
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 246

На  23 януари 2013  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Докладване отговори на изх. № НР-147 и НР-149 на ЦИК.

Докладва: Севинч Солакова

2.  От МВР – Петрич – искане на оригинални протоколи на 

СИ К в с. Яворница и с. Скрът, общ. Петрич от 30.10.2012 г.

Докладва: Севинч Солакова

3.  От  главния  секретар  на  Министерския  съвет  –  относно 

заплащане на дейността на Ивайло Петров.

Докладва: Севинч Солакова

4.  От  ОИК  –  Сливо  поле  –  промяна  в  ОИК  –  проект  за 

решение.

Докладва: Елена Маркова

5.  От  Общинския  съвет  –  Трявна  –  относно  прекратяване 

пълномощията на общински съветник и избиране на следващ.

Докладва: Гергана Маринова



6.  От Българско сдружение за насърчаване на гражданската 

инициатива  –  изпратен  списък  с  наблюдатели  за  издаване  на 

удостоверения.

Докладва: Силва Дюкенджиева

7.  Проект на решение относно технически грешки в Решение 

№ НР-114/16.01.2013 г. в състава на СИК в ДКП.

Докладва: Мариана Христова

8. От СУ, „Пожарна безопасност” – относно осигуряване на 

пожаробезопасни условия за провеждане на референдума.

Докладва: Севинч Солакова

9. Предложение  за  насрочване  на  частичен  избор  в  с. 

Смоляновци, област Монтана

Докладва: Гергана Маринова

10.  Проект  на  решение  относно  технически  грешки  в 

Решение № НР-114/16.01.2013 г. в състава на СИК в ДКП.

Докладва:  Мариана Христова

11. Запитване от студент за гласуване със студентска книжка.

Докладва: Елена Маркова

12. Организация на работа на сътрудниците на ЦИК в деня за 

гласуване, както и на работните групи по оперативния план.

Докладва: Севинч Солакова

13.  Възнаграждения  на  ОИК-Генерал  Тошево  –  заседания 

през м. декември.

Докладва: Ерхан Чаушев

14. Възнаграждения на ОИК- Стамболийски.

Докладва:  Севинч Солакова

15. Възнаграждения на ОИК – Крумовград.

Докладва: Севинч Солакова

16. Възнаграждения на ОИК- Опан.

Докладва: Паскал Бояджийски
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17. Възнаграждения на ОИК - Котел.

Докладва: Владимир Христов

18. Възнаграждения на ОИК – Монтана.

Докладва: Гергана Маринова

19. Възнаграждения на ОИК – Крумовград – заседания през 

м. януари.

Докладва:  Севинч Солакова

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария  Мусорлиева,  Мая  Андреева,  Румяна  Сидерова,  Сабрие 

Сапунджиева,  Севинч  Солакова,  Анна  Колушева-Манахова,  Бисер 

Троянов,  Валентин  Бойкинов,  Венцислав  Караджов,  Гергана 

Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева, 

Красимир Калинов, Мариана Христова, Паскал Бояджийски, Ралица 

Негенцова и Силва Дюкенджиева.

ОТСЪСТВА: Владимир Христов. 

Заседанието  бе  открито  в  14,15  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам  заседанието  на  Централната  избирателна  комисия  на 

23 януари 2013 г.

Разполагате  с  дневния  ред.  Имате  ли  възражения  или 

забележки към точките,  както и допълнения по така предложения 

дневен ред? Няма.
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Точка първа трябва да е доклад на госпожа Иванка Грозева и 

касае  обобщената  информация относно  средствата  за  сътрудници, 

които  госпожа  Грозева  вчера  докладва,  но  днес  ще  предложи  и 

решения.  Всъщност  става  въпрос  за  отговорите  на  областните 

управители  на  двете  писма,  които  им  изпратихме  –  едното  за 

средства за сътрудници, а другото за организацията по предаване на 

изборните книжа, която са създали – да ни уведомят за нея.

Всъщност едната тема я докладва госпожа Иванка Грозева, а 

другата тема трябва да я докладва госпожа Солакова.

Сега  бих  искала  да  ви  предложа  да  включим  една 

допълнителна  точка,  въпреки  че  действително  трябва  да  дойде  и 

госпожа Солакова: „Организация на работа на сътрудниците на ЦИК 

в  деня  за  гласуване,  както  и  на  работните  групи по  оперативния 

план”.

Започваме с точка шеста от дневния ред:

От Българско сдружение за насърчаване на гражданската 

инициатива –  изпратен списък  с  наблюдатели  за  издаване  на 

удостоверения.

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председател!  Уважаеми  колеги,  с  вх.  № НР-664/23.01.2013  г.  сме 

получили  писмо  от  Българско  сдружение  за  насърчаване  на 

гражданската инициатива. Това сдружение Централната избирателна 

комисия  го  е  регистрирала  като  наблюдател  за  националния 

референдум  на  27  януари  2013  г.  с  наше  Решение  №  108-

НР/11.01.2013 г. 

От  Сдружението  са  ни  изпратили  списък  с  трите  имена  и 

единните граждански номера на четирима техни наблюдатели.
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Предлагам ви, тъй като удостоверенията – Приложение № 22 

–  са  изготвени,   да  гласуваме  председателят  и  секретарят  на 

комисията  да  подпишат  удостоверенията  и  съответно  да  ги 

подпечатаме и да бъдат връчени на сдружението.

Приложен е и диск с имената на техните четирима членове.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението.

Ако нямате възражения или забележки, да гласуваме.

Моля, гласувайте.

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

Предложението се приема.

Преминаваме към точка седма от дневния ред:

7. Проект  на  решение  относно  технически  грешки  в 

Решение № НР-114/16.01.2013 г. в състава на СИК в ДКП.

Заповядайте, госпожо Христова.

МАРИАНА ХРИСТОВА: Постъпило е писмо с вх. № НР-647 

от 22.01.2013 г. от Министерството на външните работи, с което ни 

уведомяват,  че  са  допуснати  технически  грешки  в  наше Решение 

№ 114-НР/16.01.2013  г.,  с  което  назначихме  членовете  на 

секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулски 

представителства.

Допуснати са осем технически грешки в нашето решение и 

съответно  проектът,  който  е  качен  в  мрежата  в  „Заседание”  под 

№ 129, са описани всички технически грешки. Някои от тях касаят 

фамилните имена, други касаят бащините имена.

Предлагам ви да допуснем промяна на технически грешки в 

Решение № 114-НР/16.01.2013 г.
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ОТНОСНО:  поправки  на  технически  грешки  в 

Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК

Постъпило  е  писмо  вх.  №  НР-647  от  22.01.2013  г.  от 

Министерството  на  външните  работи  за  допуснати  технически 

грешки в Решение № 114-НР от 16.01.2013 г. на ЦИК:

- бащиното име на назначената за секретар на СИК в секция 

№ 320100001, Австрия, Виена, Александра Алексеева Йолова, ЕГН 

…, е изписано грешно „Алексиева“ вместо „Алексеева“;

- фамилното име на назначената за секретар на СИК в секция 

№ 320400004,  Белгия,  Брюксел,  Екатерина  Светославова  Дончева, 

ЕГН …, е изписано грешно „Дочева“ вместо „Дончева“;

- собственото име на назначената за член на СИК в секция 

№ 321600016, Корея, Сеул, Габриела Мариова Терзийска, ЕГН …, е 

изписано грешно „Габриева“ вместо „Габриела“;

- фамилното  име  на  назначената  за  член  на  СИК в  секция 

№ 321800018, Кувейт, Кувейт, Цанка Василева Балукова, ЕГН …, е 

изписано грешно „Балъкова“ вместо „Балукова“;

-  фамилното  име  на  назначения  за  член  на  СИК  в  секция 

№ 32190019,  Ливан,  Бейрут,  Николай Банов  Жековски,  ЕГН  …, е 

изписано грешно „Жеков“ вместо „Жековски“; 

-  собственото име на назначения за член на СИК в секция 

№ 322000020,  Кралство  Мароко,  Рабат,  Евгений  Георгиев  Васев, 

ЕГН …, е изписано грешно „Евгени“ вместо „Евгений“;

-  бащиното  име  на  назначения  за  председател  на  СИК  в 

секция № 322800029, Русия, Санкт Петербург, Николай Красимиров 

Панайотов,  ЕГН  …,  е  изписано  грешно  „Василев“  вместо 

„Красимиров“;
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- фамилното име на назначената за секретар на СИК в секция 

№ 323400035, Турция, Бурса, Доротея Христова Бобчева, ЕГН …., е 

изписано грешно „Бобочева“ вместо „Бобчева“.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за 

пряко  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 114-

НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК, както следва:

- бащиното име на назначената за секретар на СИК в секция 

№ 320100001, Австрия, Виена, Александра Алексеева Йолова, ЕГН 

…, вместо „Алексиева“ да се чете „Алексеева“;

- фамилното име на назначената за секретар на СИК в секция 

№ 320400004,  Белгия,  Брюксел,  Екатерина  Светославова  Дончева, 

ЕГН …, вместо „Дочева“ да се чете „Дончева“;

- собственото име на назначената за член на СИК в секция 

№ 21600016,  Корея,  Сеул,  Габриела  Мариова  Терзийска,  ЕГН  …, 

вместо „Габриева“ да се чете „Габриела“

- фамилното  име  на  назначената  за  член  на  СИК в  секция 

№ 321800018, Кувейт, Кувейт, Цанка Василева Балукова, ЕГН …, е 

вместо „Балъкова“ да се чете „Балукова“;

- фамилното  име  на  назначения  за  член  на  СИК  в  секция 

№ 32190019,  Ливан,  Бейрут,  Николай  Банов  Жековски,  ЕГН  …, 

вместо „Жеков“ да се чете „Жековски“; 

- собственото  име на  назначения  за  член на  СИК в секция 

№ 322000020,  Кралство  Мароко,  Рабат,  Евгений  Георгиев  Васев, 

ЕГН …, вместо „Евгени“ да се чете „Евгений“;
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- бащиното  име  на  назначения  за  председател  на  СИК  в 

секция № 322800029, Русия, Санкт Петербург, Николай Красимиров 

Панайотов, ЕГН …, вместо „Василев“ да се чете „Красимиров“;

- фамилното име на назначената за секретар на СИК в секция 

№ 323400035,  Турция,  Бурса,  Доротея Христова Бобчева,  ЕГН  …, 

вместо „Бобочева“ да се чете „Бобчева“.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  сте  се 

запознали с проекта на решение и нямате въпроси, коментари или 

забележки, да преминем към гласуване.

Моля, гласувайте предложения проект за решение.

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

Решението се приема.

Решението има № 130-НР.

Преминаваме към точка девета от дневния ред:

9. Предложение  за  насрочване  на  частичен  избор  в  с. 

Смоляновци, област Монтана.

Заповядайте, госпожо Маринова.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Колеги, докладвам ви предложение 

до  президента  на  Република  България  за  насрочване  на  частичен 

избор за кмет на кметство в с. Смоляновци, община Монтана, област 

Монтана.Проектът на предложението е качен във вътрешната мрежа 

и се надявам, че всички са се запознали с него.

Прекратяването  на  пълномощията  на  кмета  на  цитираното 

кметство  е  поради  смърт.  Взети  са  съответните  решения  от 

Общинската  избирателна  комисия  и  са  ни  изпратени,  както  и 

препис-извлечение  от  акта  за  смърт  на  кмета  Младен  Петров 

Младенов.

Намирам,  че  ОИК-Монтана,  е  представила  необходимите 

документи съгласно Изборния кодекс и наше Решение № 1495 МИ 
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от 16 ноември 2011 г., предвид което и на основание чл. 279, ал. 1 и 

4 във връзка с чл.  278 от Изборния кодекс ви предлагам ЦИК да 

предложи на президента на Република България да насрочи частичен 

избори  за  кмет  на  кметство  в  с.  Смоляновци,  община  Монтана, 

област Монтана.

„П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Централната  избирателна  комисия  за  насрочване  на 

частичен избор за кмет на кметство Смоляновци, община Монтана, 

област Монтана, прието с протоколно решение от 23 януари 2013 г.

Общинската  избирателна  комисия  –  Монтана,  област 

Монтана,  е  уведомила  на  22.01.2013  г.  Централната  избирателна 

комисия,  че  със  свое  решение  №  309-МИ  от  14.01.2013  г.  на 

основание чл.  42,  ал.  1,  т.  2 от ЗМСМА предсрочно е прекратила 

пълномощията на кмета на кметство Смоляновци, община Монтана, 

област Монтана, Младен Петров Младенов.

Към  уведомлението  са  приложени:  решение  № 309-МИ  от 

14.01.2013 г. на ОИК – Монтана, с което предсрочно са прекратени 

пълномощията на кмета на кметство Смоляновци; решение № 310-

МИ от 21.01.2013 г. на ОИК – Монтана, за уведомяване на ЦИК за 

необходимост от насрочване на частичен избор за кмет на кметство; 

препис-извлечение от акт за смърт на Младен Петров Младенов.

След  като  разгледа  представените  документи,  Централната 

избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – 

Монтана, област Монтана, е представила необходимите документи 

съгласно  Изборния кодекс и  Решение № 1495-МИ от 16 ноември 

2011 г. на ЦИК.

На  основание  чл.  279,  ал.  1  и  4  във  връзка  с  чл.  278  от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

П Р Е Д Л А Г А:
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Президентът  на  Република  България  да  насрочи  частичен 

избор  за  кмет  на  кметство  Смоляновци,  община  Монтана,  област 

Монтана.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  имате  ли 

забележки, въпроси по така направеното предложение? Не виждам.

Моля,  гласувайте  предложението,  направено  от  госпожа 

Гергана Маринова.

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

Предложението се приема.

Преминаваме към точка осемнадесета от дневния ред:

18. Възнаграждение на  Общинска  избирателна 

комисия – Монтана.

Заповядайте, госпожо Маринова, да докладвате предложение 

за изплащане на възнаграждения.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Колеги,  докладвам едно искане за 

изплащане на възнаграждения от ОИК – Монтана, постъпило в ЦИК 

с вх. № 55/22.01.2013 г.

Общинската  избирателна  комисия  –  Монтана,  е  провела 

заседание  на  14.01.2013  г.,  на  което  са  присъствали  председател, 

секретар  и  13  члена.  Правното  основание  за  провеждане  на 

заседанието  е  чл.  42,  ал.  1,  т.  2.  Предсрочно  са  прекратили 

пълномощията на кмета поради неговата смърт.

В  резултата  на  това  ви  предлагам  да  им  изплатим 

възнаграждения от общинския бюджет.

Общинската избирателна комисия – Монтана, е провела още 

едно  заседание  –  на  21.01.2013  г.,  на  което  са  присъствали 

председател  и  14  члена.  Правното  основание  за  това  заседание  е 

изпращане  на  уведомлението  в  ЦИК  за  предсрочно  прекратяване 

правомощията на кмета, а именно чл. 279, ал. 2 от Изборния кодекс.
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Предвид  на  всичко  това  ви  предлагам  да  им  изплатим 

възнаграждение от държавния бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  имате  ли 

въпроси, забележки по така направеното предложение?

Моля, гласувайте.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Андреева.

МАЯ АНДРЕЕВА: Колегите от комуникационния център на 

Министерството  на  външните  работи,  с  които  работихме  през 

2011 г.,  са  тук  и  имат  готовност  да  запознаят  членовете  на 

Централната  избирателна  комисия,  които  желаят,  със  защитената 

система за получаване на данните.

Информирам ви за това и в момента ще ви помоля да кажат 

тук присъстващите колеги, ако имат желание да дойдат, за да можем 

да се организираме и да видим как работи тази система.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Почивка до 15,00 ч.

(След почивката)

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сапунджиева.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Колеги,  трябва  да  направим 

график  за  дежурствата.  Всеки  трябва  да  си  каже  за  сътрудника, 

който е посочил, през кое време ще дежури. Момчетата се насочиха 

да бъдат през нощта, но тези, които ще бъдат дежурни през деня, да 

кажат  през  кое  време,  за  да  може  да  се  направи  графика  за 

дежурствата  и  на  сътрудниците.  Работните  групи да  запишат  кои 

сътрудници ще бъдат дежурни. За работна група 1.4 аз записах Анка, 

11



защото  тя  ще  работи  с  група  1.4.  Отделно  трябва  да  се  посочат 

сътрудниците, които имат колегите Негенцова и Троянов.

Освен това  онова, което искам да кажа за всички – не знам 

дали  госпожа  Солакова  го  каза,  ще  го  напомня  и  в  деня  за 

гласуване –  но  е  хубаво,  когато  приключи  деня  за  гласуване, 

отговорниците по региони да се свържат с районните избирателни 

комисии, за да вземат ориентировъчния час, в който ще пристигнат 

районните избирателни комисии в зависимост от отдалечеността на 

населеното място и от метеорологичните условия, за да изготвим и 

този график. Аз го предложих и госпожа Солакова го възложи на 

Стоян и Кирчо. 

Предупредени са, ако членовете на ЦИК са натоварени във 

връзка с жалби, с конкретни задачи, които имат в деня,  в деня за 

гласуване просто да имате предвид, че те двамата ще напомнят на 

членовете  на  Централната  избирателна  комисия  по  райони  да  се 

свържат и да дадат ориентировъчните часове, в които ще пристигат 

тук районните избирателни комисии.

Аз  казвам  ориентировъчно.  По  принцип,  когато  аз  съм 

работила с районни избирателни комисии и за тези райони, за които 

отговарям, така процедирам. Не става въпрос в 7,00 ч. да ви кажат 

кога ще пристигнат. Ние поначало трябва да сме тук до 22,00 ч. Към 

20,00 – 21,00 ч. вече те ще имат информация до къде, как вървят 

нещата и ние тогава вече – преди да си тръгнем към 22,00 ч., трябва 

да сме готови с тази информация.

От опит мога да ви кажа, че Перник, Кюстендил, Пазарджик 

ще дойдат още през нощта. Те пристигат още в същата нощ, както и 

по-близките  Районни  избирателни  комисии.  Понякога  и  РИК  – 

София-област,  пристигат  така  рано.  Но  тези,  колега  Христов,  за 

които ние с Вас отговаряме, са най-отдалечените и зависи какви ще 

са метеорологичните условия, ще дойдат по различно време.
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ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги,  в  подкрепа на това, 

което госпожа Сапунджиева каза, дотолкова, доколкото, първо, това 

е  възможно  да  се  разбере,  защото  те  предварително  заявяват 

пилотните коли, се прави в някакъв график. 

Така че предлагам да пуснем една таблица – те не са толкова 

много,  не  са  264,  а  са  само  31  РИК-а  –  в  която  ще  попълваме 

ориентировъчния  час,  в  който ще тръгнат,  и  ориентировъчен  час, 

кога може би – плюс – минус един-два часа – ще пристигнат тук, 

защото все пак е време и е път. Така горе-долу ще знаем кой кога 

пристига.

Това е моето предложение.

Благодаря ви.

РУМЯНА СИДЕРОВА: И това  смятам,  че  няма да  стане в 

20,00 – 21,00 ч.

Аз като дежурен и в предишни избори, съм се занимавала с 

това да прослушам и да прозвъняват РИК-ове и ОИК-ове и да ги 

приканвам да тръгнат  възможно най-рано,  за  да могат  да донесат 

резултатите. Едната проверка ще се направи излязат резултатите и тя 

ще е много относителна. Те ще ми кажат някакъв план, който след 

това може да не се сбъдне. Другата проверка ще я направя малко по-

късно. Но при първото обаждане те трябва да знаят, че щом свършат, 

веднага трябва да се обадят тук, което означава,  че ние трябва да 

знаем точно на кой телефон ще има дежурен през нощта, за да не се 

лутат хората и да звънят по телефони, на които няма дежурни, и да 

не може да се осъществи връзката.

Така че трябва да се знае кои ще са нощните дежурства и да 

си  знае,  че  дежурният  стои  в  стаята  и  следи телефона.  Или това 

може и да е сътрудникът, но да се знае, че на този и този телефон 

има  сътрудник  или  дежурен  член  на  ЦИК,  който  ще  приеме 

информацията по телефона.
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Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред:

13. Организация  на  работа  на  сътрудниците  на  ЦИК  в 

деня за гласуване, както и на работните групи по оперативния 

план.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожо  Солакова, 

заповядайте да докладвате предложения за организацията в деня на 

гласуването.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, това, което и преди малко си 

говорихме,  във  връзка  с  оперативния план  и  обявените  часове  за 

събиране  на  информация  за  активността  в  деня  на  националния 

референдум и посочения час за подаването на тази информация в 

ЦИК,  още  от  сега  можем  да  планираме  заседания,  като  посочим 

часовете.

Както ви казах, на 27.01.2013 г. предлагаме в 8,00 ч. да бъде 

първото заседание и то е във връзка с първата информация, която ще 

получим  от  районните  избирателни  комисии  относно  това  как  е 

минало откриването на деня за гласуване по избирателни секции в 

съответния район.

В 11,00 ч. или 11,30 ч. предоставяме един час от време и, ако 

кажете,  че  това  е  прекалено  дълго  време  за  обобщаване  на 

информацията, можем да го направим в 11,00 ч. или поне за първото 

заседание да оставим един час срок в зависимост от това за колко 

време сме се справили да коригираме вече в самия ден следващите 

часове на заседанията.

Тоест,  предлагам  в  11,30  ч.  да  бъде  заседанието  относно 

избирателната  активност  към  10,00  ч.,  която  трябва  да  бъде 

постъпила в ЦИК до 10,30 ч.

В 14,30 ч. е заседание относно избирателната активност към 

13,00 ч. Тя трябва да постъпи до 13,30 ч. в деня на референдума. 
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В 18,30 ч. е заседание за избирателната активност към 17,30 

ч. Тя трябва да постъпи до 18,00 ч. Ние вече достатъчно опит ще сме 

набрали през деня, за да можем бързо да обобщаваме данните.

В  20,30  ч.  насроченото  заседание  е  във  връзка  с 

приключването  на  гласуването.  Тази  информация  трябва  да  е 

подадено при нас до 19,30 ч. Тази информация ще съдържа, разбира 

се,  данни  за  секциите,  в  които  гласуването  продължава  и  след 

19,00 ч.

Тоест, планираните заседания да бъдат в 8,30 ч., в 11,30 ч., в 

14,30 ч., в 18,30 ч. и 20,30 ч. Тоест, петте предварително насрочени 

заседания на ЦИК. 

 И  тъй  като  на  този  етап  имаме  само  определени  часове 

относно  информацията  за  избирателната  активност,  можем  да 

планираме само тези заседания. В зависимост от постъпилите жалби, 

сигнали  и  предложения  ще  се  решава  в  самия  ден,  за  да  ги 

насрочваме своевременно.

В 21,00 ч. е последното заседание, на което ще обявим края 

на  гласуването  в  деня  на  националния  референдум  или  поне 

заседанието  е  с  този  предмет. Може  би  заседанието,  което  е 

планирано  за  20,30 ч.,  няма  да  е  още завършило,  но  това  сме  го 

сложили като отделно планирано заседание.

Колеги, във връзка с предоставения график по стаи, защото 

на първо място трябва да  обезпечим присъствието на  сътрудници 

във всяка една стая, включително и в канцеларията – така, както си 

говорихме  и  при  приемането  на  оперативния  план.  Госпожа 

Снежана Велкова ще направи графика така,  че да има денонощно 

присъствие на сътрудници по стаите. Графикът трябва да осигурява 

междудневната  почивка  на  тези  сътрудници.  Това  важи  само  за 

канцелариите.

Виждам, че в три стаи само няма посочен сътрудник, който 

да е дежурен в самия ден. Във всички случаи обаче, колеги, тези, 
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които сте подали по две имена в стаите, искам да помоля с оглед и 

на  събраната  информация  от  ръководителите  на  групите  по 

оперативния  план  във  връзка  с  националния  референдум,  за 

гласуването в чужбина не е подадено лице.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Сътрудник  на  Мая 

Андреева е посочена Венета Кокаланова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, но така или иначе, би било добре 

тя да си посочи това име. 

След като съберем тази информация, в стаите да имаме само 

по един сътрудник през деня. Да няма по двама, а само по един. За 

нощното дежурство, моето предложение, което в общи линии беше 

възприето  и,  ако  продължавате  да  считате  така  –  това  беше  при 

обсъждането  със  заместник-председателите  при  Вас,  госпожо 

председател  –  ако  нямате  нищо против,  през  нощта  да  има  само 

шестима дежурни колеги, членове на ЦИК. Говорим за нощта на 27-

ми срещу 28-ми януари.

Както се разбрахме, ще разчитаме първо на желаещите.  До 

този момент петима са изявили желание, които дори са записани, 

които да са дежурни през нощта – Деян Владимир Ангелов, Ивайло 

Владимиров  Вълков,  Борис  Янов  Първанов,  Жанета  Огнянова 

Петрова и Християн Росенов Христов.  Това означава,  че може би 

Сашо ще бъде през деня.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Венета  Кокаланова  ще  бъда  в 

Министерството на външните работи. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  С  оглед  на  това  колко  свободни 

сътрудници ще останат от деня и няма да са ангажирани през деня, 

няма пречка те да бъдат с един повече и дори ще ви кажа защо. През 

нощта  наистина  очакваме  да  пристигнат  най-близките  районни 

избирателни  комисии  като  Перник,  Пазарджик,  включително 

Благоевград  в  зависимост от условията,  няма да  кажа,  че  може и 

друга районна избирателна комисия.
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В същото време този дежурен, който ще застъпи вечерта, да 

може да  звънне  на  районните избирателни комисии и  да  направи 

актуализация на графика, който през деня може да сме направили с 

ориентировъчни часове, а може и изобщо да не сме го направили, 

ако  не  получим  съответната  информация  от  страна  на  районните 

избирателни комисии с оглед на техните нагласи.

В този смисъл един сътрудник в нощното дежурство ще бъде 

определен, за да движи въпросите, свързани с графика на районните 

избирателни комисии, тъй като на другия ден, колеги, смятам, че до 

22,00 ч. почти цялата комисия ще бъдем в Централната избирателна 

комисия. След 22,00 ч. може всички, извън шестте дежурни, да се 

приберат  за  междудневната  почивка,  а  на  другия  ден  в  периода 

7,00 – 8,00 ч. да имаме вече присъствие на всички, които са успели 

да си починат и които не са били дежурни през нощта. Говорим вече 

за понеделник.

Извън шестимата, ако говорим, още двама включете – стават 

осем – някъде 12 – 13 души до 21 членове на ЦИК ще могат  да 

присъстват. 

Колеги,  да  направим  едно  уточнение.  Предложението  е 

наистина по стаи да има един сътрудник,  но този,  който желае и 

двамата сътрудници да бъдат през деня тук, няма никаква пречка за 

това,  както  е  посочено  за  стаята,  в  която  са  Анна  Манахова  и 

Венцислав Караджов, може и двамата сътрудници да са в наличност.

Колеги, към групата по жалбите има вече уточнен състав на 

сътрудниците,  които  ще  подпомагат  дейността  на  тази  работна 

група. Това са: Георги, Поли, Катя, Маргарита, Райна  и Елена.

Колеги, в момента, в който в стаята се получи сигнал, жалба 

или предложение, ще се попълва тази бланка, която господин Паскал 

Бояджийски  изготви  и  предложи  на  вниманието  ни  още  при 

приемането  на  оперативния  план  и  е  приложение  към него.  Тази 

бланка  ще  бъде  попълвана  още  в  момента  на  получаването  на 
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сигнала, жалбата или предложението със съответен номер, който ще 

бъде за стаята. 

Затова предлагаме веднага след „сигнал №....” да се запише 

„стая №.....”

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Не,  за  какво  ни  е  „стая  №....”. 

Предложението беше жалбите да не бъдат по стаите.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Така или иначе, жалбите и сигналите 

постъпват или по стаите, или сигнал или предложение по телефона, 

или  в  канцелариите.  Така  или  иначе,  сътрудникът,  който  получи 

този материал, трябва да го занесе в малката работна зала, където ще 

се ситуира групата по жалбите, включително и сътрудниците, които 

подпомагат нейната дейност.

Тази бланка, която трябва да се попълва, съдържа определени 

реквизити,  които вече  са  включени в  утвърдената  от  нас,  с  наше 

решение, бланка. Просто има допълнително предложение сигналът 

след „№....” да сочи и стаята, в която е получен, тоест, „стая №.....” и 

да няма попълване от сътрудника на графата „относно”, защото, така 

или иначе, ръководителят на сътрудниците или групата по жалбите в 

малката работна зала .....

Колеги,  нека  да  изключим  този  момент  с  попълването  на 

бланката – ще се попълва ли, няма ли да се попълва.

Вече  уточняваме  тогава  кой  къде  е  получил  съответната 

жалба или писмен сигнал и го занася този документ в стая № 76а – 

малката  работна  зала,  където  ще  работи  групата  по  жалбата  и 

сътрудниците към нея. Там ще се намира компютърът, на който ще 

се  въвежда  информацията  и  с  който  ще  се  води  електронният 

регистър на жалбите и на сигналите.

Аз  предлагам  следната  организация,  госпожо  председател. 

Например  Райна  получава  жалбата  или  сигнала.  Прави  копие  на 

жалбата  или  на  сигнала  и  ги  предоставя  на  Поли.  На  двата 

екземпляра се поставя свеж печат и се вписва входящ номер. Поли 
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дава  не  само  входящия  номер,  но  казва  за  електронния  регистър 

всичко, което се отнася до подателя на жалбата или сигнала, съвсем 

накратко описва предмета и тогава Райна занася жалбата в оригинал 

и копие на госпожа Мария Мусорлиева като ръководител на групата 

по жалбите.

Тогава  госпожа  Мусорлиева  поставя  резолюция  на 

материала, записва името на сътрудника и връща копието в зала 76а. 

Това се класира в една папка. В момента, в който имаме резултат по 

съответната  папка и сигналът се довежда до знанието на Поли за 

резултат от разглеждането. Занася се отново в малката зала, вписва 

се в колона „резултати”. В същото време ще обособим втора папка 

на разгледаните и получени сигнали, жалби и предложения. 

ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  Това  за  мен  е  излишна 

бумащина –  кога  ще се  образуват  жалби,  кога  ще се  разпределят, 

кога ще се описва какъв им е предметът и какво ще се прави, кога ще 

се ксерографират?

Аз смятам, че много по-удачно и много по-организирано ще 

бъде,  в много по-къс и спешен порядък,  когато дойде жалбата, тя 

няма  защо  да  се  снима,  на  оригинала  се  поставя  входящ  номер, 

изготвя се специален формуляр, отива съответният сътрудник при 

Мария  Мусорлиева,  тя  разпределя  жалбата,  отбелязва  се  кой  е 

докладчикът.  Сътрудникът  отива  при  докладчика,  докладчикът  се 

подписва,  че  е  приел сигнала  или жалбата.  Като  се  произнесе  по 

жалбата,  се  отбелязва  в  този  формуляр,  че  сътрудникът  е  върнал 

жалбата.

Това според мен е най-лесния и ефективен начин. Иначе се 

получава една излишна бумащина, това, първо,  и, второ, няма да 

стане, защото изисква много време. Това снимане, това слагане на 

печати върху копия, върху оригинал – кога ще става? А това е за пет 

минути работа.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз мисля, че жалбата или сигналът в 

оригинал  трябва  да  бъде  занесена  на  Мария  Мусорлиева,  която 

поставя резолюция, прави се копие. Копието се класира, оригиналът 

отива при докладчика.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Предлагам в момента, в който има 

резолюция на жалбата или сигнала от ръководителя на групата по 

жалбите, с която тя я разпределя на някой член от работната група, 

сътрудникът,  който  ще  занесе  тази  жалба  на  члена,  комуто  е 

разпределена, да попълни нейния входящ номер в една табличка, в 

която да има една колонка с имената на всички членове на работната 

група,  а  срещу  имената  им  празни  квадратчета  за  попълване  на 

разпределените им жалби, сигнали и предложения.

В  момента,  в  който  сътрудникът  представи  на  члена  на 

работната група разпределената му жалба с отбелязан срещу името 

му номера на жалбата, която му се предоставя, той да се подпише в 

съответното  квадратче.  По  този  начин  да  удостовери,  че  той  е 

получил  жалбата  или  сигнала,  вече  той  отговаря  за  нея  да  я 

докладва. Когато я докладва тук, в зала, и се вземе решение по нея, 

той ще отрази това със своя резолюция на самата жалба и ще има 

грижата  да  върне  жалбата  с  резултата  от  нея  на  Поли,  която  да 

отрази това в регистъра, който тя води.

Целта на тази таблица е в няколко посоки. Първо, във всеки 

един момент да се знае коя жалба у кого се намира. Второ, самият 

човек  да  улеснява  ръководителя,  така  че  да  може  да  разпределя 

жалбите  и  сигналите  равномерно  между  членовете  на  работната 

група и най-вече всеки член на работната група да получи лично 

жалбата и да удостовери това с подписа си в съответната колона на 

табличката.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Сътрудниците в работната група по 

жалбите са: Поли – основната, познавате я всички, тя е юрист, Катя е 

новата сътрудничка, която ще е към Поли, защото е много добре с 
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компютъра  и  директно  ще  вкарва  това,  което  Поли  записва,  в 

компютъра,  Елена  е  юрист,  Маргарита,  която  е  сътрудник  на 

госпожа Мариана Христова е и много добра, както и Райна и Георги.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Уточнихме  ли  се  по 

тези въпроси?

Кой има да докладва?

Преминаваме към единадесета точка от дневния ред:

11. Запитване  от  студент  за  гласуване  със  студентска 

книжка.

Заповядайте, госпожо Маркова.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, вчера е постъпил по 

e-mail въпрос, който някои от колегите прочетоха, че студент пита 

дали със студентска книжка би могъл да гласува в града, в който е 

студент.

Предлагам  да  изпратим  отговор  по  електронна  поща  до 

господин  Борислав  Боев:  имате  право  да  гласувате  в  секционна 

избирателна  комисия  по  избор  в  града,  в  който  учите,  като 

представите  заверена  студентска  книжка  за  учебната  година  и 

документ за самоличност.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да се добави, че може да гласува в 

града, в който се намира учебното му заведение, ако той е различен 

от този, в който е постоянният му адрес.

Освен това ние решихме, че трябва да има заверен семестър, 

а не учебна година.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Колеги,  въпросът  е  зададен  така:  „В 

различен град от постоянния си адрес съм.” Има ли нужда при това 

положение  пак  да  му  обясняваме,  че  има  право,  ако  адресът  е 

различен от постоянния му адрес? Той е обяснил, че е различен.

Ще коригирам „учебна година” със „за съответния семестър”.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението  за  отговор  на  въпроса.  Има ли  бележки,  въпроси, 

допълнения? Няма.

Моля,  гласувайте  така  предложения  от  госпожа  Маркова 

отговор на въпроса.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.

Приема се предложеният отговор на въпрос.

Заповядайте, госпожо Грозева, да докладвате.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

осигуряването  на  сътрудници,  които  да  подпомагат  работата  на 

районните избирателни комисии в деня на националния референдум, 

събрахме  информация.  Единствено  от  област  Варна   не  са  ни 

отговорили.

Докладвам  ви,  че  областите  Благоевград,  Бургас,  Видин, 

Габрово, Кюстендил, Пазарджик, Плевен, Разград, Русе, Силистра, 

Сливен, Хасково, Софийска област и Ямбол са набавили средства и 

ще осигурят сътрудници на своите районни избирателни комисии. 

От останалите области областните управители са отговорили, че не 

разполагат и нямат средства за заплащане на такива сътрудници.

Предлагам  ви  да  процедираме  по  следния  начин.  Да  бъде 

отговорено  по  електронната  поща.  Да  бъдат  изпратени  писма  до 

всички  районни  избирателни  комисии.  На  тези,  на  които  са 

осигурени средства,  да  бъдат  информирани,  че  ще имат право на 

сътрудници  и  за  повече  подробности  следва  да  се  обърнат  към 

секретаря на областта. А за тези, за които няма възможност да бъдат 

осигурени  средства,  да  напишем  също  индивидуални  писма  по 

електронната поща и да ги уведомим, че не могат да наемат такива 

сътрудници поради липса на финансово осигуряване.

Ако  сте  съгласни,  ще  натоварим  сътрудниците,  които  да 

информират  районните  избирателни  комисии  за  броя  на 
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сътрудниците, както и тези, които да бъдат информирани, че няма да 

имат такива.

Софийска  област  е  проблемна,  чакаме  отговор  от  област 

Варна.  Областният  управител  на  Варна  твърди,  че  не  е  получил 

нашето  писмо,  с  което  искахме  информация,  и  затова  не  ни  е 

отговорил до този момент. Също чакаме отговор от София – град, с 

трите районни избирателни комисии.

Както знаете,  вчера  изпратихме писмо до кмета  на София, 

госпожа Йорданка Фандъкова, с молба за помощ, като препратихме 

писмото  на  областния  управител  на  Област  –  София  –  град,  за 

сведение до Столична община.

Така че предлагам на тези, на които са осигурени средства, да 

отговорим:  имате  право  на  двама,  седем,  трима  сътрудника  в 

зависимост от информацията, която сме получили. Съответно да им 

напишем, че за повече информация относно наемането се обърнете 

към главните секретари на областните управи.

Останалите 13 или 14 области,  които са ми отговорили, че 

нямат  средства  за  такива  сътрудници,  да  уведомим  съответно 

районните избирателни комисии, че няма да имат сътрудници в деня 

на  референдума  за  приемане  на  изборните  книжа  и  материали 

поради липса на средства .

Единствено област Варна до този момент не ми е отговорила. 

Днес се свързахме с областта. Оттам ми казаха, видите ли, че не са 

получили нашето писмо и затова не са ни отговорили.

Така  че  чакаме  информация  от  Варна  и  съответно,  както 

знаете,  информация  за  софийските  три  районни  избирателни 

комисии.

Вчера  гласувахме  да  бъде  изпратено  писмото   до  госпожа 

Фандъкова. Може би днес е получено и съответно предполагаме, че 

до утре ще имаме някаква информация – отговор, от кмета – госпожа 

Фандъкова.
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Ако  сте  съгласни  да  процедираме  по  този  начин,  да 

организираме  работата  за  изпращане  на  писма  и  уведомяване  на 

районните избирателни комисии за сътрудниците им.

Повече от 15 области са казали, че по един или друг начин са 

осигурили  средства  за  заплащането  на  сътрудници  на  районните 

избирателни  комисии.  А  останалите  ще  бъдат  поставени  в 

неравнопоставено положение.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да изпратим писмо и на 

Министерския  съвет  и  да  кажем,  че  има  области,  които  не 

разполагат  със  средства  за  сътрудници.  Да  се  напише,  че  тези 

области имат средства, тези – нямат.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  А,  да  информираме  Министерския 

съвет? Да, съгласна съм. Нямам нищо против.

От отговорите, които получихме от областите, в по-голямата 

си  част  гласят,  че  не  разполагат,  нямат  предвидени  средства  за 

заплащане  на  технически  сътрудници.  Единственото,  което  е 

осигурено, е възнаграждението на районните избирателни комисии. 

Това перо единствено е залегнало.

Има,  разбира  се,  няколко  районни  избирателни  комисии, 

които  не  са  заявили  и  не  желаят  сътрудници.  Това  са  Велико 

Търново,  Монтана,  Смолян.  Те  няма  да  назначават  сътрудници  в 

деня за референдума.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги,  които са  били в предишни 

централни избирателни комисии, ще си спомнят, че ние сме вземали 

принципно  протоколно  решение,  че  при  наличие  на  средства, 

останали от другите пера по план-сметката, могат да си назначат до 

еди колко си сътрудника. Тогава областните управители казваха има 

ли остатък  от  средства,  няма  ли остатък  от  средства,  от  къде  ще 

вземат.

Аз  затова  предлагам да  принципно решението,  за  да  може 

всички да са при еднакви условия.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Но те са на равни условия, само че 14 

или  15  областни  управителя  отговориха,  че  нямат  средства  и  не 

могат да осигурят заплащане за такива сътрудници.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не са при равни условия! Къде са им 

равните условия?

Аз  много  добре  си  спомням  преди  повече  от  седмица 

решихме да пуснем писмо до Министерския съвет да ни кажат колко 

са  свободните  средства,  предвидени  за  заплащане  на  секционни 

избирателни  комисии,  след  като  се  предвидиха  средства  за 

"Информационно  обслужване"  АД.  Не  сме  ли  изпратили  такова 

писмо?

 ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Моето  предложение  е  да  уведомим 

районните избирателни комисии съгласно информацията, която сме 

събрали към настоящия момент. Тъй като броят на сътрудниците е 

различен в различните области, за да не пишем едно общо писмо на 

нашата  страница в  интернет,  което да  стане  достояние  на  всички 

районни избирателни комисии, да бъде отговорено индивидуално в 

зависимост  от  информацията,  която  са  ни  подали  в  писмен  вид 

областните  управители  за  броя  на  сътрудниците  в  различните 

районни избирателни комисии.

Ако имате други предложения, нека да ги чуем.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Има  ли  бележки, 

възражения по това предложение?

Моля, гласувайте.

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

Предложението на госпожа Грозева за индивидуални писма 

до районните избирателни комисии се приема.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Що  се  касае  до  писмото  до 

Министерския съвет, да ги информираме, че сме получили отговор 
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от областните управители на тези 15 области, че не разполагат със 

средства и да попитаме какво ще правим.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз искам такова писмо 

да  им  изпратим  и  само  да  им  кажем  да  намерят  средства  за 

сътрудници и да ни уведомят до колко сътрудници могат да наемат 

или да ги определим направо и да кажем: толкова.

Подходът  е  различен.  Ако  ние  ги  уведомяваме,  че  няма 

средства, е едно.

Ако вземем решение, че  могат да си назначат сътрудници и 

уведомим Министерския съвет да им обезпечи възнагражденията – е 

друго. Ако поискаме от Министерския съвет да реши въпроса – е 

трето.

И аз не знам какво да направим.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Днес  е  сряда,  утре  е  четвъртък.  На 

каква база те да наемат сътрудници, като не се знае кой ще им плати, 

защото  районните избирателни комисии няма  да  поискат  пари от 

Министерския  съвет,  те  ще  се  обърнат  към областния  управител, 

който  ще  им  покаже  писмото  и  ще  каже:  ето,  аз  отговорих  по 

следния начин – не разполагам със средства.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Дайте  все  пак  да 

напишем на Министерския съвет едно писмо, в което да кажем, че в 

тези  и  тези  области  областните  управители  са  заявили,  че  нямат 

средства. Те са на тяхно подчинение, да вземат някакви мерки, само 

да не пострада реда за  организация за гласуване и за  приемане и 

предаване на изборните книжа. Ако пострада, те ще си носят тази 

отговорност, тоест, Министерския съвет ще носи отговорността, а не 

ние.

Така че, госпожо Грозева, ако искате, напишете нещо, ще го 

подложим на гласуване.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Тъй като гласувахме да бъде изпратен 

персонален  отговор  до  всички  районни  избирателни  комисии,  да 
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изпратим ли и на тези,  които са упоменати в писмото до главния 

секретар на Министерския съвет, тоест, тези, които нямат средства, 

за да си наемат сътрудници? 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Какво предлагате?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ако има някакво развитие, областните 

управители ще ги уведомят.

Тогава да не им изпращаме по електронен път уведомление, 

че няма да могат да наемат сътрудници.

Просто отпада това, което гласувахме – да бъдат уведомени 

по електронен път районните избирателни комисии.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Дайте  да  видим 

писмото.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Писмото  би  трябвало  да  е  качено  в 

мрежата. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, запознахте ли 

се с текста на писмото, предложен от госпожа Грозева? Имате ли 

възражения или забележки?

Ако няма възражения, въпроси, моля, гласувайте.

Гласували 14 членове на ЦИК: за 13, против – 1.2

Предложението на госпожа Грозева се приема.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ние можем да забавим уведомлението в 

случай, че има някакво развитие в резултат на изпратеното от нас 

писмо.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Имате  думата, 

господин Троянов, да докладвате пощата от днес.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, съобразно протоколно 

решение на ЦИК ви докладвам по време на заседанието постъпилите 

за  днес  молби  за  акредитации  на  журналисти.  Това  са  Нова 

телевизия,  Телевизия  „Европа”,  ТV  Канал  3,  Телевизия  „Скат”  и 

вестниците „Сега”, „Всеки ден”, „Дума”, „Монитор” и „Преса”.
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Тези  телевизии и  вестници са  насочени към издаването  на 

акредитации  за  отразяване  работата  на  Централната  избирателна 

комисия на 27 януари и следващите три дни по повод провеждане на 

национален референдум.

Това го докладвам за сведение.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви, господин 

Троянов.

Госпожо Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви пощата, която 

днес е постъпила. За Районна избирателна комисия – Благоевград, 

вече ви уведомих.

Следващото  писмо  е  с  изх.  №  НР-673/23.01.2013  г.  От 

болница „Лозенец” ни изпращат график на дежурните с  посочени 

имена на доктор, медицинска сестра и шофьор за периода 27 януари 

19,30 ч. до 30 януари 19,30 ч.

Копие с информацията за това ще има в Канцелария № 70, 

както и преди това се уточнихме.

Това го докладвам за сведение.

Преминаваме към точка втора от дневния ред:

2. От МВР – Петрич – искане на оригинални протоколи 

на СИК в с. Яворница и с. Скрът, общ. Петрич от 30.10.2012 г.

Заповядайте, госпожо Солакова, да докладвате.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с 

вх. № 57 от 23.01.2013 г.   Това е  писмо от разследващ полицай в 

РУП  –  Петрич,  където  е  образувано  досъдебно  производство 

№ 812/2012 г. по описа на РУП – Петрич, срещу Николина Стоянова 

Груева  от  с.  Скрът,  община  Петрич,  затова,  че  е  гласувала  на 

30.10.2011 г. в с. Яворница и в с. Скрът на проведените избори за 

местни органи на власт.
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Във  връзка  с  разследването  по  посоченото  досъдебно 

производство и в изпълнение на дадените от прокурор при Районна 

прокуратура  –  гр.  Петрич,  указания,  искат  да  им  предоставим 

оригинали на протокол на секционна избирателна комисия в секция 

№ 90 в с. Яворница, община Петрич, и на секционна избирателна 

секция  №  94  в  с.  Скрът,  община  Петрич  от  проведения  на 

30.10.2011  г.  втори  тур  на  изборите  за  кметове  на  общини  и 

кметства.

С оглед на това, че по принцип оригиналите на протоколите на 

секционните избирателни комисии не се съхраняват в Централната 

избирателна  комисия,  предлагам  да  изпратим  едно  писмо  до 

Общинската  избирателна  комисия  –  Петрич,  с  копие  до 

разследващия полицай, като изрично посочим след допълнителното 

уточняване с разследващия полицай по тази преписка и изясняване 

на  случая,  че  следва  да  се  предоставят  не  само  протоколите  на 

секционната  избирателна  комисия,  а  по-скоро  избирателните 

списъци, да го направят съгласно Решение 1098/2011 г.

Колеги,  в  писмото  изрично  е  посочено,  че  протоколите  са 

необходими с цел извършване на графлогични експертизи. Затова аз 

предполагам,  че  става  дума  за  избирателните  списъци,  в  които 

лицето е положило саморъчно подпис за това, че е гласувало.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Има  ли  въпроси, 

възражения? Не виждам.

Моля, гласувайте предложението на госпожа Солакова.

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

Предложението на госпожа Солакова се приема.

Преминаваме към точка осма от дневния ред:

8. От СУ, „Пожарна безопасност” – относно осигуряване на 

пожаробезопасни условия за провеждане на референдума.

Заповядайте, госпожо Солакова, да продължите доклада си.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № Н Р-668/23.01.2013 г. е 

постъпило писмо от Столично управление „Пожарна безопасност и 

защита на населението” – Първа районна служба.

В писмото си, което е подписано от началник комисар Георги 

Перфанов, те ни уведомяват за извършената проверка в сградата на 

Народното  събрание,  където  са  помещенията  на  Централната 

избирателна комисия, за осигуряване на пожаробезопасни условия 

при работа на Централната избирателна комисия. 

Има конкретни предложения. С оглед на това, че препоръчват 

с  пожаробезопасните  инструкции  да  бъдат  запознати  както 

работещите в Централната избирателна комисия служители, така и 

изчислители, аз ви предлагам копие от това писмо да бъде изпратено 

по електронната поща на всички колеги. Копие да се предостави и в 

стая  №  70  за  информация  на  всички,  но  до  изпратим  с  едно 

придружително  писмо  копие  и  до  "Информационно  обслужване" 

АД.

Освен това сочат имената на техните служители, на които да 

бъде  осигурен  постоянен  достъп  до  етажа  на  Централната 

избирателна  комисия  в  нощта  на  референдума.  В  тази  връзка  да 

изпратим едно писмо до главния секретар на Народното събрание в 

частта  относно достъпа да осигури достъпа на тези служители от 

„Пожарна безопасност”.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Моля,  гласувайте 

предложението, направено от госпожа Солакова.

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

Пропуснато гласуване поради липса на кворум.

Преди малко госпожа Сидерова обяви, че работната група за 

това решение, за което ви помолих да обсъдим, ще се събере утре в 

14,30 ч. 

Но също така каза, че ако не искат много хора да присъстват 

на  демонстрацията,  тази  работна  група  може  да  се  събере  и  по-
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рано – в 13,00 или 13,30 ч.  Вие си преценете.  Аз,  разбира се,  ще 

отида на тази демонстрация. 

Мисля, че всички разбрахте къде е демонстрацията – горе, в 

залата, където бяха компютрите преди. Ако някой желае да дойде, да 

заповяда. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Настъпи промяна. Работната група 1.3 

се събира утре в 13,00 ч.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  При  това  положение 

заседанието утре може да бъде от 14,30 ч.

 

Преминаваме към точка десет от дневния ред:

10. Проект  на  решение  относно  технически  грешки  в 

Решение № НР-114/16.01.2013 г. в състава на СИК в ДКП.

Заповядайте, госпожо Христова. Имате думата да докладвате 

проекта на решение.

МАРИАНА ХРИСТОВА: Аз искам да докладвам във връзка с 

провежданото обучение, тъй като има едно искане и за замяна.

Колеги,  проектът  на  решение  вече  е  качен  в  мрежата  в 

папката за днешното заседание. 

Става въпрос за следното.

„ОТНОСНО:  промени и  поправки  на  технически  грешки в 

Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК

Постъпило е писмо от МВнР вх. № НР-679 от 23.01.2013 г. за 

промяна и поправки на технически грешки в назначените с Решение 

№ 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК състави на СИК в населените 

места,  в  които  се  намират  дипломатически  и  консулски 

представителства на Република България, както следва:

- бащиното  име  на  назначения  за  член  на  СИК  в  секция 

№ 320400004, Белгия, Брюксел, Руслан Василев Стоянов, ЕГН …, е 

изписано грешно „Вадилев“ вместо „Василев“;
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- собственото име на назначената за член на СИК в секция 

№ 322800028,  Русия,  Москва,  Поля  Вескова  Рачалова,  ЕГН  …,  е 

изписано грешно „Полина“ вместо „Поля“.

Предлага се на мястото на Юлия Георгиева Бациева – член на 

СИК  в  секция  № 321500015,  Кипър,  Никозия,  да  бъде  назначена 

Росица Алексиева Алексиева-Михова.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за 

пряко  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

І. Допуска поправка на технически грешки в Решение № 114-

НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК, както следва:

- бащиното  име  на  назначения  за  член  на  СИК  в  секция 

№ 320400004,  Белгия,  Брюксел,  Руслан Василев Стоянов,  ЕГН  …, 

вместо „Вадилев“ да се чете „Василев“;

- собственото име на назначената за член на СИК в секция 

№ 322800028,  Русия,  Москва,  Поля  Вескова  Рачалова,  ЕГН  …, 

вместо „Полина“ да се чете „Поля“

ІІ. ОСВОБОЖДАВА  назначената  с  Решение  №  114-НР  от 

16 януари 2013 г. на ЦИК Юлия Георгиева Бациева, ЕГН  …, като 

член на СИК № 321500015, Кипър, Никозия.

ІІІ. НАЗНАЧАВА Росица Алексиева Алексиева-Михова, ЕГН 

…, за член на СИК № 321500015, Кипър, Никозия.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте проекта 

за решение.

Ако няма въпроси, възражения, моля да гласуваме.

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

Решението се приема.

Решението има № 131-НР.
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Колеги,  току-що  пристигна  писмо  от  "Информационно 

обслужване"  АД  –  някакъв  окончателен  варианта.  Имате  ли 

възможност да погледнете текста?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Пише, че „изчислителният пункт на 

"Информационно  обслужване"  АД  е  организиран  при  ЦИК  и 

изпълнява стриктно....” – всичко нататък си остава.

Пунктът е организиран при ЦИК, защото едните са при РИК, 

а онзи е при ЦИК.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: „Изчислителният пункт към ЦИК се 

организира съгласно договора......”

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, съгласна съм.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: На втора страница във втория абзац 

не са двама помощници:

„След  приключване  на  обработката  трима  от  членовете  на 

комисията пренасят.....” и във второто изречение „След пристигане 

на  представителите  заедно  с  отговорния  служител  на 

„Информационно обслужване“ АД ....

РУМЯНА СИДЕРОВА: Те имат двама помощници. Това се 

отнася за тяхната организация.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Ако  двама  са  помощниците  от 

"Информационно обслужване" АД, да си го кажат. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Те  имат  предвид  тяхната 

организация.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Това  е  текст  от  оперативния  план, 

където бяха предвидени двама сътрудника. Сега са по един.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Те не отговарят за нашия сътрудник. 

Никой не ги пита за нас. Те нали трябваше да отговорят за тяхната 

си организация и отговорът е за тяхната организация.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги,  ако искате за 

прецизност да им го върнем с отметка. Да им напишем: ако се имат 
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предвид  помощници на  ЦИК,  да  отпадне  или  какво?  Ако се  има 

предвид ваши помощници, моля, уточнете го.

Въпреки, че мен, ако ме питате, това няма никакво значение, 

защото ние, както сме записали по един, можем да приемем, че са 

двама  сътрудници.  Помощниците  не  са  сътрудници  и  нас  не  ни 

обвързва. Както прецените.

Ако  нямате  други  забележки,  моля  гласувайте  писмото  с 

корекциите, които току-що бяха направени.

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

Предложеният текст за писмо се приема.

Отговорът  да  се  изпрати  по  e-mail,  както  е  получено 

запитването.

Има ли някой друг да докладва? Няма.

Следващото  заседание  на  комисията  е  утре,  четвъртък, 

24 януари 2013 г. от 14,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 17,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева.
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