Васили Подкопаев, Централната избирателна комисия да
подпише писмо, подобно на това, което вече дадохме на друга
японска телевизия. Този екип, придружаван от преводача Георги
Йорданов Костов, да посети избрани от тях секции и да отрази
гласуването в насрочения за 27 януари 2013 г. национален
референдум, както и да отразява работата на Централната
избирателна комисия.
В писмото е посочено какви са правата на журналистическия
екип и да издадем пропуски на журналистическия екип за достъп до
Централната избирателна комисия – това е фоайето в зала „Света
София“, така както те са го поискали с писмо-имейл до ЦИК.
Моля ви да гласувате в тази насока.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Приема се.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Последното писмо от доклада ми сега
като дежурен, което ще ви докладвам, е адресирано до госпожа

63
Сидерова, защото е обучавала районните избирателни комисии на
Пловдив и на Пазарджик. Запитването е по имейла от началника на
отдел „ГРАО“ в община Стамболийски, област Пазарджик. Тя пита
дали 28 януари 2013 г. ще бъде учебен ден или е обявен за неучебен
след референдума, тъй като директорите на детски учебни заведения
са очаквали писмен официален документ относно този въпрос.
Уважаеми колеги, ние нямаме официален отговор или
информация по този въпрос от страна на Министерството на
образованието, младежта и науката. Свързах се по телефона с
юридическия отдел, но те не знаят дали има заповед. Помолих да се
свърже с мен директорът на дирекция „Организация, контрол и
инспектиране“ Лазар Додов. До този момент обаче нямам
информация.
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Да изпратим в министерството
това писмо.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Добре, и да ги помолим да отговорят
официално и на ЦИК. Но нека да се свържа още веднъж по
телефона, ако директорът се е върнал.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предложението е да
препратим писмото и да отправим запитване към Министерството на
образованието, младежта и науката.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение.
(По-късно в заседанието.)
БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, преди малко в
заседанието на Централната избирателна комисия беше прието
решение да изпратим запитването на представителя на ТД „ГРАО“ с
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оглед на това дали 28 януари ще бъде неучебен ден, до
Министерството на образованието, младежта и науката.
След като се свързах с директора на съответната служба
господин Добрев, се оказа, че министърът на образованието,
младежта и науката е подписал заповед РД-09-51 от днешна дата, с
която 28 януари 2013 г. е обявен за неучебен ден на територията на
страната.
Предлагам по имейла на госпожа Радка Томова, която е
началник отдел „ГРАО“ в община Стамболийски да отговорим с
това съдържание и да не го изпращаме на министерството.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Само за сведение да докладвам,
че от БТВ са ни изпратили един адрес, на който да можем да си
проверяваме как върви кампанията: колко импресии - статистическа
информация, която е достъпна за всички техни клиенти.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Следващото е запитване от господин
Симеон Атанасов – експерт в кабинета на министър-председателя.
Това запитване е по имейл – желае да получи информация относно
броя на секционните избирателни позиции, които са били
разкривани през миналите години при произвеждането на изборите
за президент, за Народно събрание, за органи за местна власт и
местно самоуправление. Тази информация ние, говорителите, я
имаме за последните избори през 2011 г.: за президент и
вицепрезидент – първи и втори тур; за Народно събрание и за
Европейски парламент през 2009 г.
В изборите за президент са били 11 785 секции, първи тур;
11 789 секции – втори тур. За Народно събрание през 2009 г. са били
22 863 секции, за Европарламент – 11 639 секции. Ще добавя към
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тази информация и секциите, разкрити в изборите на органи за
местна власт през 2011 г.
Предлагам по имейл така да отговорим. Той не ни е посочил
периода, така че ще отговорим за последните произведени избори.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен с предложението за отговор, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Приема се.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Колеги, от Нова телевизия са поискали
разрешаване на достъп на техника и екип от инженери на Нова
телевизия във фоайето пред зала „Света София“ за осъществяване на
директни включвания в периода 25 януари – 29 януари 2013 г.
Предлагам да разрешим този екип да изгради свое студио редом с
това на БТВ и до телевизионното студио на Българската национална
телевизия.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Приема се.
БИСЕР

ТРОЯНОВ:

Едно

запитване

от

имейл

адрес

джулай2402. Мейл.бг до ЦИК: „Как може човек да упражни правото
си на глас при положение, че по време на референдума той не се
намира в населеното място, в което е регистриран по постоянен
адрес, тъй като е служебно командирован? Какво е изисква от него,
за да бъде допуснат в избирателната урна в населено място, в което
се

намира

към

момента

на

провеждане

Предварително ви благодаря.“
Предлагам да отговорим по имейла.

на

референдума.
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ОБАЖДАТ СЕ: За сведение.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Добре, за сведение.
В този ред на подход ви докладвам за сведение запитване от
Наси.Ейч.Мейл.бг: „Здравейте, искам да попитам на коя дата ЦИК
ще излезе с решение за набор от документи за регистрация на
партии относно предстоящите тази година парламентарни избори?“ За сведение.
Това е, което исках да ви докладвам.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, предлагам ви
следващото заседание на комисията на 21 януари 2013 г.,
понеделник, да е от 11 ч. Ще работим от 11 до 13 ч., един час
почивка и продължаваме работата си от 14 ч. Има страшно много
доклади, питания, неща за съгласуване.
Закривам заседанието.
(Закрито в 18,00 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

