ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 297
На 10 април 2013 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на споразумение със Съвета за електронни медии.
Докладва: Сабрие Сапунджиева
2. Доклад – протокол за демонстрация на програмен продукт.
Докладва: Елена Маркова
3. График за обучение на районните избирателни комисии.
Докладва: Румяна Сидерова
4. Писмо до Министерски съвет относно неизплатени
възнаграждения на ОИК – Асеновград.
Докладва: Иванка Грозева
5. Писмо до Община Иваново относно възнагражденията на
членовете на ОИК – Иваново.
Докладва: Румяна Сидерова
6. Писмо от Столична община относно поставяне на
преместваеми обекти за предизборната кампания.
Докладва: Севинч Солакова
7. Имейл от К. Султанова с предложение за популяризиране
дейността на ЦИК.
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Докладва: Сабрие Сапунджиева
8. Проект на решение относно възнаграждения на членовете
на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община
Стара Загора.
Докладва: Силва Дюкенджиева
9. Приемане на решение относно състава на комисията за
отваряне на офертите за клипове.
Докладва: Мария Мусорлиева
10. Писмо от Министерство на финансите.
Докладва: Севинч Солакова
11. Одобряване на споразумение, подписано от генералния
директор на БНР и представители на партиите и коалициите от
партии,

регистрирани

за

участие

в

изборите

представители на 12 май 2013 г.
Докладва: Бисер Троянов
II. Запитвания:
1. Питане от в. „Нова дума“ – Испания.
Докладва: Ерхан Чаушев
III. Възнаграждения:
1. ОИК – Враца.
Докладва: Севинч Солакова
2. ОИК – Главиница.
Докладва: Силва Дюкенджиева
3. ОИК – Видин.
Докладва: Румяна Сидерова
4. ОИК – Мадан.
Докладва: Румяна Сидерова
5. ОИК – Кнежа.

за

народни
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Докладва: Иванка Грозева
6. ОИК – Вършец.
Докладва: Венцислав Караджов
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,
Иванка Грозева, Красимир Калинов, Мариана Христова, Паскал
Бояджийски, Ралица Негенцова и Силва Дюкенджиева.
Заседанието бе открито в 14,00 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 10
април 2013 г.
Разполагате с дневния ред. Ако имате възражения или
допълнения, моля да ги заявите.
ЕРХАН

ЧАУШЕВ:

Уважаеми

запитвания от вестник „Нова дума“

колеги,

получили

сме

- вестникът на българите в

Испания: шест въпроса, свързани с подаването на заявленията,
респективно техните последици. Предлагам да влезе в дневния ред.
Отговорите и писмото със запитванията са качени във вътрешната
мрежа под наименование „нова дума“.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам да включим проект на
становище по проект на решение на Министерския съвет за
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одобряване на средносрочната бюджетна прогноза и за одобряване
и актуализация на стратегията за управление на държавния дълг.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз ви предлагам да
включим текуща кореспонденция, която пристигна, включително и
кореспонденция от администрацията на Министерския съвет във
връзка с изпратено от нас писмо относно дейността на гражданския
борд.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, моето предложение е,
тъй като в 15 ч. има брифинг, насрочен с журналисти от
говорителите – редовен брифинг на Централната избирателна
комисия, тъй като съгласно съобщение и наше Решение № 2218-НС
сме предвидили днес от 15,00 ч. публично отваряне на цената.
Моето предложение е цената да се отвори долу, за да бъде ясно и
след това говорителите да останат на брифинг, а ние да се качим да
си свършим работата. Моля, госпожо председател, да го подложите
на гласуване.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Най-напред ще ви
предложа госпожа Андреева да бъде определена за член на ЦИК,
който да брои гласовете.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Приема се.
Който е съгласен с предложението на госпожа Маркова, моля
да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Предложението се приема.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само ако не възразявате и ако не
сме гласували групата, която да отваря утре предложенията за
клипове, да гласуваме кой ще участва.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, ще го включим в
дневния ред.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Госпожо Мусорлиева, може ли да
предложите проект за решение, за да можем да го обявим на сайта?
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаема госпожо Маркова, това
ще бъде протоколно решение. Ние вече в работната група по
медиите сме уговорили тези, които не са работили за заданието,
както миналия път за референдума, ще участват в конкурса за
клипове. Ако някой изявява допълнително желание, ще гласуваме
протоколно решение. Това е моето предложение.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Извинявайте, ако влизаме в полемика,
но ако е както по време на референдума, то тези колеги, които не са
участвали в изготвянето на задание, изрично бяха определени с
решение с номер, за да е ясно.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Маркова.
2. Доклад – протокол за демонстрация на програмен
продукт.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, в изпълнение на т. 13
и 14 от раздел ХІІІ на Условията и сроковете на конкурса за
определяне

на

изпълнител,

на

когото

да

бъде

възложена

компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и
издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите
от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., ви
докладвам протокол от 8 април 2013 г.: В 14,00 ч. във връзка с
изпълнение на задълженията по същия раздел ХІІІ, от същите
условия и срокове, се състоя демонстрация на програмния продукт.
На демонстрацията присъстваха участниците в конкурса, техни
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упълномощени представители, представители на юридически лица с
нестопанска цел и средствата за масова информация.
В присъствието на работна група, определена с Решение
№ 2218-НС от 26.03.2013 г. на ЦИК в състав: Елена Маркова,
Сабрие Сапунджиева, Владимир Христов, Венцислав Караджов,
Емануил

Христов,

Иванка

Грозева

и

Красимир

Калинов,

председателя и членове на Централната избирателна комисия се
състоя демонстрация и обработка на предложените от ЦИК данни,
включващи:
А. Въвеждане на данни от протокола на СИК, създаване на
електронен

запис

и

разпечатване

на

приемно-предавателни

разписки.
Б. Обработка на въведените протоколи и разпечатване на
предложение за протокол и решение на РИК.
В. Предоставяне на справка за броя на участвалите в
гласуването на изборите за народни представители, броя на
действителните гласове и разпределението им по партии, коалиции
от партии и инициативни комитети, както и разпределение на
мандатите по изборни райони, партии и коалиции от партии и
инициативни

комитети

съгласно

Методиката,

одобрена

от

Централната избирателна комисия и изготвяне на предложение за
обявяване на резултатите от гласуването на изборите за народни
представители.
Г. Визуализация в Интернет.
След направената демонстрация и изпитанието на софтуера
се състави протокол като неразделна част от този протокол са
оценките, представляващи техническата оценка на кандидата
съобразно раздел ХІІI, т. 13 от Условията и сроковете на конкурса за
определяне

на

изпълнител,

на

когото

да

бъде

възложена

компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и
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издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите
от изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Общият сбор на оценките по този критерий е 66,57
(шестдесет и шест и петдесет и седем) точки.
Във връзка с горното работната група предлага на
Централната избирателна комисия да се пристъпи към отваряне на
плика с предложената цена по реда на раздел ХІІІ, т. 15.
Документите с оценките по трите критерия, както и
сумарната оценка по критериите 1, 2 и 3, по техническа оценка на
предложението на участника „Информационно обслужване“ АД, са
неразделна част от документацията, на базата на която Централната
избирателна комисия ще вземе решение впоследствие окончателно
за определяне на изпълнител в този конкурс.
Това ви го докладвам, за да можем да минем на следващия
етап – отварянето на цената днес в 15,00 ч., както го обявихме.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Маркова. Има ли коментари? – Подлагам го на
гласуване. Предложението е да приемем с решение докладваната
информация, закрепена в протокол, както ни се предлага от
работната група.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение.
Сега искам да дам думата на госпожа Сапунджиева, но тя
сигурно приключва с оформянето на текста. Ще използвам времето
докато приключи, да дам думата на госпожа Сидерова във връзка с
графика за обученията на районните избирателни комисии, което
вчера в проект ви разпространихме.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: В интерес на истината, след
разпространения вчера график, днес никой от колегите не е изказал
съображения. С изключение на това, че вчера госпожа Дюкенджиева
каза на микрофона, че не могат да пътуват във вторник с господин
Калинов

за

Хасково

и

Стара

Загора,

поради

служебните

ангажименти на господин Калинов и трябва да пътуват всъщност в
сряда.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, можем да дадем
още малко време, ако някой има възражения, да ги заяви. Това са
технически уточнения. Ще ви дам възможност да се запознаете и да
направите допълнителни забележки.
Госпожа Сапунджиева вече е тук и й давам думата да
докладва относно медийната група.
1. Проект на споразумение със Съвета за електронни
медии.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Госпожо председател, уважаеми
колеги! Както знаете, миналата седмица пристигна проектът за
споразумение със Съвета за електронни медии и доставчиците на
медийни услуги, както и Асоциацията на българските радио- и
телевизионни оператори – АБРО, във връзка с предизборната
кампания.

Тъй като на заседанието на работната група имаше

бележки по споразумението, днес се проведе среща със Съвета за
електронни медии и с председателя на Асоциацията на българските
радио- и телевизионни оператори господин Меликов. На срещата
присъстваха господин Георги Лозанов и двама представители на
СЕМ с техния юрист. Изчистихме спорните моменти във връзка със
споразумението и то е изпратено по електронната поща на всички.
Намира се и в папката за днешното заседание.
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„СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес, ……………. 2013 г.,
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ със седалище
гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1, с председател Красимира
Медарова и секретар Севинч Солакова,
СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ (СЕМ), със седалище
гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, с председател Георги
Лозанов и
подписалите се ДОСТАВЧИЦИ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ,
като се ръководят от европейските принципи и препоръки за
отразяване на информационни кампании в медиите;
като

подчертават

значението

на

саморегулацията

за

отговорно, обективно, точно и честно медийно поведение;
като отчитат, че създаването на най-благоприятна медийна
среда за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и за
предхождащата ги кампанията, може да бъде постигната при
съчетанието

и

допълването

на

формите

на

регулацията

и

саморегулацията;
като имат предвид конституционното право на всеки
гражданин да търси, получава и разпространява информация и
напомнят, че в случая тези права и свободи се отнасят до достъпа до
информация по поставения за решаване въпрос, като всеки е
свободен да формира по своя воля решение как да гласува и
като имат предвид, правото на медиите да работят без
цензура и баланса между личните и политическите права и свободи
и правата и задълженията на медиите, установен в Етичния кодекс
на българските медии, който е база за добра журналистическа
практика,
Страните приемат следното:
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Чл. 1. Във времето на предизборната кампания търговските
доставчици на медийни услуги ще използват платени и неплатени
форми в радио- и телевизионните програми, както и всеобхватни и
многообразни форми с цел да информират изчерпателно за
партийните програми и кандидати, различните целеви групи и поспециално за онези, които гласуват за първи път.
Чл. 2. Във времето на предизборната кампания търговските
доставчици на медийни услуги използват неплатените форми в
радио- и телевизионните програми за представяне на позиции на
граждани с цел публиката да получи достъп до различни гледни
точки.
Чл. 3. Във времето на предизборната кампанията, извън
случаите на платените форми в радио- и телевизионните програми,
търговските доставчици на медийни услуги следва да спазват
основните принципи на българското законодателство за свободно
изразяване на мнения, обективна информация, многообразие от
гледни точки, спазване на етичните стандарти и независимост на
журналистите.
Чл. 4. (1) Търговските доставчици на медийни услуги се
съгласяват ясно да информират зрителя и да обозначават, когато
използват платена форма на предизборната кампания.
Платените форми на отразяване на предизборната кампания
са извън времето за търговска реклама.
(2) Страните приемат за недопустимо смесването на елементи
на търговската реклама с формите на платена предизборна
кампания, които представляват форма на „обществено време”, в
което се гарантира правото на зрителите да направят информиран
избор в рамките на широка обществена дискусия.
(3) Страните приемат, че всички останали форми на медийно
отразяване, които не са част от платената предизборната кампания,
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са въпрос на свободен избор и на редакционна отговорност при
спазване

на

действащото

законодателство

и

добрата

журналистическа практика.
Съветът за електронни медии се ангажира с извършването на
мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги, за
спазването на ЗРТ и по-специално на принципите, посочени в чл. 10
от същия закон.
За ЦИК:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
За СЕМ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Георги Лозанов
За доставчиците на медийни услуги,
подписали споразумението:
За АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАДИО
И ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ (АБРО):
За ......“
Моля, колеги, ако имате бележки. Нашите бележки бяха във
връзка с чл. 4, изречение второ във варианта, който ни беше
предложен. Този текст отпадна и придоби следния вид:
„Чл. 4. (1) Търговските доставчици на медийни услуги се
съгласяват ясно да информират зрителя и да обозначават, когато
използват платена форма на предизборната кампания.
Платените форми на отразяване на предизборната кампания
са извън времето за търговска реклама.“
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Освен това имаше редакционни бележки по чл. 2, който касае
времето на предизборната кампания. Цитирам дословно текста,
който касае правата на гражданите и отразяването на техните гледни
точки, а именно:
„Чл. 2. Във времето на предизборната кампания търговските
доставчици на медийни услуги използват неплатените форми в
радио- и телевизионните програми за представяне на позиции на
граждани с цел публиката да получи достъп до различни гледни
точки.“
Колеги, споразумението цели да се установят едни добри
практики за отразяване на предизборната кампания в рамките на
законовите изисквания, да даде възможност на политическите
партии и кандидатите да представят своите платформи в различните
форми, предвидени в Изборния кодекс. Направено е разграничение
между платените и неплатените форми, още в чл. 1. Както ви
цитирах, в чл. 2 се гарантират правата на гражданите и
възможността за отразяване на техните гледни точки.
Нашата работна група, която проведе и срещата, и заседава
два пъти по този въпрос, ако нямате бележки, предлага Централната
избирателна комисия да одобри споразумението и да възложи на
председателя и на секретаря да подпишат това споразумение.
Предложението е това да стане утре в 15,00 ч. в зала „София“,
тъй като ще присъстват представители на медиите, Съвета за
електронни медии и Асоциацията на българските радио- и
телевизионни оператори.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз само ще си позволя
да ви направя едно предложение. Тъй като споразумението е
доброволно споразумение, не е някаква официална кореспонденция,
бих ви предложила от името на Централната избирателна комисия
госпожа Сапунджиева заедно с мен да подпише споразумението,
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като ръководител на медийната група. Мисля, че в конкретния
случай няма някаква пречка това да стане.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Сапунджиева, въпросът ми към
вас е следният: тъй като по-горе като страна в споразумението
съвсем обяснимо не виждам АБРО, но виждам възможност те да
подпишат споразумението. В какво качество е предложението за
подписване на споразумението и от АБРО, без то да е страна по
него?
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

В

заставната

част

на

споразумението не фигурира АБРО, дотолкова доколкото това е
Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори. И тъй
като става дума за подписали се доставчици на медийни услуги, а
асоциацията представлява такива доставчици, няма пречка да бъде
включена и в заставката

Асоциацията на българските радио- и

телевизионни оператори, но ние лично считаме, че доставчици на
медийни услуги включва всички доставчици, включително и
асоциацията като техен представител. Така че, ако имате конкретно
предложение, ние сме отворени.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Само да уточня, че при
подписване на аналогично споразумение във връзка с националния
референдум,

различните

доставчици

на

медийни

услуги

се

подписват самостоятелно. Не задължително представлявани от
асоциацията, така че всеки доставчик полага отделен самостоятелен
подпис. Вече някой, ако е упълномощил асоциацията от негово име,
но не е задължително всички включени в състава й медии.
Колеги, чухте доклада на госпожа Сапунджиева. По
съществото на текстовете имате ли бележки? Госпожа Сапунджиева
каза предложенията на работната група за корекции и докладва
становището на СЕМ и на представителя на АБРО. Аналогично
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споразумение беше подписано и при провеждането на националния
референдум.
Ако нямате бележки, ще подложа на гласуване текста на
проектоспоразумението на този етап, както и предложението ми да
упълномощите

госпожа

Сапунджиева

като

ръководител

на

работната група и мен като председател на ЦИК, да подпишем
споразумението за Централната избирателна комисия.
Ако нямате възражения или забележки по предложението,
който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение.
Госпожо Сапунджиева, предлагам ви по електронната поща
да уведомите СЕМ и АБРО относно решението на комисията.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Проектът на споразумението им е изпратен. Сега само ще ги
уведомим, че е одобрено от Централната избирателна комисия. И да
потвърдим ли подписването за 15 ч. утре, защото те трябва да
изпратят покани?
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Направете го като
предложение на комисията, ако няма възражения да го гласуваме, за
да можем да ги уведомим.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, ако не
възразявате, подписването да стане утре в 15 ч., за да уведомим
СЕМ, АБРО и доставчиците на медийни услуги за утре, в 15 ч. в зала
„София“ да се подпише споразумението. Предлагам да го гласуваме,
госпожо председател.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с това
предложение, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение. Да се включи в уведомлението.
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Имате думата за доклади.
II. 1. Питане от в. „Нова дума“ – Испания.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в папката за днешното
заседание имате „Нова дума“ – българският вестник в Испания,
както се е посочил, откъдето задават следните въпроси в полза на
българската диаспора в Испания. Въпросите и отговорите би
следвало да са в мрежата. Те питат във връзка с парламентарните
избори с молба за отговор.
Първи въпрос: Има ли вероятност при събиране над 100
заявления все пак да не бъде разкрита избирателна секция в
населеното място в Испания, за която те са подадени?
Предлагам следния отговор:
При подадени над 100 валидни – с подчертаването на
валидни – заявления за гласуване в конкретно населено място в
Испания задължително следва да се открие избирателна секция в
това населено място.
МАЯ АНДРЕЕВА: Предложението ми е за допълнение,
колега. Тъй като въпросът се отнася конкретно до Испания,
задължително

означава,

защото

приемащата

държава

е

в

уведомителен режим на разкриване на секции за гласуване. Тоест,
именно защото Министерството на външните работи е уведомило
Испания и е поискало съгласието й за произвеждане на избори там,
респективно за разкриване на секции, 100 заявления са достатъчни
за разкриване на избирателна секция в съответното населено място,
за което те са подадени, тъй като режимът на приемащата държава е
уведомителен. Обръщам ви внимание, защото има държави, в които
режимът е разрешителен и ако за такива населени места има
подадени 100 заявления, там – ако приемащата държава не е дала
съгласие, секция няма да се разкрие.
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В този смисъл е пояснението ми към думата задължително,
която вие сте използвали в отговора. Да се обърне внимание на
уведомителния режим. При наличие на дадено съгласие от
приемащата държава, там ще бъде разкрита секция.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: То е получено.
МАЯ АНДРЕЕВА: Именно защото в отговора е думата
задължително

–

задължителното

е

свързано

с

полученото

разрешение от приемащата държава. Това е уточнението ми.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нали има получено разрешение? Аз не
виждам къде е спорът. Не виждам пречка при 100 валидни заявления
при положение, че сме получили разрешение от Испания, конкретно
за Испания

да твърдим категорично, че при над 100 валидни

заявления без каквито и да било уговорки, се открива избирателна
секция в това населено място.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Чаушев, това казвам. Просто само
да попълните в отговора обяснението, че има получено разрешение
от приемащата държава. Ето защо е задължително разкриването.
Нямаме различно мислене. Имах само предложение за допълнение
към отговора ви. Нищо повече. Смисълът е същият.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че нашите власти в Испания са си
свършили работата, за което им благодарим. Получили сме
разрешение и гражданите вече това не ги интересува. Те просто
трябва да знаят, че при над 100 валидни заявления, без каквито и да
е уговорки, вече е открит пътят за откриване на тази секция.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има предложение за
допълнение на отговора?
МАЯ АНДРЕЕВА: Да, колегата го формулира съвсем ясно и
аз нямам друго предложение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Подлагам на гласуване
текста, който господин Чаушев предложи.
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Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Приема се.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Втори въпрос: Възможно ли е ако някой
българин подаде заявление за гласуване в чужбина, но в деня на вота
се намира в България, да упражни правото си на глас в секцията по
местоживеене, въпреки че не фигурира в избирателния списък там?
Моят отговор е изчистен според мен смислово със следния
вариант на отговор:
Ако български гражданин е подал заявление за гласуване в
определено място в чужбина, но в това населено място не е разкрита
избирателна секция, то той може да гласува в избирателната си
секция в България. Ако българският гражданин фигурира в
избирателен списък на разкрита избирателна секция в чужбина, то
той вече не може да гласува в избирателната си секция в България.
Трети въпрос: С каква бюлетина ще гласуват българите в
чужбина в изборите на 12 май 2013 г.?
Варианта на отговор, който предлагам, е:
Българските граждани в чужбина ще гласуват с бюлетина по
образец – Приложение № 96 от изборните книжа, публикувани на
сайта на ЦИК. В бюлетината ще бъдат вписани само партиите и
коалициите, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите
на 12 май 2013 г.
Четвърти въпрос: Тъй като няма самостоятелен избирателен
район в чужбина, как се преразпределя вотът на българите зад
граница?
Вариант на отговора, който предлагам, колеги, е:
Съгласно методиката за определяне на изборните резултати,
приета от Централната избирателна комисия, действителните
гласове, подадени в избирателни секции извън страната, вземат
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участие

само

в

пропорционалните

определянето
мандати

на

на

окончателния

партиите

и

брой

на

коалициите

на

национално ниво.
Пети въпрос: Кои бюлетини ще бъдат обявявани за
недействителни? Какво се случва с процента на недействителния
вот? Взема ли се предвид при разпределянето на мандатите?
Във варианта на отговор по т. 5 предлагам следното:
Съгласно чл. 215б, ал. 4 от ИК гласът (бюлетината) е
недействителен, когато:
- бюлетината не е по установения образец;
- няма поставен знак "Х" с химикал, пишещ със син цвят, в
нито едно от квадратчетата за гласуване;
- има поставен знак "Х" или друг знак с химикал, пишещ със
син или друг цвят, в повече от едно квадратче за гласуване;
- поставеният знак "Х" с химикал, пишещ със син цвят, засяга
повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи
еднозначно волята на избирателя;
- бюлетината

не

съдържа

два

печата

на

съответната

секционна избирателна комисия;
- върху бюлетината има изписани специални символи, като
букви, цифри или други знаци.
Добавил съм: Освен това гласът е недействителен, когато
избирателят е показал начина си на гласуване преди пускането на
бюлетината в урната, както и е използвал мобилни телефони,
фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане
начина на гласуване.
И не съм отговорил на втория въпрос: какво се случва с
процента на недействителните бюлетини. Недействителните гласове
(бюлетини) не се вземат предвид при разпределянето на мандатите.
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Шести въпрос: Могат ли партиите да регистрират като свои
наблюдатели

на

изборите

в чужбина българи,

живеещи в

конкретната страна?
Моят вариант на отговор, който предлагам е, че партиите и
коалициите от партии не регистрират наблюдатели за изборите.
Наблюдатели регистрират пред Централната избирателна комисия
само

неправителствените

организации.

Български

граждани,

живеещи извън страната, могат да бъдат наблюдатели в избирателни
секции в чужбина. Освен това български граждани, живеещи извън
страната, могат да бъдат представители на политическите партии и
коалиции

въз

основа

на

надлежно

издадено

пълномощно,

включително и за разкритите избирателни секции в чужбина.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Едно допълнение. Български
граждани, живеещи извън страната, могат да бъдат наблюдатели в
избирателни секции в чужбина при условие, че са включени

в

списъците на наблюдатели на регистрирани вече неправителствени
организации.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съгласен съм, но въпросът е могат ли да
бъдат? – Отговорът е: да, могат.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Но да е ясно, че могат само при
това условие. Иначе те могат лично да искат като физически лица да
бъдат наблюдатели.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Имаше такива искания на
референдума. Запиши го, ако не възразяваш.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз не възразявам, но въпросът е, че те са
объркали

наблюдатели

с

представители,

затова

уточнявам.

Смисълът на въпроса по същество е дали могат да бъдат
представители в случая. Затова не се разпрострях, но приемам
добавката. Кажи я.
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ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: ... могат да бъдат наблюдатели в
избирателни секции в чужбина при условие, че са регистрирани от
Централната избирателна комисия. Трябва да е ясно, че те могат да
бъдат наблюдатели тогава, когато са част от регистрираните такива
наблюдатели на български неправителствени организации.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, шестият въпрос беше:
Могат ли партиите да регистрират като свои наблюдатели на
изборите в чужбина българи, живеещи в конкретната страна?
Отговорът
наблюдатели.
избирателна

е:

Партии

Наблюдатели
комисия

само

и

коалиции

регистрират

не

регистрират

пред

Централната

неправителствени

организации.

Български граждани, живеещи извън страната, могат да бъдат
наблюдатели в избирателни секции в чужбина при условие, че са
посочени като представители на неправителствена организация,
регистрирана в ЦИК и им е издадено удостоверение от ЦИК за
наблюдател.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, подлагам
предложението с корекциите на гласуване.
Който е съгласен с новата формулировка, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение за отговора.
Мога ли да си позволя аз да ви докладвам една справка, която
да изискаме във връзка с осигуряване възможност за справка в
списъка на лицата с избирателни права по ЕГН, която ни беше
изпратена от „Информационно обслужване“ АД, и изпратихме
тяхното становище до Главна дирекция „ГРАО“, а те в обобщен вид
ни изпратиха информацията относно

адресите на избирателните

секции. Докладвано ви беше това и е във вътрешната мрежа. Но в
питането се искат и допълнителни данни.
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Сега аз ви предлагам да получим отново становището на ГД
„ГРАО“ относно тези допълнителни данни, след което вече да видим
има ли други пречки.
И ви предлагам да изпратим тази електронна поща, която
веднъж им изпратихме, но с допълнителното питане със следния
текст:
„УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ГЕТОВ,
Приложено изпращаме Ви становището на „Информационно
обслужване“ АД за необходимостта от предоставяне на данни за
реализиране на възможността за справка.
С Ваше писмо, изпратено по e-mail на 4 април 2013 г., сте ни
изпратили адресите на избирателните секции.
Молим

за

становище

в

частта

относно

останалата

информация – три имена на избирател и номер на секция.“
За да можем да получим становището на Главна дирекция
„ГРАО“ и да видим дали са налице пречки за реализиране на тази
функционалност.
Предлагам ви с този текст по електронната поща да отправим
запитването до ГД „ГРАО“.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение.
Ще ви моля да преглеждате вътрешната мрежа. От днешната
поща има кореспонденция, която е качена във вътрешната мрежа, за
да се запознаете с нея. По данни на господин Бояджийски и самият
график за обученията също е във вътрешната мрежа.
Имате думата за доклади.
4. Писмо до Министерски съвет относно неизплатени
възнаграждения на ОИК – Асеновград.

22
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам
преписка, която е пристигнала с вх. № 373 от 8.04.2013 г. Тя е от
трима членове на Общинската избирателна комисия – Асеновград, с
която ни уведомяват, че след приключване на общите избори през
2011 г. до настоящия момент, независимо от проведените
многобройни заседания, досега не им е изплатено никакво
възнаграждение.
Към преписката са приложени нашите заверени справки, две
писма на кмета на община Асеновград, с което е уведомил
областния управител за дължимите суми на стойност … лв.,
включващи и осигуровките. Молят ни за съдействие да получат
полагащите се възнаграждения.
Междувременно тази преписка има история. Оказва се, че
ние веднъж сме им отговаряли – те са ни питали за изплащане на
тези техни дължими възнаграждения, но до този момент нищо не е
получено.
Поради това ви предлагам да изпратим по компетентност
преписката на Министерския съвет с молба да бъде спешно решен
този въпрос, тъй като става въпрос за заседания, проведени през
2011, 2012 г. и до м. февруари 2013 г.:
„Уважаеми господин Желязков,
Изпращаме Ви за съдействие и спешно решаване преписка с
вх. № 373 от 08.04.2013 г. на ЦИК за изплащане на средствата за
ОИК – Асеновград, в размер на … лв. с включени осигуровки
съгласно писма изх. № 06-00-260/13.12.2012 г. и № 06-00-059 от
19.03.2013 г. на кмета на община Асеновград. Към писмата са
приложени документи от ЦИК, от които е видно, че сумите за
изплащане са за сметка на държавния бюджет.
Приложение:
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1. Писма с изх. № 06-00-260/13.12.2012 г. и № 06-00-059 от
19.03.2013 г. на кмета на община Асеновград
2. Четири броя справки на ЦИК за проведени заседания и
дежурства за 2011, 2012 и за м. февруари 2013 г.
3. Справки на главния счетоводител на община Асеновград –
5 броя.“
Да се знае, че сме предприели всички необходими действия.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Упълномощавам

госпожа Андреева да води заседанието.
МАЯ АНДРЕВА: Колеги, чухте предложението на колегата
Грозева. Въпроси, предложения, забележки имате ли?
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: И още едно писмо, което по-скоро ще
ви докладвам за сведение. То е входирано с № 375 от 8 април 2013 г.
От община Ветово ни молят да им изпратим решението на ЦИК за
възнаграждение на комисията по чл. 242. Тъй като възнагражденията
на комисията по чл. 242 за частичните избори са определени с наше
Решение № 2391 от 8 април 2013 г., което вече е качено от 8-ми на
страницата на ЦИК, предлагам да остане за сведение – те вече имат
това решение.
5. Писмо до Община Иваново относно възнагражденията
на членовете на ОИК – Иваново.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, има при мен една страна
преписка от Общинската избирателна комисия – Иваново, област
Русе. Пристигнало е обръщение към членовете на Централната
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избирателна комисия, което е подписано от 9 членове на комисията,
с приложени към него извлечения от ведомости за изплащане на
възнаграждения, от които очевидно се вижда, че на различните
членове на комисията за еднакво участие в заседания и дежурства са
плащани различни по размер възнаграждения.
Поради тази причина аз предлагам да напишем едно писмо до
община Иваново, област Русе:
„Изпращаме Ви писмо наш вх. № 215/07.03.2013 г. с
приложени копия от ведомости за изплатени възнаграждения на
членовете на ОИК за участие в заседания и за дежурства.
Молим за подробен отговор на какво се дължи разликата в
изплатените възнаграждения на членовете на ОИК при равен брой
заседания или дежурства, както и за едно и също заседание.
Приложение: съгласно текста“
Те да могат да ни отговорят и да направим преценка, тъй като
те нямат право да коригират възнагражденията, а очевидно са си
позволявали от общината.
МАЯ АНДРЕЕВА: Тоест, не става дума за разлика във
възнаграждението, получено от председател, заместник-председател
и секретар и членове, а въобще разлика във възнагражденията?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Разлика във възнагражденията за
една и съща позиция също се появява.
МАЯ АНДРЕЕВА: Разбрах.
Колеги,

чухте

предложението

на

колегата

Сидерова.

Въпроси, други предложения или забележки към него имате ли?
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Предложението се приема.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Отдавна ми е разпределена преписка,
която по същество е за сведение. От Районна прокуратура – Шумен,
ни уведомяват, че в Районната прокуратура е водено досъдебно
производство срещу Кямил Сезер – че е упражнил избирателно
право в изборите за президент и вицепрезидент без да има такова
право. Става дума за гласуване на 30 октомври 2011 г. Делото е
внесено в Районния съд – Шумен, но по време на досъдебното
производство е установено, че той е бил вписан в избирателния
списък от члена на секционната избирателна комисия Петя Иванова
Дюлгерова и ни се изпраща с оглед дали е нелице възможност да
приложим разпоредбите

на чл. 299 от Изборния кодекс, т.е.

административно наказание спрямо члена на комисията.
Аз предлагам да остане за сведение, тъй като отдавна е
изтекъл 3-месечният срок за съставяне на акт за установяване на
административно нарушение. Затова ви докладвам само за сведение
тази преписка.
III. 4. ОИК – Мадан.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам ви писмо до Общинската
избирателна комисия – Мадан, област Смолян. В началото на м.
февруари им определихме възнаграждение за заседания, които са
проведени на 31 януари 2013 г., но те имаха едно искане за
заплащане на възнаграждение за дежурства на четири члена на
комисията за период от 15 януари до 11 февруари 2013 г., защото
били дежурили почасово с оглед прекратяване пълномощията на
общински съветник, за изпращане на писма, за чакане на отговори,
за чакане на жалби.
Няма обаче подробно описание кой кога е дежурил и какво
точно е действието за изготвяне на един проект за решение от
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четири души! И то проект, който гласи: обявява следващ в листата
общински съветник...
Затова предлагам да им изпратим писмо със следното
съдържание:
„Уважаеми госпожи и господа,
По повод Ваше искане вх. № 118/5-02-2013 г. за заплащане на
дежурства следва да изпратите в Централната избирателна комисия
всички документи, свързани с осъществените дежурства, както и
график за почасовите дежурства, решенията на ОИК и други
документи.“
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението за писмо и
неговия текст. Въпроси, забележки, предложения имате ли?
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Предложението се приема.
III. 3. ОИК – Видин.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Само още един доклад, който е за
изплащане на възнаграждение на ОИК – Видин.
При нас е постъпило искане, което е с вх. № 342 от 26
февруари 2013 г. ОИК – Видин е провела три заседания – всичките
са с правно основание.
Едното заседание е на 25 февруари 2013 г. Присъствали са
председател, заместник-председател, секретар и 13 членове – общо
16 члена на комисията. Основанието е наше Решение № 1098ПВР/МИ от 6.10.2011 г. Свързано е с отваряне на помещение за
съхранение на книжа. За изплащане – от държавния бюджет.
Второто заседание е на 23 март 2013 г. Свързано е с
предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.
Присъствали са председател, заместник-председател, секретар и
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отново 13 членове. Основанието е чл. 36 от ЗМСМА. Да се изплати
от общинския бюджет.
И третото заседание

е на 18 март 2013 г. Същите са

присъствали: председател, заместник-председател, секретар и 13
членове. Основанието е чл. 277 от Изборния кодекс – обявен е за
избран следващият в листата общински съветник. Да се изплати от
държавния бюджет.
МАЯ

АНДРЕЕВА:

Колеги,

чухте

предложението

за

изплащане на възнаграждение. Въпроси, забележки, предложения
имате ли?
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Предложението се приема.
III. 5. ОИК – Кнежа.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам
едно възнаграждение на ОИК – Кнежа, област Плевен, за проведено
заседание на 31 март 2013 г. То е пристигнало с вх. № 362 от 4
април

2013

г.

На

заседанието

са

прекратили

предсрочно

пълномощията на общински съветник и в същото заседание са
обявили за избран следващия в листата.
Присъствали

са

председател,

заместник-председател,

секретар и 11 членове. Основанието е Решение № 1486-МИ на ЦИК
от 10.11.2011 г.
Предлагам ви да бъде изплатено от държавния бюджет.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението. Въпроси
имате ли? Забележки или предложения?
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Предложението се приема.
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III. 2. ОИК – Главиница.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, с вх. № 350 от 28 март
2013 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение на
общинската избирателна комисия – Главиница, област Силистра.
Колегите са провели две заседания – на 13 и на 19 март, и има
поискано и дежурство на председател, заместник-председател и
секретар.
Предлагам ви да им изплатим заседание на 13 март 2013 г., на
което са присъствали председател, заместник-председател, секретар
и 13 членове с правно основание чл. 276 от Изборния кодекс – от
общинския бюджет.
На заседанието на 19 март 2013 г. са присъствали отново
председател,

заместник-председател,

секретар

и

13

членове.

Правното основание е чл. 277, ал. 1 от Изборния кодекс – от
държавния бюджет, за изплащане.
И дежурството е на 11 март 2013 г. – на председател,
заместник-председател и секретар – подготовка на документи за
заседание. Описано е тук, че са получавали и други документи,
свързани с работата на общинската избирателна комисия. Предлагам
дежурството да бъде изплатено на основание Решение № 1486-МИ
на ЦИК от 10.11.2011 г. – от държавния бюджет.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението.
Ако нямате забележки или въпроси, който е съгласен, моля да
гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, тъй като е 15 ч. без 4 минути, предлагам да се
ориентираме към зала „Св. София“ във връзка с отварянето на
ценовото предложение на „Информационно обслужване“ АД.
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(След отварянето на офертата.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, продължаваме
заседанието след отваряне на офертата на „Информационно
обслужване“ АД. Като се върнат колегите от тази група, която
присъства на отварянето, ще ни бъде докладвано какво се е случило.
Сега продължаваме по дневния ред.
Давам думата на госпожа Сапунджиева да докладва.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, пристигнало е
писмо от областния управител на област Монтана относно
ползването на отпуск от кандидатите в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г., които заемат държавна служба. И
ни е изпратена заповедта на областния управител на област
Монтана, с която той определя Нина Пламенова Петкова –
заместник областен управител на област с административен център
Монтана, да го замества по време на отсъствието му от 8 април до 17
май 2013 г. включително, като изпълнява функциите на областен
управител в пълен обем, с оглед непрекъсване и нормално
осъществяване на дейността на областната администрация.
Предлагам настоящата заповед да остане за сведение с оглед
работата ни с областните администрации.
Тъй като съм взела думата, много бързо ще докладвам във
връзка с графика за обучение.
Госпожо Сидерова, ние с колегата Троянов ще пътуваме на
22 април 2013 г., понеделник сутринта, където ще проведем от 10 ч.
обучение в област Перник; от 16 ч. обучение в област Кюстендил.
На 23 април 2013 г., вторник, от 10 ч. ще проведем обучение в
област Благоевград. Аз лично имам обучение в 6 области.
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В сряда на 24 април 2013 г. с колегата Емануил Христов
заминаваме за Силистра и там от 15 ч. провеждаме обучение на
РИК – Силистра. Вечерта се придвижваме до Разград.
На 25 април 2013 г., четвъртък, сутринта в 9,30 ч. провеждаме
обучение в Разград. След това ще пътуваме за Търговище и след
обяд от 15 ч. ще проведем обучение в Търговище. Зависи и от
метеорологичните условия дали ще се приберем в четвъртък или в
петък.
III. 1. ОИК – Враца.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви една преписка,
която е с вх. № 172 от 1 март 2013 г., с едно допълнително
уточнение, тъй като имаше допуснати технически грешки за две
справки. На 12 март е получено уточнението

от Общинската

избирателна комисия – Враца.
Искането е за определяне и одобряване на възнаграждение за
проведени заседания и осъществени дежурства, както следва:
Заседание на дата 14.12.2012 г. във връзка с процедура по
предсрочно прекратяване на пълномощия на кмет на кметство
Власатица. Присъствали са председател, заместник-председател,
секретар и 11 членове – общо 14 души.
Заседание на дата 18.12.2012 г. Заседанието е било с дневен
ред: приемане на решение за прекратяване на пълномощията на
кмета на кметство Власатица. Присъствали са председател,
заместник-председател, секретар и 7 членове.
Заседание на дата 3 януари 2013 г. за изпращане на
уведомление в Централната избирателна комисия, както и в
общинския съвет, за предсрочното прекратяване на пълномощията
на кмета на кметство Власатица. Включително предложение за
изпращане на предложение от страна на ЦИК за насрочване на
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частичен

избор

поради

предсрочното

прекратяване

на

пълномощията на кмета на кметство Власатица. Присъствали са
председател, заместник-председател, секретар и 12 членове.
Заседание на дата 9 януари 2013 г. във връзка с вземане на
решение за определяне на членове на ОИК – Враца, които да
получат обратно предадените за проверка в ГД „ГРАО“ избирателни
списъци от произведените избори за президент и вицепрезидент и за
общински съветници и кметове през 2011 г. Присъствали са
председател, заместник-председател, секретар и 11 членове.
Заседание на дата 22 януари 2013 г. във връзка с процедура
за предсрочно прекратяване пълномощия на общински съветник в
общински съвет – Враца. Присъствали са председател, заместникпредседател, секретар и 11 членове.
Заседание на 30 януари 2013 г. Решение за обявяване за
избран следващия в съответната листа общински съветник.
Присъствали са председател, заместник-председател, секретар и 11
членове.
Заседание на 13 февруари 2013 г. във връзка с предсрочно
прекратяване пълномощия на членове на общинската избирателна
комисия – Враца. На това заседание са присъствали председател,
заместник-председател, секретар и 11 членове.
Колеги, предложението ми е да бъдат одобрени всички
искания за проведените заседания, както ви докладвах, като в
справката съм отбелязала и бюджета, за сметка на който ще бъде
изплащането:
На 14 декември 2012 г. – общински бюджет. Основанието е
Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г. и ЗМСМА – чл. 42,
ал. 3.
На 18 декември 2012 г. – общински бюджет – чл. 42, ал. 3 от
ЗМСМА и Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г.
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На 3 януари 2013 г. – държавен бюджет, чл. 279, ал. 2 е 3 от
Изборния кодекс.
На 9 януари 2013 г. – държавен бюджет, основанието е наше
Решение № 1098-ПВР/МИ от 6.10.2011 г.
На 22 януари 2013 г. – от общинския бюджет – чл. 30, ал. 4, т.
3, ал. 5 и 6 от ЗМСМА.
На 30 януари 2013 г. – от държавния бюджет, основанието е
чл. 277, ал. 1.
И на 13 февруари 2013 г. – държавен бюджет, чл. 30, ал. 11
от Изборния кодекс.
Предлагам да се подложи на гласуване предложението ми.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Колеги,

който

е

съгласен

с

направеното предложение за изплащане на възнаграждение на
ОИК – Враца, както беше огласено, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Предложението се приема.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, по електронната поща е
постъпило запитване с № 640 от госпожа Атанасова, която ни пише,
че е с постоянно местожителство в гр. Русе и на 12 май 2013 г.
временно ще пребивава в гр. Варна. Надява се ние да я ориентираме
в начина и реда, по който може да гласува на друго място, различно
от постоянното й местоживеене.
Такова е писмото, което е и от госпожа Раева. Вписана е в
избирателните списъци в гр. Стара Загора. На 12 май 2013 г. ще бъде
на лечение в друг град и каква е процедурата в този случай.
Аз ви предлагам и на двете писма да отговоря по един и
същи начин – по мейла, както са направени запитванията:
„Избирателните списъци за изборите на 12 май 2013 г. се
съставят по постоянния адрес на избирателя. Изборният кодекс дава
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възможност избирател, който има постоянен и настоящ адрес, които
се намират в различни населени места, да гласува и по настоящия си
адрес, ако подаде заявление по образец в срок до 27 април 2013 г. до
кмета на общината.
Ако имате регистрация по настоящ адрес в гр. Варна – както
ни е попитала госпожа Атанасова – в посочения по-горе срок можете
да подадете заявление за гласуване по настоящ адрес. Заявлението е
Приложение № 20 от изборните книжа за произвеждане на изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.“
В другия отговор – до госпожа Раева, обяснявам, ако има
настоящ адрес в друго населено място.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Който е съгласен с предложените
отговори, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Приема се.
МАРИАНА ХРИСТОВА: И едно запитване имаме от
секретаря на Община Павликени:
„Уважаеми госпожи и и господа, обръщаме се със следния
въпрос и очакваме указание от ваша страна следва ли да се приеме
нарочно решение на общинския съвет за избор на временно
изпълняващ кмет на кметство в хипотезата, когато кмет на кметство
е кандидат за народен представител и е изпълнил условието на чл.
104 от Изборния кодекс, като е излязъл в законово установения
отпуск за периода от регистрацията до обявяване на резултатите от
изборите включително.
По смисъла на чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, когато кмет на
община или кметство са регистрирани като кандидати за общински
съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата
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общинският съвет избира временно изпълняващ кмет на община или
кметство за срок до полагане на клетвата на новоизбрания кмет.“
Тъй като аз смятам, че ние нямаме правомощия по ЗМСМА
във връзка с избора на общински съвет или назначаването от кмета
на общината на временно изпълняващ длъжността кмет, предлагам
да отговорим с писмо със следното съдържание:
„До кмета на община Павликени г-н Емануил Манолов
Уважаеми господин Манолов,
По повод Ваше питане вх. № 586-НС/08.04.2013 г. за избор на
временно изпълняващ кмет на кметство и във връзка с протоколно
решение на ЦИК от 10 април 2013 г. Ви уведомяваме, че не е в
правомощията на Централната избирателна комисия да се произнася
по въпроси, свързани с прилагането на ЗМСМА.
По отношение приложението на разпоредбата на чл. 104, ал. 1
от ИК Ви информираме, че лицата, заемащи длъжността: кмет,
заместник-кмет,

председател

на

общински

съвет,

общински

съветник, директор на училище, учител, не попадат в хипотезата на
чл. 104, ал.1 от ИК.“
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, чухте проекта за отговор.
Има ли други предложения? – Няма.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13, против – 1.
Предложението се приема.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, по телефона с мен се
свърза господин Асен Димитров от Американския университет в
Благоевград във връзка с писмото, което сме изпратили до всички
ректори на висши учебни заведения в България – информацията за
гласуване на ученици и студенти.
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Информирах го затова, че листовката е готова и че ще можем
да я изпратим. Той даде съответните заявки. Искат 250 листовки да
им бъдат изпратени, тъй като голяма част от студентите в
Американския университет в Благоевград не са българи, така че 250
листовки за тях ще са достатъчни.
Помоли да изпратим листовката и в pdf формат и в word
документ на адреса на Американския университет в Благоевград, за
да може така по-лесно да се разпространи сред всички студенти.
Така че предлагам да вземем решение, с което да изпратим
листовката в електронен вид, а също така и съответните копия на
адреса на Американския университет в Благоевград.
Друго нещо, което сподели с мен господин Димитров е, че
голяма част от студентите в Американския университет в
Благоевград по време на изборите ще бъдат в чужбина. И ако може,
да им изпратим информация затова как се гласува извън страната.
Така че предлагам ви информацията, която вече изпратихме веднъж
до Министерството на външните работи, аз съм я качил и в папката
за днешното заседание, да я изпратим, за да могат да се организират
и да знаят как могат да упражнят правото си на глас в изборния ден
извън страната. Може да я видите всички в днешното заседание.
Нищо

по-различно

от

това,

което

изпратихме

вече

на

Министерството на външните работи и сме я одобрили.
Накратко да ви припомня. Ставаше дума как се откриват
избирателни секции и как се гласува в чужбина. Тоест, ако
преценим, че за образуването на избирателните секции извън
страната, този текст не е необходимо да фигурира, можем да го
махнем. Това беше първо.
Аз си мисля, че ако изпратим пълна информация, няма да
сгрешим.

Да

знаят

повече.

И

без

това

целта

ни

е

да

разпространяваме тази информация по всички възможни канали.
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Затова ви предлагам да изпратим цялата информация заедно с
електронния вариант на листовките и също така да изпратим и
самите листовки – 250 бр., на Американския университет в
Благоевград.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, чухте предложението.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз не възразявам да се изпрати. Само не
си спомням в нашите листовки дали имаше уточнение, че става
въпрос за български граждани, тъй като тук случаят е специфичен.
Ако сме използвали общата формулировка - студенти и учащи се,
без да се уточни, че става въпрос за студенти само български
граждани, може би ще въведем в известно заблуждение учащите се
в Американския университет в Благоевград чуждестранни граждани.
Да се види това, тъй като не си го спомням. Може би е добре
да става въпрос, че е само за студенти български граждани.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако може да отговоря. Тази
информация е на челно място в листовката. Уточнено е, че става
дума за български граждани. Въпросът и молбата бяха да изпратим
информация как тези български граждани ще могат да гласуват
извън страната, защото, както ви казах, по негови думи голяма част
от тях няма да бъдат в България в деня на самия избор.
А пък по-малкия брой листовки той мотивира с това, че имат
ли веднъж листовката в електронен вид, ще я разпространят чрез
техните електронни вестници и издания, които имат и циркулират
сред студентите. Необходими са около 250 бр., за да имат листовката
и в хартиен вариант и да могат да я раздават на желаещите студенти.
Така че тази информация я има.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, има ли други предложения? –
Ако няма, който е съгласен с направеното предложение от колегата
Бояджийски, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11, против – 1.
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Предложението се приема.
МАЯ АНДРЕЕВА: Първо, за сведение писмо, постъпило при
нас с вх. № 696-НС от днешна дата, от Българската народна банка, с
което ни уведомява за своето потвърждение за получени депозити за
независимите кандидати Октай Енимехмедов и Жоро Петров Ничев.
Тази информация вече е качена на интернет страницата на
Централната избирателна комисия в рубрика „Информация“, както
това възприехме да се прави от вчера.
На

следващо

място

група

писма,

постъпили

от

„Информационно обслужване“ АД, с които регулярно те ни
уведомяват за дадените от тях отговори на отправени технически
въпроси във връзка с подаване на електронното заявление за
гласуване извън страната. Този доклад е също за сведение. Може да
се запознаете – знаете, че информацията се обобщава в канцелария
№ 23.
На следващо място, с писмо с вх. № 674-НС от днешна дата
сме информирани от Министерството на външните работи

за

обобщената информация към 9 април 2013 г. за получените
разрешения

и

потвърждения

от

приемащите

държави

за

произвеждане на изборите на 12 май 2013 г. Както казах, справката
съдържа информация, която е актуална към 9 април 2013 г. Това
също за сведение.
И последното писмо, което към момента се намира на мой
доклад, е с вх. № 679-НС от днес, изпратено ни от общинската
избирателна комисия –Варна, към което е приложено запитване,
отправено до общинската избирателна комисия от Янко Петров
Станев – общински съветник в общински съвет – Варна, и Христо
Атанасов Атанасов – също общински съветник в общинския съвет –
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Варна,

относно

участието

на

общински

съветници

в

парламентарните избори през тази година.
Запитването гласи:
„Бихме желали вашето становище затова държавна служба ли
е по смисъла на чл. 104, ал. 1 от Изборния кодекс изпълнението на
задълженията като общински съветници и могат ли същите, когато
са регистрирани в листите за участие в парламентарните избори, да
участват в свикано заседание на общинския съвет за периода от
регистрацията в кандидатските листи до обявяване на резултатите
от изборите?“
В първата част на така поставеното запитване Централната
избирателна комисия е предприела действия, тъй като това не е
единственото запитване, а има множество такива. Ние от вчера
имаме качено съобщение, че общинските съветници не попадат в
хипотезата на чл. 104, ал. 1 от ИК. И считам, че в тази част отговор
от Централната избирателна комисия вече е даден. Може би да се
изпраща друг, е безсмислено, тъй като въпросът от общинските
съветници до общинската избирателна комисия, е отправен на 4
април 2013 г. А нашето съобщение, както казах, е от вчера. Мисля,
че отговор на този въпрос вече е намерен.
Относно втората част от запитването: могат ли регистрирани
за кандидати за народни представители действащи общински
съветници да участват в заседанията на общински съвет за периода
от регистрацията на кандидатските листи до обявяване на
резултатите от изборите, колеги, според мен даденото съобщение
затова, че не попадат в хипотезата на чл. 104, ал. 1 от ИК дава
отговор и на този въпрос.
Но, ако прецените, бихме могли да върнем тази част от
запитването по компетентност на общинската избирателна комисия,
тъй като считам, че запитването в цялост не се отнася до ЦИК.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: То даже не е и до ОИК. Може би подобре да напишем едно изречение, че каченото вчера съобщение, по
същество дава отговор и на втория въпрос. Като не е държавна
служба, значи може да участва в работата на общинския съвет. Но
само толкова.
МАЯ АНДРЕЕВА: Да, разбира се, но пак казвам, че
запитването е от ОИК – Варна, така че отговорът би следвало да
бъде върнат към нея, ако се прецени, че такъв следва да се дава, тъй
като от вчера има съобщение и практически съобщението съдържа
отговор и на втория въпрос. Вие също потвърдихте това.
Не възразявам да изпратя отговор до ОИК – Варна в този
смисъл, като им обърна внимание на каченото съобщение от вчера:
„Относно: писмо с Ваш изх. № РД12008082ВН/09.04.2013 г.
Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че в рубрика „Съобщения“ на интернет
страницата на Централната избирателна комисия на 9 април 2013 г. е
обявено съобщение, съгласно което лицата, заемащи длъжността
общински съветници, не попадат в хипотезата на чл. 104, ал. 1 от
ИК. През периода от регистрацията на кандидатските листи до
обявяване на резултатите действащите общински съветници,
регистрирани за кандидати за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г., могат да участват в заседанията на
Общинския съвет.“
РУМЯНА СИДЕРОВА: И че е в техните правомощия да
контролират общинските съвети.
Който е съгласен с предложения отговор от колегата
Андреева, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Предложението се приема.
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АННА МАНАХОВА: Колеги, за сведение само ви докладвам
писмо от РИК № 24 – София, че днес провеждат от 17 ч. жребий за
диспутите по БНТ-2.
И още едно нещо – запитване. Жалко, че госпожа
Сапунджиева не е тук, но има други отговорници за област
Благоевград.
Всъщност това е запитване от областния управител на област
Благоевград, който ни казва, че във връзка със задължението на
областния управител да определи помещение, в което ще се
съхраняват бюлетините и останалите изборни книжа и материали, е
извършен оглед на помещенията в административната сграда на
областната

администрация

–

Благоевград,

и

проверката

е

установила, че нито едно от помещенията не може да побере
изборните книжа и материали на утвърдените 564 броя избирателни
секции.
Молят ни за становище: възможно ли е да бъдат определени
две или повече помещения за съхранение?
Не знам какъв обем си представят или колко са им големи
помещенията. Мен това ме учуди малко. За пръв път имаме такова
запитване. Не знам дали комисията има готовност да отговори или
да го оставим, да помислим и тогава да отговорим.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние можем да помислим, но според
мене могат. Като запълнят едното помещение, трябва да им укажем
да го запечатат и след това да продължат в другото до запълване.
Ако искате, след като се върнем от обученията или сега преди да
тръгнем на обученията, като уточняваме въпросите, да го видим.
АННА МАНАХОВА: За пръв път между другото имаме
такъв казус. Според мене никога не е ставало въпрос затова. Ставало
е дума за преместване на книжата от едно в друго помещение, но чак
пък да не стигне едно цяло помещение за книжа...
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Но при положение, че има такъв казус, и аз не смятам, че има
пречка, ако се наложи, да се определят примерно две помещения.
При всички положения трябва да бъде запечатано първото, в което е
свършило мястото. Аз съм съгласна да отговоря в този смисъл.
Смятам, че едва ли другите колеги ще имат нещо против. Ще
подготвя отговор в този смисъл.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Който е съгласен да бъде отговорено
с писмо на областния управител, че е възможно да се ползват повече
от едно помещение, но след запълване на първото помещение, то да
бъде запечатано по реда, установен в Изборния кодекс от комисията
по чл. 233, ал. 7 и след това да се пристъпи към внасяне на книжа
във второто помещение също при спазване на разпоредбите на
Изборния кодекс, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, докладвам ви също за
сведение от РИК – Кюстендил, че са ни изпратили два варианта като
файл за онлайн излъчване на заседанията на РИК – Кюстендил:
„Даваме заявка за онлайн излъчване на седмо заседание на
РИК – Кюстендил, от 15 ч. на 11 април 2013 г. Камерата ще бъде
включена от 14,30 ч. на 11 април 2013 г. Ако е нужен предварителен
тест, пишете ни.“
Не зная защо е получено и на нашата поща. За сведение.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, само за сведение искам
да докладвам, че интернет страницата на Районна избирателна
комисия № 27 – Стара Загора, работи. Всички решения са качени.
Докладвам само за информация на ЦИК.
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ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Коментираха

се

интернет страниците на РИК. Сега госпожа Негенцова и господин
Троянов ще се върнат от брифинга, но една от темите, която е била
засегната, е за липсата на пълна информация относно решенията на
РИК, поставена на техните сайтове. Включително и кандидатските
листи.
Не е оправдано да я няма тази информация, тъй като при нас
са изпратени от абсолютно всички районни избирателни комисии
кандидатските листи, които ние трябва да изпратим на ГД „ГРАО“
за проверка.
Да ви предложа да изпратим едно съобщение до всички
районни избирателни комисии, за да ги приканим да си качат цялата
информация на сайтовете. Най-вече по отношение на кандидатските
листи, за които има голям интерес. И ако имат проблеми, да ги
заявят. Разбира се, трябва да качат и всички решения.
Ето, господин Троянов влиза. Ще му дам думата да каже
какви проблеми са били поставени на брифинга.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Госпожо председател, уважаеми колеги,
днес на брифинга беше поставен остро въпросът защо не
функционират добре интернет страниците на районните избирателни
комисии. РИК не качвали своите решения, не са качили
кандидатските листи, не е удобна и за работа на лицата, които се
интересуват от все по-прозрачния изборен процес, който се въвежда
и се реализира, така че ви моля да предприемем необходимото във
връзка с това районните избирателни комисии да качват незабавно
своите решения след като са изготвени, така както е и при ЦИК.
Да се предприемат всички онези действия да се обобщи
информацията, която е постъпила от РИК за кандидатските листи, да
се даде за проверка и след това ние да сложим на нашата интернет

43
страница всички кандидатски листи по многомандатни избирателни
райони.
Това

беше

най-належащият

въпрос,

който

предстои

Централната избирателна комисия да предприеме. Вярно е, РИК сега
за първи път ще качват на своите си страници конкретните решения
като ново задължение, но този процес следва да бъде направен пооптимален и по-бърз.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, само за един момент във връзка с
доклада на колегата Троянов и на председателя.
Бих

искала

информацията,

да

която

ви
ние

обърна

внимание,

получаваме

за

че

всъщност

регистрираните

кандидатски листи, съдържа лични данни – ЕГН, адреси и т.н.
Заради това, ако както е редно да укажем на районните избирателни
комисии да обявят тази информация на своите интернет страници,
все пак да им обърнем внимание, че това трябва да стане при
условията на Закона за защита на личните данни, защото е
недопустимо да се качва пълната информация и по отношение на
ЕГН, постоянен адрес и т.н. – така, както я виждате в табличен вид
на компютрите си.
Съгласна съм, разбира се с това уточнение, обявяването да
стане при спазване на Закона за защита на личните данни.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Бих искал да допълня: да им кажем
малко по-ясно нещата – след заличаване на личните данни да ги
публикуват. Не всички са юристи.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз съм съгласна. Може
да подготвим едно съобщение като текст и после да го обсъдим.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, вече да обсъдим и да
подложим на гласуване като протоколно решение състава на
комисията за отваряне на офертите за клипове утре. Предлагам
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това да бъдат колеги, както казах преди, които не сме участвали в
изработване на заданието, а именно: Мария Мусорлиева, Мариана
Христова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева и Елена Маркова. Или, ако
Елена Маркова не е тук, може който желае. Но аз предлагам този
състав. Говорих с всички колеги и те са съгласни.
За 10 ч. е обявено отварянето на офертите. Нали знаете, че е
на два кръга фактически. Първо ще си ги представят, както беше
преди. Ще имаме почивка и ще бъде вторият кръг.
Моля ви, колеги, да подложим на гласуване комисията за
отваряне на офертите за клипове. Самото решение ще го вземем след
17 ч. Дотогава има още време. Обявени са заданията на интернет
страницата и не виждам какъв смисъл има да изчакваме.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Аз

предлагам

да

вземем

решението едва след като изтече крайният срок за подаване на
офертите – така, както е записано и в заданието.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, тогава ще изчакаме още 40
минути, за да се спази наистина това изискване. Ще гласуваме след
17 ч., когато ще изтече законовият срок за подаване на оферти.
10. Писмо от Министерство на финансите.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо на Министерството на финансите, с вх. № 499-НС от 4 април
2013 г. Документите са сканирани и се намират в папка заседания с
дата 5.04.2013 г.
Изпратено ни е писмо за съгласуване на проект на решение
на Министерския съвет по реда на чл. 32 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация:
проект на решение за одобряване на средносрочната бюджетна
прогноза за периода 2014 – 2016 г., и за одобряване актуализация на
стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012 –
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2014 г. И придружаващи документи, които се изискват съгласно
Устройствения правилник. Те са на електронен носител, но както ви
казах, качени са във вътрешната мрежа.
Колеги, само съвсем накратко ще ви кажа това, което е
включено в доклада и приложените документи, като Приложение 1 и
2: Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014 – 2016 г. е
разработена въз основа на Закона за публичните финанси, който
влиза в сила от 1 януари 2014 г. и отменя Закона за устройството на
държавния бюджет.
Посочено е, че съобразно изискванията на този закон, се
изготвя както средносрочната бюджетна прогноза за този период –
2014-2016 г., но при спазване на изискванията на този закон ще се
изготви и проекта на закон за държавния бюджет за 2014 г.
Всъщност средно срочната бюджетна прогноза за този
период съдържа основните допускания, при които е разработена,
допусканията
икономика,

за

развитието

целите

на

на

националната

фискалната

и

и

световната

бюджетната

политика,

съобразно Закона за публичните финанси и фискалните правила и
ограничения.
финансово

за

Средно

срочната

обезпечи

бюджетна

постигането

на

прогноза
основните

следва
цели

и

изпълнението на мерките, заложени в стратегическите документи на
страната в този период – 2014 – 2016 г.
По отношение на стратегията, която се одобрява с
предложения проект на решение за управление на държавния дълг за
периода 2012 – 2014 г., се посочва, че се осигуряват необходимите
източници за финансиране на бюджета, рефинансиране на дълга в
обръщение и поддържане на законово определените нива на
фискалния резерв, както и за реализиране на значими публични и
инфраструктурни проекти в страната в този период 2014 – 2016 г.
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Колеги, предлагам да приемем становище, което да изпратим
до Министерството на финансите и становището да бъде, че
съгласуваме представения проект на решение без забележки и без
предложения. Проектът за становище също го има в папка заседания
от вчерашна дата 9 април.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Солакова. Имате ли коментари преди да го подложа на
гласуване? – От вчера беше отложено за днес. Имали сте
възможност да се запознаете.
Ако нямате коментари или забележки, който е съгласен с
предложеното становище, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Имаме решение.
Аз имам един кратък доклад от 5 април. Във вътрешната
мрежа е качено едно писмо, което е изпратено от председателя на
Държавната агенция „Национална сигурност“. То по-скоро е за
сведение. Няма да чета целия текст на писмото, но в него са
посочени телефон и факс за връзка с членове на оперативния щаб за
обезпечаване на сигурността на провеждане на изборите, на които
може да бъде осъществена връзка с тях. В писмото е посочено, че в
Държавна

агенция

„Национална

сигурност“

е

създадена

необходимата организация за обработка, анализ и предоставяне на
ръководството на агенцията на данни, представляващи пряка или
косвена

заплаха

за

сигурността

на

изборите.

Ще ви моля да се запознаете с текста на писмото в заседанието от 5
или 6 април. Файлът е във вътрешната мрежа.
Следващото писмо, което ще предоставя на госпожа
Сидерова, е във връзка с графика за обученията и провежданите
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обучения. То е от главния секретар на Министерството на
вътрешните работи с молба при провеждане на обученията на
районните избирателни комисии по възможност да бъдат включени
представители

на

Главна

дирекция

„Национална

полиция“,

Столичната и областните дирекции на МВР, както и на служители от
Министерството на вътрешните работи. Ще уточня за кое звено
става въпрос.
Мисля, че ние винаги сме уведомявали представителите на
тези служби. Ще ги уведомим и сега за провежданите обучения, за
графика и ще стиковаме с тях.
Следващият доклад, за който информацията отново е във
вътрешната мрежа – също няма да чета цялата кореспонденция. Тя е
пристигнала днес в отговор на нашето писмо, което изпратихме до
Изборния борд. Първо, има едно препратено уведомление от член на
борда – проф. Димитър Димитров, с което ще се запознаете относно
участието му, и следващото писмо е от госпожа Тотева – секретар на
Гражданския борд, със следния текст:
Бих искала да ви благодаря за предоставената информация,
която вече разпратих на участниците в борда. Със същото писмо е
изпратена информация относно т. 1 от дневния ред за докладинформация от Министерския съвет за изпълнението на задачите по
организационно-техническата подготовка на изборите за народни
представители, както и са ни изпратили правилата за дейността на
борда в режим проследяване на корекциите, съгласно направените
по време на първото заседание коментари.
Няма да чета текстовете. Те са във вътрешната мрежа. Ще ви
моля при желание да се запознаете с тях.
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И последният доклад относно съобщението, което гласувахме
вчера за информацията за изтичане срока за подаване на заявления
за гласуване с подвижна избирателна урна. От Националното
сдружение на общините ни уведомяват, че новината е качена на
сайта на сдружението и е изпратена по имейл адресите на
съответните общини. Както и от конкретна община също ни
уведомиха, че тази информация е качена на сайта на община
Севлиево.
Аз приключих с моите доклади. Имате думата да заявите
други доклада.
Госпожо Сидерова, успяхте ли да приключите графика за
обученията?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не можем да го приключим, защото
има дадени заявки, които не знам как ще се стиковат с колите . Поскоро всички колеги, които имат някакви предложения, различни от
това, което е предложено, трябва да ги кажат, за да може след това
да се обобщят.
Има направено предложение в понеделник, 22 април, да се
проведе обучението в Пловдив и Пазарджик, както и в Хасково и
Стара Загора. Това са две групи. За понеделник няма предвидени
никакви коли. Това са пътувания, които не са далечни. Тръгва се от
София сутринта и се връща вечерта в София.
Освен това колегата Сапунджиева и Бисер Троянов имат
молба да бъдат на 22 и 23 април в Перник, Кюстендил и
Благоевград, а на 24 и 25 април да премине обучението в Силистра,
Разград и Търговище. Там са колегите Сапунджиева и Емануил
Христов. Но нямаше как да проверя по време на заседанието дали
няма да има проблем с колите. Мисля, че поне някои от тези заявки
няма да попречат, но ще погледна и ще ви кажа.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако е необходимо
техническо уточняване на графика и няма други доклади, тъй като
трябва да изчакаме изтичането на срока за подаване на офертите за
клиповете, за да вземем решение, предлагам да прекъснем
заседанието до 17,00 ч., за да вземем решението за групата, която ще
отваря офертите. Междувременно да се направят технически
уточнения за графика и колите.
Имате ли други предложения? – Няма.
Прекъсваме заседанието до 17,00 ч.
(След прекъсването.)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, продължаваме
заседанието след почивката.
Ще дам думата на госпожа Мусорлиева. Междувременно, ако
имате други доклади, ще ви моля да ги заявите.
9. Приемане на решение относно състава на комисията за
отваряне на офертите за клипове.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, изтече времето,
в което могат да се подават оферти за изработване на видеоклипове.
Затова можем да гласуваме комисията, която да участва в конкурса
за оценка на представените видеоклипове.
Доколкото разбрах от секретариата, след като изтече срокът,
до момента са подадени две оферти. Не мога да ви кажа кои са
подалите кандидати, не зная.
Предлагам комисия в състав: Мария Мусорлиева, Валентин
Бойкинов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева и Елена Маркова.
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Ако имате някакви допълнителни желания, стремежи и
копнежи, моля да ги кажете. Предлагам да вземем протоколно
решение.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предлжението, което госпожа Мусорлиева направи за персонален
състав на групата. Имате ли възражения? Ако няма, подлагам го на
гласуване.
Колеги, който е съгласен с предложения състав на групата,
която ще отвори офертите за клиповете, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Имаме решение.
Във връзка с отварянето на офертите, необходимо ли е да
поставяме съобщение на сайта? Освен ако не е поставено вече.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ако искате, да поставим, но мисля,
че всички вече са наясно.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Само

уточнявам,

понеже е публично отварянето на офертите, дали сме го обявили.
Ще уточним с техническите сътрудници, но ако няма поставено
съобщение, да гласуваме да поставим. Господин Бояджийски, има
ли съобщение на сайта?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Няма.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, предлагам ви
тогава да гласуваме да поставим едно съобщение на сайта с мястото,
часа и това, че отварянето на офертите е публично.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Имаме решение.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, постъпила е жалба – току-що
пристигна и писмо от Върховния административен съд. Жалбата е от
Никола Петков Иванов – председател на политическа партия
Национално движение „Единство“ срещу наше Решение № 2403-НС
от 9 април 2013 г., с което оставихме в сила решението на РИК –
Видин, с което е отказана регистрация на листата на тази партия в
Пети многомандатен Видински изборен район.
Жалбата е била подадена и във Върховния административен
съд, откъдето ни изискват да комплектуваме преписката.
Предлагам да комплектуваме преписката и да я изпратим на
Върховния административен съд за разглеждане. Това мога да ви
докладвам по тази докладна.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Имаме решение.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Другото,

което

искам

да

ви

докладвам, е с днешен вх. № 717. Получили сме от Велико Търново
тяхно решение № 64 от 9 април 2013 г., с което

са допуснали

поправка на явни фактически грешки в диспозитива на свое Решение
№ 29 от 4 април 2013 г., както следва:
Допуснати са грешки в имена на регистрирани кандидати. По
т. 4 вместо Десислава Николова Маринова, да се чете Десислава
Николаева Маринова. По т. 6 вместо Марин Йорданов Стефанов, да
се чете Марин Йорданов Димитров.
Аз считам, че ние веднага трябва да изпратим копие от това
решение и на ГД „ГРАО“ ако списъкът вече е изпратен. А ако не е
изпратен, заедно със списъка на регистрираните кандидати в РИК –
Велико Търново, да изпратим и копие от това решение с оглед
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проверките, които ще се правят по чл. 4, ал. 1 и чл. 108 от Изборния
кодекс.
Затова ви предлагам това решение да се изпрати на ГД
„ГРАО“ заедно с останалия списък на кандидатите от Велико
Търново.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В момента е в
подготовка информацията в електронен вид да бъде изпратена на ГД
„ГРАО“.
Колеги, който е съгласен тази допълнителна информация да
бъде изпратена за проверка, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Разпределено е на мен и госпожа
Солакова писмо на министъра на вътрешните работи във връзка с
организация на охраната на избирателните секции, но аз нямам
готовност да докладвам в момента. Предлагам да ви докладваме в
утрешния ден, тъй като е невъзможно толкова бързо да се реагира.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, благодаря ви.
Други доклади?
III. 6. ОИК – Вършец.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, пристигнало е искане от
общинската избирателна комисия – Вършец, област Монтана, за две
заседания, проведени съответно на 21 и 22 март 2013 г. Заседанията
са проведени във връзка с повдигнато обвинение в конфликт на
интереси.

Общинската

избирателна

комисия

е

прегледала

изпратената до нея документация и е подготвила преписка, която е
изпратила на Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
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По писмо № 118 от 21.03.2013 г., подадено от председателя
на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси при Общинския съвет – Вършец, и писмо № 119 от
22.03.2013 г. на общинския съветник Иво Цакански и 2 бр.
протоколи от заседание на ОИК – Вършец – за разглеждане по
компетентност на Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси, като изходящият номер е 120.
Аз предлагам да им се заплати възнаграждение за заседание
на 21 март и 22 март 2013 г. Съответно присъствали председател,
заместник-председател, секретар и 14 члена. Основанието е наше
Решение № 1486. От държавния бюджет – за изплащане.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, с вх. № 721-НС
от 10 април 2013 г. е пристигнало по електронен път запитване от
Мария Енчева.
„На двама служители от нашата фирма предстои пътуване до
Шанхай. За съжаление, по време на предсрочните парламентарни
избори ще бъдат в Китай. Имат ли шанс да гласуват там?“
Предлагам ви да им изпратим също отговор по електронен
път със следния текст:
„В случай, че в Шанхай има разкрита секция за гласуване на
парламентарните избори на 12 май 2013 г., служителите ви могат да
гласуват с личната си карта и попълване на съответната
декларация.“
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам да добавим, че проверка
дали е открита секция могат да направят на интернет страницата на
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нашето посолство. Нали сме ги задължили да обявят, когато се
открият секциите.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Още е рано. Ние трябва
да определим населените места.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Към изборния ден можете да
направите справка дали има открита секция за гласуване.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, нека да добавим
и тази информация, както и съответния срок, когато могат да
направят справката, за да не очакват сега да е налична тази
информация.
Колеги, който е съгласен с този отговор, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение.
Във връзка с това да ви предложа да поставим едно
съобщение на сайта, че утре изтича срокът за подаване на заявления
за гласуване извън страната. Просто като съобщение, както сме го
приели в решението – до 24,00 ч. на 11 април 2013 г., за да няма
грешки, ако посочим 0,00 ч.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, само да кажа, че аз
лично получих обаждане, че български гражданин е подал заявление
и трети ден не получава SMS дали заявлението му е валидирано.
Само за информация. Аз не виждам какво можем да направим.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В сайта има имейл
адрес, където да се подават сигнали за нередности и се получава
обратна информация. Това можем да му посочим и евентуално, ако е
дал някакви данни, да ги подадем за проверка.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Като стана дума за съобщения, получих
две запитвания от различни градове – от лекар и медицинска сестра,
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които са в листите на кандидатите за народни представители. Карат
ги да излизат в отпуск. Дали да не поставим едно съобщение, че
лекарите и медицинските сестри не попадат в хипотезата на чл. 104
от Изборния кодекс, защото предполагам, че ще има и други
запитвания?
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Бихме могли да
разширим съобщението относно приложението на чл. 104, ал. 1 от 9
април, ако приемем да включим и тези категории лица.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз предлагам да
поставим това като съобщение, след като има такива запитвания,
въпреки че е частен случай.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Всъщност според мен те са накарани от
своите ръководители да излязат в отпуск, така че предполагам, че
нашето съобщение ще изясни този въпрос. Според мен би следвало
да допълним нашето съобщение от 9 април.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не възразявам и по
мейла да отговорим, и да допълним съобщението, както прецените.
Предложението е да допълним съобщението, като включим и
тези категории лица. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14, против – 2.
Имаме решение. Госпожо Грозева, ще имате ангажимента да
подадете на сътрудниците тази информация.
3. График

за

обучение

на

районните

избирателни

комисии.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, графикът е на страницата на
днешното заседание. Допълнително ще уточним обучението на
софийските комисии след срещата с областния управител на София,
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която се уговорихме, че утре от 11 ч. ще се състои. Моля ви да го
погледнете.
(Запознаване с графика.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Графикът се възприе – колегите го
видяха.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако графикът е
изяснен, предлагам да го гласуваме и да решим къде да го изпратим.
Има ли друго предложение?
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Предлагам на 23 април, четвъртък,
обучението в Търговище да не бъде от 15 ч., а от 14,30 ч., тъй като в
9,30 ч. ще бъдем в Разград, за два часа да приключим и разстоянието
Разград-Търговище е 35 километра, за един час да се придвижим и
да започнем в 14,30 ч., тъй като вечерта ще пътуваме обратно. Само
това предлагам – да започнем с половин час по-рано.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Утре имаме среща с областния
управител на София, след което ще уточним датата и часовете на
софийските обучения. Те не са свързани с пътуване с коли и могат
малко по-късно да се уточнят.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: При това положение
утре ли ще одобрим окончателния вариант за графика?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, утре, на следобедното заседание
след срещата с областния управител.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Два кратки доклада ще
направя, тъй като са свързани с подвижната избирателна урна и
желанието на хора с увреждания да се ползват от тази възможност.
Първото е писмо от Румен Василев, пристигнало по
електронната поща на 9 април 2013 г., в което той ни уведомява, че е
провокиран от решението, което сме взели на 8 април 2013 г. за
начините на гласуване на хората с увреждания – по-специално със
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зрителни увреждания. Позовава се на трудности, които има неговата
майка, която също е инвалид, при упражняване правото си на глас в
25. изборен район – Студентски, относно гласуването.
Изказва притеснения, тъй като е необходимо да оставя копие
от решението на ТЕЛК към избирателния списък, тъй като в тези
решения се съдържа лична информация и те не бива да стават
достояние на други лица. Счита, че тъй като хората с увреждания
притежават членски карти, изготвени по всички правила, биха могли
да се ползват от тези карти като документи, удостоверяващи
съответното увреждане, както и възможността да могат да упражнят
правото си на вот чрез електронно гласуване.
Завършва, че искрено се надява на нашата мъдра преценка
при вземането на тези решения.
Аз ви предлагам да отговорим, че действащата законова
уредба налага тези условия на упражняване на правото на глас, а
електронно гласуване не е предвидено. И да добавим, че личните
данни се ползват от съответната защита, тъй като тяхната обработка
става при спазване изискванията на Закона за защита на личните
данни, както и да кажем, че в случай на нужда от допълнителна
информация, може да се свърже с членовете на ЦИК по телефоните
и да изиска допълнителна информация.
Предлагам в този смисъл да отговорим по електронната
поща. Ако имате допълнения към отговора или предложения за
корекции?
Който е съгласен с този отговор, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Имаме решение.
Още

едно

писмо,

което

пристигна

днес

от

Капка

Панайотова – председател на Управителния съвет на Център за
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независим живот. В писмото се посочва, че като правозащитна
организация на хора с увреждания, представителите на тази
организация са разтревожени от липсата на информация за
гласуване на хора с увреждания в предстоящите избори. При тях
постъпват въпроси от хора с увреждания, свързани с регламента за
подвижна избирателна урна и осезателна е липсата на практически
указания по целия изборен процес. И в крайна сметка заявяват
искане за удължаване на срока за гласуване с подвижна урна.
Аз ще си позволя да не се съглася с изложеното тук
становище. Вие сте свидетели как в последните няколко дни, както и
в предходните разбира се, имахме срещи с представители на Съюза
на инвалидите, предоставихме им огромна по обем информация и те
я включиха в техния бюлетин, разпространиха я в техните клубове и
като текст, включително и листовките, които изготвихме и им
предоставихме. В средствата за масова информация тази възможност
е широко отразена, включително и днес имах възможност да се
уверя, че на отправена от мен молба, включително и към
представители на Медиапул, в отговор на това има изготвено
съобщение, има материал, който е публикуван в сайта относно тази
възможност. Във всички останали телевизии, както ви казах, също и
още сутринта, когато пристигна това писмо по електронната поща,
аз си позволих да изпратя в отговор на това запитване самия образец
№ 24, да напиша, че на всички сайтове на общини и на областните
управи е налична тази информация, както и къде се подава. И да
помоля да ни дадат някакъв телефон за връзка, на който да се
свържем и да им предадем допълнителна информация.
До този момент нямаме предоставен такъв телефон за
контакт, но аз ви предлагам да гласуваме този отговор, който съм
дала с образеца и с информацията, а ако постъпи информация с
телефон за връзка, да продължим комуникацията.
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БИСЕР ТРОЯНОВ: Текстът на листовките да се постави на
нашата интернет страница.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, текста на
листовките можем да поставим в „Информация“. Тогава ще
комбинирам и това предложение в гласуването. Ако нямате
възражения по този отговор, който е подаден, да го валидирате,
плюс предложението на господин Троянов информацията, която е в
листовките, да бъде поставена на нашия сайт със съответното
отбелязване за категорията лица, които касае и текста.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Имаме решение.
И последен доклад, който пак е на същата тема и е свързан с
господин Богатинов, за когото ви докладвах вече, че е получил
съдействие от наш сътрудник относно попълването на заявлението
за гласуване с подвижна избирателна урна. Стоян е съдействал на
господин Богатинов както да си попълни заявлението, така и то да
бъде подадено. Когато му е оказвал това съдействие, господинът е
предал по него копие от молбата до кмета на община Триадица:
„Във връзка с желанието ми да се осъществи правото ми на участие
в парламентарните избори на 12 май 2013 г.“, номера под който е
заведена, както и молбата до кмета.
Няма да ви чета целия текст. Ще имате възможност в
канцеларията да се запознаете с него и приложените документи,
както и да предам благодарността на господин Богатинов, че сме
оказали съдействие той да подаде това заявление за гласуване с
подвижна избирателна урна. Да ви припомня, че кореспонденцията с
него по телефона започна след националния референдум, когато той
не беше успял да упражни правото си на глас поради липса на
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достатъчен брой подадени заявления и до този момент имаме
комуникация с него и му съдействахме сега да подаде заявление.
Ще оставя документите в канцеларията на разположение.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, от политическа партия
„Кауза България“ са постъпили две писма до нас, съответно с вх. №
№ 719 и 721. В първото те изразяват съжаление, че са изпуснали
срока за подписване на споразумението с Българското национално
радио и питат може ли да се присъединят по-късно. Предлагам да им
отговорим на имейла, че могат да направят това, макар и след срока.
Благодаря на госпожа Солакова, която току-що съобщи, че
им е отговорила по същия начин по телефона.
11. Одобряване

на

споразумение,

подписано

от

генералния директор на БНР и представители на партиите и
коалициите от партии, регистрирани за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Вземам думата да одобрим с решение
споразумението, което ни е изпратено от Българското национално
радио в копие, което е подписано между генералния директор на
Българското национално радио господин Валери Тодоров, и 26
политически партии и коалиции, сред тях всички парламентарно
представени партии и коалиции са подписали споразумението. Една
от партиите е подписала с особено мнение, но особеното мнение не е
приложено към споразумението. В този аспект и законът не дава
особено значение на тези особени мнения.
Ето защо ви предлагам да гласуваме следното решение за
одобряване на споразумение, подписано от генералния директор на
БНР и представители на партиите и коалициите от партии,
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регистрирани за участие в изборите за народни представители на 12
май 2013 г.
„На основание чл. 139, ал. 4, изр. 2 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Одобрява споразумение от 8 април 2013 г., подписано от
генералния директор на БНР Валерий Тодоров и упълномощени
представители на партиите и коалициите от партии в предизборната
кампания в програмата на Българското национално радио в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
Да се изпрати на Сметната палата копие от споразумението.“
Само за пълнота на доклада ви посочвам, че към папката
Българското национално радио ни е представило

и изпратило

подписаните споразумения в регионалните радиоцентрове. Това са
радио Благоевград, радио Варна, радио Стара Загора, радио Бургас,
радио Видин, радио Шумен. Не видях радио Пловдив – вероятно ще
бъде изпратено по-късно. Но това на практика не е необходимо –
само за пълнота се съдържа в нашата преписка. По начало ние
одобряваме само споразумението на Българското национално радио.
Предлагам да гласуваме решение в този смисъл.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на господин Троянов. Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Все пак да чуем и партията с особеното
мнение.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Колеги, аз ви съобщих, че партията е
подписала с особено мнение. Това е Партия на българските жени, но
самото особено мнение не е изпратено към преписката. Ако желаем,
самият

политически

представител

Централната избирателна комисия.

може

да

го

изпрати

на
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Други въпроси или
коментари? – Ако няма други предложения, ще го подложа на
гласуване.
Колеги, който е съгласен с проекта за решение, моля да
гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18, против – няма.
Имаме решение № 2409-НС.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, с днешна дата
пристигна окомплектовано от районната избирателна комисия –
това, което госпожа Сидерова докладва да препратим до Върховния
административен съд. Само за протокола да кажа, че към преписката
пристигнаха в оригинал

и заверени от районната избирателна

комисия с вх. № 598 всички документи, свързани с жалбата на
Национално движение „Единство“.
Също така искам да обърна внимание. Не знам дали това е
практика, както се оказа като говорих със секретаря на комисията.
Но се оказа, че част от районните избирателни комисии изпращат
куриерски пратки за наша сметка. И го правят поименно.
(Оживление.)
Това исках да докладвам, за да бъде предадено на госпожа
Сидерова и съда. Благодаря.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Други съобщения?
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, с вх. № 727-НС от днешна дата е
постъпила жалба от Валерий Николово Брезнелов – общински
председател на БСП – Елин Пелин, срещу решение № 50 от 8 април
2013 г., относно поправка на техническа грешка в Решение № 13-НС
от 2 април 2013 г. на РИК – Софийска област, РИК № 26.
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Току-що жалбата ми е разпределена. Засега ви информирам,
че има постъпила такава. Утре ще внеса за разглеждане проект за
решение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Други доклади? –
Приемам, че нямате други доклади.
Следващото заседание на комисията е утре, 11 април 2013 г.,
от 14,00 ч.
Закривам заседанието. Приятна почивка!
(Закрито в 17,45 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

