
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 313

На  6  май  2013  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Жалба от Младен Червеняков.

Докладва: Емануил Христов

2.  От РИК Бургас – изпратено решение № 118/29.04.  относно 

заличаване на регистрация на Стефко Русев от кандидатска листа.

Докладва: Мариана Христова

3. ОТ РИС Бургас – изпратена жалба от Атанас Зафиров срещу 

Решение № 117-НС/26.04. от РИК Бургас.

Докладва: Ерхан Чаушев

4. Жалба от Анита Кондарева – зам.-кмет на Община Чирпан 

срещу Решение № НС-27-069/23.04.2013 на РИК Стара Загора.

Докладва: Валентин Бойкинов

5. Регистрация на наблюдатели от сдружение ГИСДИ.

Докладва: Силва Дюкенджиева.

6. Регистрация  на  международни  наблюдатели  от  PSCE 

(ODIHR).

Докладва: Силва Дюкенджиева.

7. Регистрация на международни наблюдатели от OSCE PA.



Докладва: Силва Дюкенджиева

8. Регистрация на международни наблюдатели от ПЕС.

Докладва: Силва Дюкенджиева

9. Писмо-допълнение на МВнР относно изменение на заповеди 

за образуване на избирателни секции в градовете Бордо, Лион, Ница и 

Тулуза.

Докладва: Севинч Солакова

10.  Писмо  от  МВнР  относно  регистрация  на  международни 

наблюдатели.

Докладва: Севинч Солакова

11. Оперативен план.

Докладва: Севинч Солакова

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова,  Мая 

Андреева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Анна  Манахова, 

Валентин Бойкинов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, 

Красимир  Калинов,  Паскал  Бояджийски. Ралица  Негенцова  и  Силва 

Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАТ: Мария Мусорлиева, Сабрие Сапунджиева, Бисер 

Троянов, Венцислав Караджов, Владимир Христов, Гергана Маринова 

и Мариана Христова.

Заседанието  бе  открито  в  11,47  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден  колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 6 май. 

Имаме кворум.
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Днес  на  заседанието  присъства  господин  Стефан  Манов  – 

регистриран като упълномощен представител на „Институт за развитие 

на  публичната  среда  –  българска  неправителствена  организация, 

регистрирана с наше решение като наблюдател.

Разполагате  с  дневния  ред.  Имате  ли  възражения  или 

допълнения?  Предполагам,  че  ще има  допълнения,  тъй  като  част  от 

днешната  поща  не  е  включена  изцяло,  но  няма  пречка  и  в  хода  на 

заседанието да ги направите.

Имате  ли  възражения  или  допълнения,  които  сега  искате  да 

направите?

Да определим госпожа Маркова  като член на  ЦИК,  който да 

брои.

Който е съгласен, моля да гласува. Против?

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

Приема се.

Точка 5. Регистрация на наблюдатели от сдружение ГИСДИ.

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.

Колеги, честит празник на всички!

В  днешния  дневен  ред  е  качен  проект  с  №  1033.  Това  е 

поредната регистрация на представители на Сдружение „Гражданска 

инициатива за свободни и демократични избори:

„Постъпило е заявление вх. № 1442-НС от 04.05.2013 г. на ЦИК 

от Таня Цанева – главен секретар на Управителния съвет на сдружение 

„ГРАЖДАНСКА  ИНИЦИАТИВА  ЗА  СВОБОДНИ  И 

ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, регистрирано с Решение на ЦИК № 2366-

НС от 03.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие 

с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. 

Към  заявлението  (Приложение  №  31  от  изборните  книжа)  са 

приложени: пълномощно от Таня Цанева, представляваща сдружението 
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в  полза  на  610  (шестстотин  и  десет)  лица  –  упълномощени 

представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И 

ДЕМОКРАТИЧНИ  ИЗБОРИ”,  и  списък  с  имената  и  единните 

граждански номера на упълномощените от сдружението представители 

за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. 

Списъкът е представен и на технически носител. 

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква 

„б” от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  като  наблюдатели  упълномощените 

представители  на  сдружение  „ГРАЖДАНСКА  ИНИЦИАТИВА  ЗА 

СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, както следва: 

(Съгласно  списък  съдържащ  трите  имена  и  ЕГН  на  610  

упълномощени лица.)

Регистрираните  наблюдатели  да  се  впишат  в  електронния 

регистър. 

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.” 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги, чухте доклада.

Имате ли въпроси или забележки?

Ако  няма,  който  е  съгласен  с  проекта  за  решение,  моля  да 

гласува. Против?

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

Имаме решение № 2531-НС.

Точка 2. От РИК Бургас – изпратена жалба от Атанас Зафиров 

срещу Решение № 117-НС/26.04. на РИК Бургас.

Господин  Чаушев,  ще  Ви  моля  да  кажете  как  върви 

окомплектоването на преписката по жалбата на Атанас Зафиров.
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Съгласно  нашето  решение  чакаме 

оригиналите.  Мога  да  докладвам  тази  жалба  по  е-mail  и  да  се 

произнесем по нея, ако искате. Има и приложени снимки.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Добре, заповядайте.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Нямам  готов  текст,  мога  само  да  ви 

предложа основната идея по случая. 

Уважаеми  колеги,  постъпила  е  жалба  от  Атанас  Зафиров 

Зафиров  –  кандидат  за  народен  представител,  регистриран  с 

кандидатската  листа  за  народни  представители  от  Коалиция  за 

България във 2. Многомандатен избирателен район, срещу решение на 

Районната избирателна комисия – Бургас.  Това решение е № 117 от 

26.94.2013 г.,  което е  произнесено по сигнал на жалбоподателя,  към 

който  има  приложен  и  снимков  материал,  като  сигналът  до  РИК  – 

Бургас се изразява в следното.

Въз  основа  на  направените  снимки  се  твърди,  че  се 

разпространяват агитационни материали на Политическа партия ГЕРБ 

и СДС в гр. Бургас на 26 април по време на общоградските тържества – 

мисля,  че  са  по  време  на  Цветница,  което  било  недопустимо 

нарушаване  на  предизборната  агитация  и  нарушаване  на  изборния 

кодекс.  На  снимките  се  вижда,  че  деца  в  гръб,  придружавани  от 

възрастни,  носят  в  ръката  си  книжни  знаменца  и  балони,  от  които,  

макар  и  неясно,  все  пак  се  вижда,  че  става  въпрос  за  Политическа 

партия ГЕРБ – книжно знаменце и балон,  на което пише също така 

„ГЕРБ”  в  различни балони.  Ето  ги,  това  са  в  гръб.  Показвам,  за  да 

добиете  обща  представа.  И  се  твърди,  че  има  нарушаване  на 

предизборната  кампания  и  носенето  на  агитационни  материали  от 

невръстни деца. 

РИК е разгледала случая със своето решение и е приела, че по 

същество  балоните  и  знаменцата  не  са  въпросните  агитационни 

материали.  Те  са  били раздавани из  целия  град  по това  време  и  не 
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може да контролира кой на кого е предавал тези балони и кой на кого 

впоследствие  ги  е  вземал,  поради  което  е  оставила  без  уважение 

сигнала  на  Атанас  Зафиров,  който  впоследствие  е  обжалвал  това 

решение, като в жалбата си е посочил и допълнителен аргумент, че по 

същество  това  деяние  –  носенето  от  деца  на  тези  предмети,  по 

същество представлява и нарушаване на Закона за закрила на децата, а 

именно  чл.  11,  ал.  4,  че  всяко  дете  има  право  на  закрила  срещу 

въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Вашето предложение какво е?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моето предложение е да оставим жалбата 

без  уважение,  като  приемем  аргумента,  че  действително  извън 

правомощията на РИК – Бургас е да контролира кой на кого е давал 

тези предмети, които ние общо взето в наше решение ги определихме 

дали  представляват  агитационни  материали.  Става  въпрос  за 

балончетата и другите предмети в другите решения. Нямаме изрично 

указание дали това са такива или не. 

Освен  това  другият  ми  аргумент  е,  че  действително  извън 

правомощията  на  РИК  –  Бургас  е  да  прилага  Закона  за  закрила  на 

децата и би било добре жалбоподателят да се обърне към въпросните 

компетентни органи, към въпросната агенция. Ако прецени дали има 

въвличане в политически мероприятия на деца компетентният орган – 

тази агенция, да се произнесе по случая.

Това е моето предложение по случая. По време на общоградски 

тържества  фактическото  предаване  и  приемане  на  балончета  и 

знаменца наистина е трудно контролируемо. Още повече, че след три 

дена от деянието – на 26-и още по-малко може да се установи от РИК 

кой на кого е предал тези материали. Поради което аз предлагам да 

оставим в сила решението на Районна избирателна комисия – Бургас, 

още повече, че те имат доста друга работа по случая.

6



Все  пак,  както  казвам,  въвличането  на  деца  за  мен  наистина 

представлява нарушение на закона,  само че законът е друг и РИК – 

Бургас  не  може  да  прилага  този  закон.  Действително  проблемът  е 

сериозен,  но компетентният  орган по въпросния  случай не  е  РИК – 

Бургас. 

Имаше и друг такъв случай – по Кърджалийско, но там беше по 

Закона  за  просветата,  за  което  аз  също  изложих  съответната  си 

аргументация. Просто законите са други в случая. 

Това  е  моето  предложение,  уважаеми  колеги,  с  основен 

аргумент, че РИК не може да прилага Закона за закрила на детето. Да 

оставим без уважение жалбата.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги, чухте доклада.

Имате ли коментари или въпроси към докладчика?

Ако  няма,  да  подложа  ли  на  гласуване  доклада,  както  е 

докладван с мотивите и с диспозитива, Вие ще го изпишете и ще го 

видим.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги, който е съгласен 

с  така  предложеното  –  жалбата  да  бъде  оставена  без  уважение  по 

изложените съображения и мотиви, моля да гласува.

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

Ще имаме номер на решение 2532-НС.

Госпожо Солакова, Вие имате ли готов доклад?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не в момента.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  А имаме ли информация 

дали  от  Министерството  на  външните  работи  са  направили  всички 

предложения,  или  очакваме  още,  за  да  може  евентуално,  ако  има 

дежурен,  да  можем  да  се  свържем  и  да  преценим,  да  си  направим 

организацията и да видим какво има да се подготвя.

Аз разпределих част от пощата. 
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Госпожа Дюкенджиева, заповядайте.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Уважаеми колеги, с вх. № 1428 от 

3 май беше получено писмо от Министерството на външните работи с 

три  отделни  списъка  на  международни  наблюдатели.  Единият  от 

списъците  е  на  Организацията  за  сигурност  и  сътрудничество  в 

Европа, Бюрото за демократични институции и права на човека. По е-

mail  сме  получили  преведените  вече  имена,  така  че  съм  готова  да 

докладвам проекта за решение, ако не възразявате.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Заповядайте.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги,

„Постъпили са писма от Министерството на външните работи с 

вх. № 1428-НС от 03.05.2013 г. и № 1454-НС от 06.05.2013 г.с искане да 

бъдат  регистрирани  като  наблюдатели  краткосрочни  наблюдатели  на 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE)/Бюрото 

за демократични институции и права на човека (ODIHR) за изборите за 

народни  представители  на  12  май  2013 г.  Към  писмото  е  приложен 

списък с имената.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква 

„а“ от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в  изборите за 

народни представители на 12 май 2013 г. следните лица:

(Следва описанието на 80 човека, представители на различни  

държави.)

Регистрираните  наблюдатели  да  се  впишат  в  електронния 

регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги, чухте доклада.

Ако нямате  въпроси  или  забележки  към проекта  за  решение, 

подлагам го на гласуване.
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Който е съгласен с докладвания проект за регистрация, моля да 

гласува.

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

Имаме решение № 2533-НС.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Засега е това.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Има ли други заявления, 

които да са постъпили?

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Има заявления за наблюдатели на 

Партията на европейските социалисти и отделно на Парламентарната 

асамблея на организацията за сигурност, но не разполагам с превод на 

имената. 

Готова  съм  с  проектите,  когато  получим  имената,  ще  ги 

докладвам.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Тоест и по двата проекта 

чакаме превод на имената.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Точно така.

И само още нещо да докладвам. Току-що се върна проверката 

от „Информационно обслужване” на регистрираната от нас на 4 май 

Фондация „Ромска инициатива”,  където  има няколко лица,  които се 

повтарят. Ще изготвя проект за заличаването им, но ми трябва чисто 

техническо време.

Това е при мен засега.  Благодаря.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Благодаря Ви.

Госпожо Негенцова, заповядайте.

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Постъпил  е  сигнал  от  Сдружение 

„Институт  за  развитие  на  публичната  среда.  Уведомяват  ни,  че  са 

извършили мониторинг за изпълнение на Решение на ЦИК № 2392-НС 

от 8 април, според което не по-късно от 4 май РИК оповестяват къде се  

намират  избирателните  секции,  определени  за  гласуване  на  лица  с 

увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението, телефон и 
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адреси на организации, общини, предприятия и други, на които могат 

да се предават заявки за помощ в изборния ден и от коя дата и в кои 

часове се правят заявките.

На съвместно заседание на Борда и на Централната избирателна 

комисия те заявяват, че са отправили специално обръщение във връзка 

с  изпълнение  на  тези  изисквания.  В  резултат  на  тяхна  проверка 

съдържанието на подстраниците на съответните районни избирателни 

комисии са установили,  че  50% от комисиите не  са публикували на 

своята подстраница изискванията за информацията. Това са комисиите 

в Бургас,  Враца,  Габрово,  Кюстендил,  Монтана,  Пазарджик,  Перник, 

Плевен,  Пловдив-град,  Пловдив-област,  Разград,  Русе,  Силистра, 

София-област, Стара Загора, Хасково молят за информация:

„Информирайте ни какви действия са предприети от ЦИК, за да 

се приведе в изпълнение Решение № 2392.”

Аз ви предлагам, колеги, всеки, който отговаря за областите си, 

да  може да  погледне  в  интернет  страниците  дали действително  има 

такава  информация  и  да  се  свържат  със  съответните  районни 

избирателни комисии, за да бъде изпълнено решението там, където не 

са качили и към настоящия момент информацията.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Аз бих предложила да им 

изпратим и едно съобщение по mail.

Заповядайте, госпожо Маркова.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Едно общо съобщение по е-mail до всички 

районни избирателни комисии.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:   Не  до всички,  до  тези, 

които не са го направили.

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА:  Добре,  но  първо  да  видим  все  пак 

дали  има  качена  информация.  Нека  всеки  да  види  и  ще  пуснем 

информация.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Обаче не са тук всички 

отговорници. 

Мисля, че е по-добре да погледнете на сайтовете и ако някъде 

липсва,  тогава  да  изпратим  е-mail.  Да  направим  проверката  и  да 

отговорим след това.

Госпожо Негенцова, приключихте ли доклада?

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА:  Да.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Господин  Бояджийски, 

имате ли Вие? Заповядайте.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря.

На  първо  място,  с  вх.  №  1456-НС  от  днешна  дата  от 

„Информационно обслужване” ни уведомяват официално, че системата 

за проверка на избирателни права е пусната.  Можем да я открием в 

раздел „За граждани” на сайта на ЦИК. 

Предлагам  ви  да  я  погледнете  и  да  вземем  мерки  за 

популяризирането на тази платформа чрез страницата във  Фейсбук, 

ако трябва да се прати съобщение на БТА, на медиите да се пратят е-

mail, за да могат гражданите да упражнят своето право. Да се проверят.

Не знам дали има нужда да гласуваме това.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Ние  вече  поставихме 

едно съобщение, но действително, колкото повече информация има и 

на повече места – толкова по-добре. Има шест дни.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Това ви предлагам, колеги. Нека да 

го гласуваме.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Който е съгласен,  моля 

да гласува – информация до медиите, районните комисии, пресата.

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

Приема се.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Следващото  писмо  ще  бъде  за 

сведение  с  вх.  №  1447-НС  от  днешна  дата.  То  е  от  Ясен  Томов  – 
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директор  на  Консулска  служба  в  Посолството  на  България в  Баку. 

Уведомява ни, че Консулската секция на Българското посолство в Баку 

е готово да осигури подкрепа и съдействие на желаещите да участват в 

мисиите на ОССЕ като наблюдатели – три лица. 

Изпратено  е  до  съответните  желаещи  да  бъдат  наблюдатели, 

като ги уведомява, че трябва да бъдат в България най-късно до 8 май.

Предлагам ви го за сведение.

В пощата от преди празниците с вх. № 1326 от 29 април 2013 г. 

телевизионният журналист Камен Алипиев ни уведомява, че заминава 

за  Лондон  и  ще  бъде  там  на  12-и,  и  пита  какви  са  условията  за 

гласуване в Лондон. Беше оставил мобилни телефони с оглед бързина.

Аз се обадих и го уведомих за това, че може да гласува дори и 

без да е  вписан в списък за гласуване в секцията в Лондон. Просто 

трябва да отиде, да представи валиден документ за самоличност, лична 

карта или паспорт и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на 

друго място.

Също така, колеги, във вътрешната мрежа може да погледнете 

проект  №  1013,  който  проект  е  във  връзка  с  нашето  решение  за 

изменение  на  Методическите  указания,  което  ги  посочваше  на  коя 

страница кой абзац от Методическите указания се изменя. Само че има 

разлика  между  това,  което  е  изменено  в  нашето  решение  и 

отпечатаното.  Очевидно  при  печата  не  са  спазили  реда,  който  е  в 

нашия документ. Все пак нашият документ е на Word, те са печатали в 

друг шрифт и са се получили промени в страниците. Забелязах, че тези 

промени са отразени в самото съдържание, но именно нашите промени 

стоят  неотразени  и  едва  ли  би  било  полезно  решението  ни  за 

изменение на Методическите указания за секционните комисии, без да 

го направим еднакво с това, което е изменено в отпечатания текст. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:   С  такъв  формат  ли ще 

бъде?
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ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Това  ни  изпратиха  от 

Министерския съвет. Форматът е А4. Тридесет страници. Можете да 

го видите във вътрешната мрежа. Изпратиха ми го от  Министерския 

съвет,  заедно  с  графика  за  разпространение  на  Методическите 

указания. 

Използвайки  файла,  който  беше  изпратен  от  Министерския 

съвет,  и  който  можете  да  видите  на  заседанието  от  29-и,  направих 

корекция  на  съответните  страници.  И  ви  предлагам  заедно  с 

текстовете,  които  бяха  одобрени  от  нас  преди  празниците,  пак  за 

действителен и недействителен глас за наблюдателите, да бъде качено 

на нашата интернет страница в частта за РИК и СИК, за да могат те да 

се  запознаят  с  тях.  А  тези  промени  евентуално  да  говорим  утре  с 

Министерския съвет. 

Ако може да ги погледнете, колеги. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Колеги,  намерихте  ли 

този  проект?  Вижте  и  Методическите  указания  във  вида,  в  който 

Министерският съвет ни ги е предоставил за отпечатване. 

Междувременно госпожа Маркова иска думата.

Заповядайте.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  на  сайта  на  Враца, 

Монтана, Плевен и Русе наистина няма информация относно това къде 

се намират избирателните секции за гласуване на лица с увреждане на 

опорно-двигателния апарат,  телефоните и адресите на организациите 

или на общинските предприятия, които евентуално ще ги извозват и от 

коя дата и кои часове се приемат заявките. 

Аз ви предлагам все пак да изготвим едно писмо до всички тези 

РИК, аз се ангажирам сега да го направя. Само към края на заседанието 

да установим в кои РИК това вече е сторено, ако този мониторинг все 

пак е претърпял някаква корекция.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Госпожо  Негенцова, 

заповядайте.

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Уважаеми  колеги,  предполагам 

всички комисии, аз говорих и с Габрово, те са качили решението си, в 

което изрично посочват къде се намират секциите, както е по общини, 

обявени са телефоните и адресите за контакти също така  по общини, 

указано е на кметовете какво трябва да се предприеме като действия.  

Единственото, което не са направили, това е, че не са направили едно 

отделно  съобщение,  което  да  е  включено  на  сайта.  Но  решенията, 

касаещи  тези  лица,  са  качени.  Ето  например  за   Габрово  това  е 

решение № 70 още от 30 април. Може би трябва да им напомним да го 

качат като отделно съобщение, а не само като взето решение.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Решението  е  решение. 

Нямам нищо против. Но те трябва по ясен начин да го оповестят. Нека 

да сложат и линк към решението.

Госпожа Дюкенджиева искаше думата.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Само  в  тази  връзка,  госпожо 

председател,  да  докладвам,  че  аз  говорих  с  Кюстендил,  Разград  и 

Силистра.  Остава да говоря и с Перник и докладът е същият,  който 

госпожа Негенцова  докладва.  Те  са  си  качили решенията,  дадох  им 

указания да оформят и съобщения.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, и да сложат един линк 

към решението.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Абсолютно  същото  е  и  в  Стара 

Загора  и  в  Хасково.  Проверила  съм  ги.  Има  решение  от  30  април. 

Качени са, описани са всичките секции, къде се намират, с адресите, 

със съответния телефон за връзка. Това исках да кажа.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Аз  ви предлагам госпожа 

Маркова да изготви един текст за съобщения, в който да им укажем, че  

трябва  да  изготвят  нарочни  съобщения,  в  които  да  посочат  точно 
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телефоните  и  местата  и  да  сложат  линк  към  решенията,  защото 

действително не всеки може да се ориентира в решението.

Господин Бояджийски.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, вече в днешното заседание 

можете да погледнете  Методическите указания.  Това е изпратено от 

Министерския  съвет в  предпечатната  заготовка.  И  тъй  като 

предпечатната заготовка е с различни страници от нашето решение, се 

налага  да  коригираме  поправките  на  техническите  грешки  и 

допълненията, които сме направили. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Става  въпрос,  че  тези, 

които са ни изпратили за отпечатване, те очевидно вече са отпечатани,  

са във формат А4. И затова стартирането, номерата на страниците по-

точно, би следвало да са така, както са в този формат. И като нанасяме 

поправките да посочим тези страници.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Например, на стр. 7 от отпечатания 

текст  в  последния  абзац  думата  „секретаря”  се  заменя  с 

„председателя”. Съгласно нашето решение, това е на стр. 5 от нашия 

уърдовски документ, обаче е на стр. 7 в отпечатания. Например, на стр.  

8 в седмото тире думите „за съответния вид избор” не са на стр. 8, а са 

на  стр.  9.  На  стр.  9  не  е  изборното  помещение,  а  е  на  стр.  10  в  

отпечатания  текст.  И  по  този  начин  са  корекциите,  за  които  ви 

предлагам да приемем и да може след това да ги качим и тях също на 

нашия сайт. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Заповядайте,  госпожо 

Негенцова.

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  нямам  нищо 

против. Напротив, наложително е да бъдат направени тези корекции, 

но мисля, че трябва да се уточни на какво се дължат тези корекции, че 

те  се  дължат  на  разминаване  вече  при  отпечатването  и  оттам 

разминаване в  номерацията  на страниците.  Това не  са  нови грешки, 

15



които  ние  тепърва  сме  установили.  Ние  един  път  направихме 

корекциите.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Това  като  помощен  текст  или 

притурка, но ние трябва да го одобрим, за да може да го отпечатат.

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА:  То е качено като решение.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   В  този  случай  няма 

нужда от нарочно решение, това е само във връзка с отпечатването – 

уточнението за промяната на страниците. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Трябва  да  им  кажем  това,  което  сме 

променили, на коя страница се намира на това, което е отпечатано. За 

това става дума.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Естествено, но говорим, 

че това е само за целите на печата.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не на печата, а за целите на ползването 

на  Методическите  указания,  за  да  могат  да  бъдат  използвани  така, 

както са изменени и допълнени от нас, а не така, както са отпечатани 

по първоначалното решение. За това става дума.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Именно.  И  аз  това 

казвам.  Може  да  имаме  различни  подходи.  В  решение  №  2460  са 

посочени  промените,  които  трябва  да  се  направят.  Поправки, 

допълнения – както искате ги наречете.

Сега обаче само за целите на печата на тези промени се налага 

промяна в номерацията на страниците, тъй като Министерският съвет 

са избрали формат А4.

Дали  е  нужно  отделно  решение  с  номер,  за  да  променим 

страниците, или просто в едно уведомление до Министерския съвет да 

посочим промяната на страниците – аз мисля, че тези страници, които 

са  тук,  съответстват  на  страниците,  които  са  нашите  Методически 

указания  в  сайта  и  не  знам  дали  няма  да  се  получи  допълнително 

объркване, ако още веднъж променим номерацията.
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Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  ако  правилно  съм  разбрала 

предложението на колегата Негенцова с решение да изменим, разбира 

се да посочим фактите, които обосновават това изменение, но ние така  

или иначе правим изменение в решение № 2460. 

За  мен  правим  изменение  в  решение  №  2460  –  аз  лично 

предлагам да  бъде  с  решение  на  Централната  избирателна  комисия, 

като  се  посочи,  че  при  отпечатване  се  е  получило  разминаване  в 

страниците на Методическите указания, приети с решение на ЦИК и 

отпечатаната  брошура.  Поради  което  допускаме  поправка  или 

изменение  на  решението,  като  в  диспозитива  ние  имаме  посочени 

страници с абзаци и думи, които се заменят. Това решение би следвало 

след това да се изпрати за отпечатване или под формата на решение да  

се предостави на всички секционни избирателни комисии.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Господин Бояджийски.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Просто искам да бъда разбран ясно. 

На  първо  място,  ние  имаме  решение  №  2460  от  21  април,  с  което 

решение  сме  изменили  и  допълнили  Методическите  указания.  Това 

решение  сме  го  приели,  имаме  номер,  отпечатали  сме  решението, 

отпечатали сме и 30 стр. Методически указания, които са приложение 

към решението. 

По  отпечатаните  от  нас  Методически  указания  на  уърдовски 

файл, страниците и променените точки съответстват напълно на това,  

което сме отпечатали за нас. Само че Министерският съвет, като е взел 

този уърдовски файл и го е дал на печатар, печатарят е направил друг 

файл, който е с различни отстояния за целите на печата си. Направил 

го  е  и  ни  е  изпратил  предпечатната  заготовка  за  сведение  на  нас  в 

петък – на  29-и.  Това е  станало още преди да  направим промените. 

Поне аз знам, че така се случи, защото ние ги приехме Методическите 
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указания, Министерският съвет ги отпечата почти веднага,  след това 

направихме измененията. 

Та въпросът е такъв – решение № 2460 не се променя, то си е 

прието от нас, всичко в него е точно: на коя страница се добавя нещо, 

на коя страница се заличава нещо. Такъв подход сме избрали. Не сме 

избрали  подхода,  който  законодателят  прави,  когато  променя  или 

допълва текстове на закона и посочва кой член и коя алинея променя, 

кое изречение, защото просто в нашите Методически указания нямаше 

членове, точки изречения и т.н. 

Това, което в момента трябва да направим, разбира се, че ние с 

решения работим и  ще го  одобрим с  решение,  но аз  не  мога  да  ви  

предложа  това  решение  да  има  номер,  защото  то  по  същество  не 

променя  Методическите  указания.  Това решение,  което  ще приемем 

тук,  и  целта  на  моя  доклад  е  следната  –  да  запозная  колегите  от 

Централната  избирателна  комисия  с  обстоятелството,  че  в 

отпечатаните  Методически  указания  страниците  не  съответстват  на 

това,  което  сме  приели  ние  и  то  е  напълно  нормално.  И  по  тази 

причина решението, с което сме изменили по някакъв начин нашите 

Методически  указания,  ще  трябва  да  го  приведем  в  удобен  вид  за  

работа  с  отпечатаните  Методически  указания.  По  същество  не  се 

променя  нищо  в  Решение  №  2460.  Просто  печатарят,  или  пък 

Министерският  съвет,  е  решил  да  ги  отпечата  на  А4.  Ако  ги  беше 

отпечатал на А5 отново трябваше да се приеме такова решение, за да 

може да се работи с него. 

Дали  ние  ще  го  приемем,  ако  искате  да  го  изпратим  на 

Министерския  съвет и  да  кажем:  ето  така  трябва  да  бъде  –  вие  го 

приемете като решение. Това също е възможен подход. Мисля обаче,  

че за нашите цели на работа с комисиите, по-добре е да ги видим ние 

тези неща. Погледнете го,  аз съм проверил Методическите указания, 

открил съм тези 14 точки кое на коя страница съответства. Дайте да го 
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одобрим и да го изпратим на  Министерския  съвет да  се  запознае  с 

него, за да могат да го отпечатат на една страница, защото в момента 

при нас е  на две  страници,  но то е  на Times New Roman,  на 13,  на 

определена разредка. Това, ако се отпечата на по-малък шрифт, може 

да се събере на една страница, може дори на половин страница, за да  

може  да  бъде  работимо  и  да  има  време  да  се  разпространи  сред 

членовете  на  секционните  избирателни  комисии,  които  вече  имат 

отпечатани Методически указания, за да могат да работят с тях лесно и 

да няма двусмислия при работата с тях.

Затова аз не предлагам решение с номер, защото няма какво да 

се променя. 

Ако ми позволите да продължа, бях стигнал до т. 1 – в нашето 

решение на стр. 5, в отпечатаното е стр. 7.

Точка 2 е на стр. 8 в отпечатаното, където се маха за съответния 

вид избор.

Точка  3  е  на  стр.  10  в  отпечатаното,  в  нашите  Методически 

указания е на стр. 9.

Точка 4 е на стр. 13 в отпечатаното, е била в наша стр. 10.

Точка 5 и 6 са на стр. 11 в нашето решението, в отпечатаното е 

на стр. 13.

След това т. 7 е на стр. 13 в нашето решение, а е на стр. 16 в 

отпечатаното.  И така нататък до края. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Госпожо  Сидерова, 

заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  бих  ви  предложила  да  променим 

само първото изречение,  което според мен може да изясни за какво 

става дума и да стане ясно, че няма никаква необходимост от приемане 

на ново решение. Ние не променяме нашите Методически указания, а 

правим указания в отпечатания текст къде трябва да се намерят тези 

промени. 
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Предлагам  следния  текст:  „В  отпечатаните  от  Министерския 

съвет Методически  указания  за  работа  на  секционните  избирателни 

комисии,  приети  с  решение  №  …  (не  помня  в  момента  номера  на 

нашето  решение,  с  което  сме  приели  първоначално  Методическите 

указания) на ЦИК, извършените с последващо решение № 2460-НС от 

21  април  2013  г.  на  ЦИК  изменения  и  допълнения,  се  намират  на 

следните  страници:”  И  следват,  както  ги  е  посочил  Паскал 

Бояджийски. И това да се отпечата като приложение към книжката, за 

да могат, четейки книжката, да видят къде се намират приложенията, а 

не да се ровят в решенията, в текстовете и да се чудят кое къде е.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Решението е № 2435-НС 

от 17 април. 

Това да го приемем като отделно решение, което да поставим 

на  сайта,  или  само  да  го  изпратим  на  Министерския  съвет за 

съобразяване с отпечатването. Не можах да разбера.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Доколкото тези Методически указания 

ще се ползват от всички секционни избирателни комисии и районни 

избирателни комисии, всички участници в изборния процес, аз смятам, 

че няма пречка да има едно решение с много кратки мотиви с оглед на 

разминаване на страниците в отпечатания материал и публикуването 

на интернет страницата на Централната избирателна комисия решение 

№ 2435-НС от 17 април и решение № 2460 от 21 април – първото за 

приемане,  второто  за  изменение  и  допълнение  на  Методическите 

указания за работата на секционните избирателни комисии, се налага 

отпечатването на спомагателен материал – притурка към отпечатаните 

вече  и  раздадени  в  администрациите  брошури с  Изборния  кодекс  и 

Методически указания, с оглед ползването на решението. Може би да 

не го описваме толкова бързо, по-скоро да го напиша като изречение, 

или Паскал да го направи по-кратко.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Добре  –  за  целите  на 

отпечатването.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да.  И едно изречение след това,  след 

като обясним кое на коя страница е, да се отпечата приложение към 

Методическите указания или притурка. Както и да го наречем. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  А за наблюдателите да го 

добавим ли? И за действителност и недействителност на глас?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако ще правим решение, е хубаво тук 

да  включим  всички  тези,  защото  това  е  само  за  целите  на 

отпечатването  и  притурка  към  Методическите  указания.  Така  че 

можем  да  включим  и  това,  което  приехме  за  наблюдателите,  и  за 

действителност и недействителност на глас, което също приехме.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Не е ли качено?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не го качихме тогава на сайта.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Добре, хайде всичко това 

да го приемем.

Предлагам господин Бояджийски да го оформи. Тъй като е за 

целите на отпечатването да включим и текстовете за наблюдателите, и 

за действителност и недействителност, които приехме. И да го качим 

на сайта.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  мотивите,  където  ще  напишем,  че 

следва  да  се  отпечата  притурка,  в  притурката  да  се  отпечатат  и 

одобрените  с  еди-кои  си  протоколни  решения  на  ЦИК  материал  за 

наблюдателите и за действителност и недействителност на гласовете. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Ние  сега  можем  да  ги 

приемем  вече  като  приложения  на  това  решение,  тъй  като  те  не  са 

приети като отделни решения с номер. В това решение можем да ги 

приемем  като  приложения.  Аз  така  ви  предлагам.  Не  знам  дали  го 

приемате като подход, но поне ще ги има като текстове.

Господин Бояджийски ще изготви проекта и ще го докладва.
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Имате ли друг готов доклад?

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Друг доклад нямам.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Госпожо  Солакова, 

заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  спомняте  си  доклад,  който 

направих в заседанието на 4 май, във връзка с писмо от господин Иван 

Сираков  –  постоянния  секретар  на  Министерството  на  външните 

работи, с две приложения. Приложение № 1 е отговорът на генералния 

консул от Истанбул във връзка с постъпило искане от избиратели за 

промяна в адресите на секции в гр. Истанбул. И Приложение № 2 по 

отношение на неразкрита секция в Молдова.

По Приложение  № 2 уточнихме,  то  е  изпратено до  господин 

Томалевски, и е уточнено, че в случая не е разкрита секция, тъй като 

постъпилите заявления са 79 на брой и не отговарят на изискването за 

разкриване на секция в населено място, което е извън такова, в което 

има дипломатическо и консулско представителство. 

По писмото на генералния консул предложението ми беше да 

има  допълнителен  доклад  в  понеделник.  Ако  се  обединим  около 

предложението,  което  искам  да  направя  –  да  изготвя  и  проекта  на 

писмо в този смисъл.

Първо, от самото писмо на генералния консул не става ясно, че 

то е изпратено, адресирано до заявителите, ние да го препратим.

На второ място,  чрез  Външно министерство  да  отговорим на 

генералния консул, тъй като направих справка между самото писмо и 

заявлението,  което  беше  постъпило  и  докладвано  от  колегата 

Бойкинов,  по  повод  на  което  изпратихме  писмото  до  генералния 

консул – по възможност да се съобрази с наше решение № 1269 от 16 

март 2013 г., а именно – при образуването на секции и при изготвянето  

на избирателните списъци да се съобрази с адресите на пребиваване,  

посочени в заявленията, подадени от българските избиратели. 
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В  случая,  колеги,  в  самото  заявление,  както  и  предния  път 

докладвах, не става дума за липса на яснота по въпроса за кварталите,  

които са посочени и като адреси на пребиваване в заявленията, а те не 

се възприемат от заявителите като отделни населени места, както сочи 

генералния  консул.  На  второ  място,  в  заявлението  има  конкретно 

посочени  като  брой  заявления  по  квартали.  Истината  е,  че  в  гр. 

Истанбул са открити 15 секции. Тези 15 секции са концентрирани в 

четири  точки,  като  едната  секция  е  в  Генералното  консулство. 

Останалите извън Генералното консулство се намират в три квартала 

на  Истанбул.  Предложението  на  заявителите  е  те  да  бъдат  така 

определени като адреси, че да са съобразени с адресите на пребиваване  

и  да  дадат  възможност  на  всички  български  граждани,  подали 

заявления, и на тези, които не са подали, но имат желание да участват 

в изборите, да се включат в изборния ден и да упражнят правото си на 

глас, като по този начин ще се избегнат разстояния от рода на 50-60 км  

между два квартала,  70-80 км, за един друг квартал е посочено най-

близко разстояние 30 км.

В писмото на генералния консул не са отбелязани никакви брой 

заявления, които да са били взети под внимание при образуването на 

секциите и определянето на техните адреси.

Аз  предлагам  да  изпратим  едно  писмо  чрез  Външно 

министерство до генералния консул и да поставим въпроса с оглед на 

тези три квартала, извън Генералното консулство, колко заявления са 

подадени и извършена ли е проверка по подаденото заявление, както са 

посочени по квартали, отговаря ли на действителността. Само така ще 

разберем,  че  мотивите  на  генералния  консул  при  разкриването  на 

секциите и определянето на техните места и адреси са били съобразени 

с  адресите  на  пребиваване  в  Истанбул,  както  са  били  посочени  в 

заявленията. 
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Аз  се  затруднявам  да 

обработя тази информация. Къде се намира във вътрешната мрежа?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Тази  информация  е  качена  в  папка 

„Заседания” от 4 май. Това, което беше докладвал колегата Бойкинов, е  

в  30 април.  Предполагам,  че  тогава  е  било качено.  Иначе аз  съм се 

снабдила с материала от канцеларията. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Нямам  нищо  против, 

може ли да ми кажете от 4 май кой е файлът?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: На 4 май – pdf файловете. Първият е от 

Министерство на външните работи. Вторият е за сведение – промени в 

адресите на секции.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Тоест, ние сега искаме да 

проверим  дали  отговорът,  който  ни  е  даден  от  генералния  консул, 

съответства на действителността? Така ли?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Едното е така. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Защото  в  т.  2  на  този 

отговор аз чета следното изявление: 

„При  образуване  на  избирателните  секции  са  следвани 

изискванията  на  Решение  №  2169,  в  което  се  посочва,  че 

ръководителят на дипломатическото представителство при възможност 

се съобразява с адресите на пребиваване на включените в съответния 

списък  избиратели.  В  този  смисъл  при  съставяне  на  избирателните 

списъци за населеното място бе отчетено, че секциите са 15 на брой и 

броят на избирателите в тях следва да бъде равномерно разпределен, 

като  местоположението  на  секциите  да  предоставя  възможност  за 

гласуване на избирателите от всички квартали на Истанбул. Проведени 

бяха  консултации  с  представители  на  изселническите  организации 

При определяне на секциите са избрани места, даващи възможност за 

улеснен  достъп  на  голям  брой  избиратели,  както  и  разположени  в 

близост до спирки на обществения транспорт. 
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Считаме, че отправените в заявлението до ЦИК препоръки за 

съобразяване с адресите на пребиваване на българските  граждани са 

неоснователни, тъй като авторите на заявлението тълкуват погрешно 

постановките  на  закона,  като  за  отделно  населено  място  считат 

различните райони и квартали на града.”

Вашето предложение какво точно включва?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Моето  предложение  се  обосновава 

точно  от  това,  че  в  заявлението  виждам  посочени  конкретен  брой 

заявления  за  всеки  квартал,  за  който  се  иска  да  се  разкрие  секция.  

Например…

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  В кое заявление?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В заявлението, по повод на което сме 

изпратили писмото с вх. № 1230 от 26.04.2013 г., докладвано…

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:   Малко по-бавно.  Аз не 

мога едновременно да влизам в 4-и, в 26-и и да следя и Вашия доклад.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Както понякога и на нас ни се налага да 

реагираме набързо. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Ние  не  реагираме 

набързо, ние този въпрос го разглеждаме вече трети път.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Това  е  било  повод  на  обсъждане  на 

заседанието на 30 април т.г.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Може ли да ми кажете на 

26-и къде е файлът, който да погледна?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожо председател, това предполагам 

е било докладвано от господин Бойкинов на 30 април. И предполагам, 

че е качено в папка „Заседания” на 30 април.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Може  ли  тогава  за 

момент да прекъснем, да го намерим, да го погледнем, защото когато 

пишем  писмо  до  Външно  министерство  и  изискваме  проверка  на 
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заявленията на генералния консул, добре е да сме наясно с фактите. Аз 

поне бих искала да съм.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Няма проблем, разбира се. Има го и на 

хартиен носител, както е било предмет на обсъждане и на заседанието 

на 30-и. Предполагам, че всеки колега се е запознал с преписката, за да 

може  да  вземе  участие  при  гласуване  на  предложеното  писмо  до 

генералния консул. 

Моето  предложение  се  обосновава  точно  от  факта,  че  в 

заявлението има посочени конкретен брой заявления.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Има  ли  проблем  да 

можем да уточним къде се намира това заявление, за да можем да го  

видим.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уточнете  го.  Аз  Ви  казвам,  че  е 

докладвано на заседанието на 30 април. И както тогава всеки един от 

вас  се  е  запознал с  преписката,  аз  ви докладвах преписка от 4 май,  

която е  отговор на  нашето писмо,  изпратено на 30 април,  и на мой 

доклад  е  във  втората  част  по  отношение  на  отговора.  Сравнението 

между  отговора  и  заявлението  поставя  няколко  въпроса,  които  аз 

предложих на вашето внимание, повод от което взимам, за да направя 

предложение да се изпрати писмо чрез Външно на Генералния консул 

на Истанбул.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Аз  пак  не  получих 

отговор на въпроса къде се намира заявлението и бих ви помолила да 

прекъснем за момент разглеждането на този въпрос.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  На  30-и  е  докладвано  от  колегата 

Бойкинов.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Аз  Ви  разбрах,  че  е 

докладвано на 30 април.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Докладчикът вероятно е  качил цялата 

преписка, за да може цялата комисия да се запознае.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Поне името на заявителя 

може ли да ми кажете, за да може аз да си го намеря.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Първият  заявител  е  Рикбан  Захир. 

Група заявители.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Аз  все  пак  бих  Ви 

помолила ако ще се изготвя отговор, който ще се гласува, да поднесете 

информацията в структуриран вид относно това кое къде се намира. 

Ако не – да ми дадете възможност да ги намеря.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ще уточня за всички още един път.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Ако ще ми кажете, че е 

докладвано на 30 април, аз го чух.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Първата част е докладвана на 30 април. 

Цялата комисия се е запознала с преписката по доклада на господин 

Бойкинов на 30 април, за да гласува изпратения проект на писмо. Аз 

докладвам това, което е от 4 май и съм се погрижила да кача цялата 

информация,  за  да  е  достояние  на  цялата  комисия  точно  в  папка 

„Заседания”. Аз съм докладчик само по тази част от преписката.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Да, но тя е свързана.

Госпожо Манахова, заповядайте.

АННА МАНАХОВА: Прощавайте, тъй като аз все си мисля, че 

Вие докладвахте един проект на писмо в три абзаца, не става ли дума 

за същия този случай?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не,  аз  докладвах за Измир.  Това е  за 

Истанбул по доклада на господин Бойкинов.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Господин  Бояджийски 

иска думата.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Тъй  като  преди  господин 

Бояджийски аз исках думата и Вие гледате избирателно в залата, искам 

да Ви попитам какво разбирате под структурирана информация. Тъй 

като  след  всяко  изказване  Вие  правите  коментар,  моля  Ви  да  ми 
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обясните какво разбирате  под структурирана информация,  защото аз 

такава не получавам. Например по доклада на господин Бояджийски не 

получих структурирана информация, според моите виждания. Кажете 

какво е Вашето виждане за структурирана информация.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Господин  Бояджийски 

има думата.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря.

Колеги, да се върнем към 30 април. По мой спомен 1796 беше 

докладвано от колегата Солакова. То беше с три абзаца и е за същото. 

В него с вх. № 1230 от 26 април 2013 г. са група български граждани,  

подали заявление за гласуване в гр.  Истанбул,  Република Турция.  В 

писмото се иска при определяне адресите на секциите, съответно при 

изготвяне  на  избирателните  списъци,  ръководителят  на 

дипломатическото  представителство  в  Анкара  да  се  съобрази  с 

адресите на пребиваване, посочени в заявлението на избирателите. И 

ако  си  спомняте,  то  беше  с  три  абзаца,  беше  насочено,  първо,  до 

министър-председателя и след това, след обсъждане остана в този вид 

и  стана  с  копие  до  ръководителя  на  Министерството  на  външните 

работи  и  до  един  от  заявителите,  които,  доколкото  аз  видях,  са 

написани доста имена, но имаше само един подпис, ако имаше и такъв.

Въпросът е, че това сме го разгледали и сме го изпратили на 30 

април.  И  доколкото  разбирам,  колега  Солакова,  в  отговор  на  това 

писмо е изпратеното, което Вие днес докладвате 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Заповядайте,  госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, не знам как да приема, че не се 

кредитират думите ми, а фактите могат да се проверят в канцеларията. 

Аз съм докладвала едно заявление от граждани в Измир, по повод на 

което  бях  подготвила  проект  на  писмо,  но  ставаше  въпрос  за  по-

предишната  седмица,  в  петък,  на  първото  заседание,  което  беше 
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проведено  след  обученията.  Просто  като  дата  не  мога  да  се  сетя  в 

момента, но става дума за Измир. В момента говорим за заявление от 

граждани от гр. Истанбул, Република Турция и това заявление беше на 

доклад  на  колегата  Бойкинов.  Вече  за  трети  път  го   казвам,  колега 

Бояджийски. Може да се провери в канцеларията, че той го докладва и 

предложението беше негово – да изпратим това писмо.

На мен ми е разпределена преписка от дежурството ми. Това 

може да се провери в канцеларията. Не знам фактите, когато говорят, 

защо  изобщо  продължаваме  да   поддържаме  една  друга  теза, 

позовавайки се на спомените си.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Заповядайте,  господин 

Бояджийски.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колега Солакова, не ме разбирайте 

грешно, аз не се опитвам да установя кой го е докладвал – Вие или 

колегата Бойкинов. Сигурно това има значение, но за мен няма. За мен 

това, което има значение, е да знам писмото, което днес докладвате, в 

отговор на това писмо, което е от 30 април ли е?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  За  мен  това  дали  Вие  сте  го 

докладвали…

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В три абзаца.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Дали са били три абзаца, дали ги е 

докладвал, колегата Бойкинов…

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Не  може  да  кажеш,  че  са  три 

абзаца и после да викаш дали са били или не са били.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  моля  ви  да  не  ме 

прекъсвате. Опитваме се да уточним фактическата обстановка по това 

писмо, на което колегата Солакова предлага отговор. И аз само взех 

думата, за да попитам дали това писмо е същото от 30 април. Дали го е 
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докладвал колегата Бойкинов, или колегата Солакова е без значение. 

Очевидно, че е докладвано и е прието. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Госпожо Солакова, Вие 

имате ли текст?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Не,  нямам.  Ако  се  обединим  около 

предложението, ще изготвя и такъв проект на писмо. Защото на 4-и, 

когато  докладвах  преписка,  получена  на  3-и,  не  бях  съединила 

преписките.  Затова  предложих допълнителен доклад  в  понеделник – 

заседанието на 6-и.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожа  Сапунджиева 

има думата.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Отказвам се.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз в момента се запознах 

с това заявление. Може би в момента, в който е бил направен докладът 

и са били гласувани точно тези решения, аз не съм била в залата и сега 

си спомням, че бях упълномощила госпожа Андреева. Това разбира се 

не е пречка останалите да са се запознали. Аз за първи път го виждам. 

Ще  помоля  да  го  качим  във  вътрешната  мрежа.  И  също  ще 

помоля, ако поддържате предложението си, да изготвите един проект 

на текст, който да разгледаме и да го подложим на гласуване, тъй като 

по принцип такава ни е практиката. 

Има ли други коментари по въпроса?

Имате ли друг доклад, госпожо Солакова?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: На този етап – не.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Има  ли  други  готови 

доклади?

Госпожо Маркова, заповядайте.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  изготвен  е  проект  за 

писмо с № 1405. В него се казва:
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„Във  връзка  с  Решение  ЦИК  №  2392-НС  от  08.04.2013  г., 

съвместното заседание на  Борда за честни и свободни избори и ЦИК и 

проведеното обучение на РИК ви молим да оповестите  по подходящ 

начин  като  съобщение  на  страницата  на  РИК  следната  информация: 

къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица 

с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението; телефони и 

адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат 

да се правят заявки за превозване и помощ в изборния ден; от коя дата, 

в кои часове и къде се приемат заявките.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Аз нямам нищо против, но 

защо трябва да цитираме съвместното заседание на Борда и ЦИК. След 

като  това  е  изискване  по  закон  и  ние  достатъчно  своевременно  сме 

подали информация към РИК-овете, че те имат такова задължение, не 

намирам за уместно да се позоваваме на съвместното заседание.

ЕЛЕНА МАРКОВА:  И проведеното обучение на РИК, защото 

ние там, където бяхме на обучение, специално им обърнахме внимание.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Аз  бих  предложила 

направо да кажем не само, че ги молим, ами „Във връзка със законовото 

ви задължение” – да се позовем и на текста на чл. 29 и да продължим 

нататък.

Заповядайте, госпожо Манахова.

АННА  МАНАХОВА:  Аз  предлагам  да  бъде  „следва  да 

оповестите  по  подходящ  начин”,  вместо  „ви  молим”,  защото  това  е 

законово изискване.

ЕЛЕНА МАРКОВА: „Във връзка с Решение на ЦИК № 2392-НС 

от 08.04.2013 г., и проведеното обучение на РИК следва да оповестите 

по  подходящ начин  като  съобщение  на  страницата  на  РИК следната 

информация:  къде  се  намират  избирателните  секции,  определени  за 

гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на 

зрението; телефони и адреси на организации, общински предприятия и 
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други,  на  които  могат  да  се  правят  заявки  за  превозване  и  помощ в 

изборния ден; от коя дата, в кои часове и къде се приемат заявките.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:   Да,  ще помоля  даже да 

допълним „и във връзка със законовото ви задължение по чл. 29, ал. 1, 

т. 6 - Районната избирателна комисия следи за осигуряване на условия 

за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на 

зрението.  Не  си спомням дали  имаше и изрична  точка,  че  следва  да 

оповести мерките.   Мисля,  че  и такава  имаше.  Но специално чл.  29, 

ал. 1, т. 6 е в този смисъл.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Добавих го и това.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги, който е съгласен с 

текста  на  това  писмо,  което  да  изпратим  по  електронната  поща, 

докладвано от госпожа Маркова, моля да гласува.

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

Приема се.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, ако мога да продължа с 

две писма за сведение.

Районна избирателна комисия – Монтана,  ни уведомява,  че  е 

заличила  регистрацията  на  Никола  Андреев  Андреев  –  кандидат  за 

народен  представител  от  листата  на  „Движение  България на 

гражданите”. Уведомил ни е с днешна дата. Листата е регистрирана с  

Решение № 15-НС от 5 април. Лицето е под номер 10 в листата, тоест 

не влияе на отпечатването.

По  същия  начин  „Информационно  обслужване”  ни  е 

уведомило, че е получило уведомление за решение на РИК – Шумен от 

3 май с приложено писмо за заличаване, и на РИК – Ловеч от 2 май за 

извършване  на  съответните  корекции.  Посочените  заличавания  и 

корекции са отразени на страниците на РИК и на ЦИК ни информират 

от  „Информационно  обслужване”  от  3  май.  Сега  ще  го  оставя  в 
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канцеларията.  Не  мога  да  ви  кажа,  няма  друга  информация  в 

електронната поща от кои листи са.

Има едно писмо от Александър Милов, който задава въпрос за 

гласуване извън страната.  Той е студент в Испания, в град близо до 

Мадрид и има силно желание да гласува. Иска да ни попита има ли 

някакъв  вариант  за  гласуване  онлайн,  тъй  като  е  ограничен  с 

материалните си средства и ще му струва доста скъпо да си позволи да 

отиде до града само за няколко часа. Също така ни задава въпрос дали 

има  уеб  сайт,  в  който  да  има  обобщена  информация  за  идеите  на 

партиите.

Аз моля за вашето  разрешение да му отговоря по електронна 

поща, че няма електронно гласуване през интернет и да му посочим, че  

всяка  регистрирана  политическа  партия  или  коалиция  от  партии 

поддържа  собствен  интернет  сайт  за  информация  и  Централната 

избирателна комисия няма ангажимент да прави обобщена справка на 

интернет  сайтовете  и  политическите  позиции  на  участниците  в 

процеса.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Приема се.

Да  направим  едно  уточнение  –  тъй  като  има  постъпила 

информация,  която  касае  съставите  на  секционните  избирателни 

комисии извън страната, се налага да прекъснем, за да може да бъде 

оформена  в  решение.  Госпожа  Андреева  и  госпожа  Солакова 

разполагат с тази информация.

Има ли други доклади?

Госпожа Грозева.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Аз исках да ви докладвам във връзка с 

доклада  на  госпожа  Негенцова.  Свързах  се  със  София  област  – 

26 Районна избирателна комисия. Те също са взели своето решение на 

30  април,  качено  е.  И  утре  сутринта  ще  публикуват  необходимата 

информация на сайта си, както и ще проверят дали общините са качили 

тази информация на своите сайтове.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Сега ще ви предложа да 

прекъснем до 14,00 часа. Имаме да приемем решенията за съставите на 

СИК  извън  страната,  доклада,  който  направи  госпожа  Солакова  за 

писмото  до  генералния  консул.  Ще  разгледаме  доклада  на  госпожа 

Сидерова.  И  да  довършим  решението,  докладвано  от  господин 

Бояджийски. 

Имате ли други доклади?

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Ако случайно дойдат имената на 

наблюдателите.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  И ви предлагам госпожа 

Андреева да се свърже с Министерството на външните работи, за да 

можем да получим информация дали ще ни бъде давана допълнителна 

информация  за  промени  на  съставите  в  СИК  извън  страната,  за  да 

можем да ги съобразим.

Прекъсваме заседанието. Продължаваме в 14,00 часа.

Приятна почивка.

(Почивка)

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  продължаваме 

след почивката.

Кой иска думата?

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Благодаря.
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Уважаеми  колеги,  в  днешното  заседание  е  качен  проект  с 

№ 1037,  относно  заличаване  на  наблюдатели  на  Фондация  „Ромска 

инициатива”.

При  извършена  проверка  на  регистрирани  наблюдатели  на 

фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА”, извършени с Решение № 2519-

НС от 4 май 2013 г. на ЦИК се установи, че:

1. Траяна Тодорова Методиева, Снежа Ванчова Асенова и Кирил 

Проданов Симеонов са  вписани в решението по два  пъти,  като им е 

издадено по едно удостоверение.

2. Васил Борисов Барамов е вече регистриран като наблюдател на 

фондация  „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ” с Решение № 2462-НС от 

21.04.2013 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че едно и също лице не 

може да бъде регистрирано два пъти като наблюдател, както от една и 

съща  българска  неправителствена  организации,  така  и  от  различни 

български  неправителствени  организации  и  втората  по  време 

регистрация следва да бъде заличена.

 Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 ЗАЛИЧАВА втората по ред регистрация на:

1. Траяна Тодорова Методиева

2. Снежа Ванчова Асенова

3. Кирил Проданов Симеонов

наблюдатели  на  фондация  „РОМСКА  ИНИЦИАТИВА”, 

извършени с Решение № 2519-НС от 4 май 2013 г. на ЦИК.

ЗАЛИЧАВА  като  наблюдател  упълномощения  представител  на 

фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА“, извършена с Решение № 2519-

НС от 4 май 2013 г. на ЦИК Васил Борисов Барамов. ”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги, чухте доклада на 

госпожа Дюкенджиева. 
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Имате  ли  въпроси,  забележки?  Ако  няма,  го  подлагам  на 

гласуване.

Колеги,  ако  нямате  възражения  или  забележки,  който  е 

съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2534-НС.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Благодаря.

И още един проект.  В днешната мрежа проект 1032 – искане 

относно регистрация на международни наблюдатели, представители на 

Партията на европейските социалисти:

„Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с 

вх.  № 1428-НС от 03.05.2013 г.  с  искане да бъдат регистрирани като 

наблюдатели представители на Партията  на европейските социалисти 

(ПЕС)  за  изборите  за  народни представители  на  12  май  2013 г.  Към 

писмото е приложен списък с имената. 

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква 

„а” от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в  изборите за 

народни представители на 12 май 2013 г. следните лица:

(следва  списък  от  105  лица,  описани  с  имената  им  и  

съответната държава)

Регистрираните  наблюдатели  да  се  впишат  в  електронния 

регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Колеги,  чухте 

предложението за решение. 

Имате ли въпроси?

Ако  нямате  възражения  или  забележки,  ви  предлагам  да 

гласуваме проекта на решение относно искане да бъдат регистрирани 
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като  международни  наблюдатели  представители  на  Партията  на 

европейските социалисти.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2535-НС.

Госпожо Маркова, заповядайте.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  преди  малко  се  е 

получила  информация  по  наше  искане  от  „Информационно 

обслужване”  във  връзка  с  двете  писма,  които  ви  докладвах,  за 

заличените  в  листите  в  Шумен,  Ловеч,  не  помня  кой  беше  третият 

град, оставих го в Канцеларията.

Изпратени са ни вече кандидатските листи на файл. Нанесени 

са корекциите на нашата страница.

Предлагам ви да гласуваме съгласие, тъй като международните 

организации  са  поискали  обобщените  кандидатски  листи,  да  им  ги 

предоставим в състоянието, в което са към днешна дата. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Без  лични данни.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Естествено при спазване на изискванията 

на Закона за защита на личните данни.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: На господин Громов ли да 

изпратим тази информация?

ЕЛЕНА МАРКОВА: Да.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   И  само  да  добавя  още 

нещо, което е в тази връзка – информация, която ни беше поискана от 

господин  Громов.  Едната  част  беше  кандидатските  листи,  както 

госпожа  Маркова  докладва.  Другото  е  брой  гласоподаватели  по 

региони и общ  брой секции в страната. Сега ние разполагаме с тази  

информация, аз ви предлагам да я подадем.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Едно общо писмо ли да напишем?
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Да.  Просто  да  го 

гласуваме, заедно с всички компоненти.

Който е съгласен да бъде предоставена тази информация, моля 

да гласува.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Аз  имам  въпрос  преди 

гласуването.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Заповядайте.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Понеже  колегата  Маркова 

докладва за Шумен заличени листи, нали това гласуваме?

ЕЛЕНА МАРКОВА: Да, то беше доста отдавна.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Понеже сега казахте „и не помня 

още къде”, ако може да си спомните къде, защото това не мога да го  

приема за доклад и няма как да гласувам върху нещо, което „не помня 

още къде”. Така не се докладва.

ЕЛЕНА МАРКОВА:  Госпожо  Сапунджиева,  преди  почивката 

докладвах  само  за  сведение  това,  че  вече  „Информационно 

обслужване” е информирано за решения, които са от началото на този 

месец. Това е във връзка с този доклад. Допълнително след почивката е  

пристигнало повторно уверение, че листите ни са поставени на сайта с 

тези корекции, които са направени, а те са направени още на 2 май, 

както вече ви докладвах преди почивката.

В този смисъл ви моля да се съгласим Централната избирателна 

комисия  да  изпрати  на  господин  Громов  от  ОССЕ  листите.  В 

канцеларията  съм  ги  оставила.  Моля  който  иска  от  колегите  да  се 

запознае.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колега Маркова, няма нужда да е 

молите, просто трябва да докладвате коректно и да не докладвате „не 

помня още къде”, защото при такъв доклад няма как да се гласува.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Който  е  съгласен  с 

предложението, моля да гласува.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11, против – 2.

Имаме решение.

 Госпожо Маркова, друг доклад?

ЕЛЕНА МАРКОВА: Не. Нищо друго не е пристигнало.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Ние  гласувахме  в 

момента решение с което да подадем информация на господин Громов 

като представител на Организацията за сигурност и сътрудничество.

Госпожо Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в папка „Заседания” са качени 

проектите за промени в съставите на СИК извън страната.

Първият проект е с № 1035 и е във връзка с постъпило писмо с 

вх. № 1449-НС от 6 май 2013 г.

„Постъпило е писмо с вх. № 1449-НС от 06.05.2013 г. от Деница 

Златева – упълномощен представител на КП „Коалиция за България“, за 

промени в  състави  на  назначени с  Решение  № 2507-НС от  29  април 

2013 г.  на  ЦИК  СИК  извън  страната  за  изборите  за  народни 

представители  на  12  май  2013  г.  Пълномощното  е  приложено  към 

преписката  за  назначаване  на  състави  на  СИК  извън  страната  по 

предложение на МВнР.

Писмото с искане за промени в състави на СИК извън страната 

са в срока по чл. 37, ал. 12 от ИК и следва да бъде уважено.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка 

с чл. 37, ал. 12 и чл. 38 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия

Р Е Ш И :

І. ОСВОБОЖДАВА  от  съставите  на  СИК  извън  страната  за 

гласуване  в  изборите  за  народни  представители  на  12  май  2013  г., 

лицата, както следва:

1. От секционна избирателна комисия № 324700166, Истанбул 3, 

Али Хамза Сюлейман, ЕГН ..., като председател.
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2. От секционна избирателна комисия № 324700168, Истанбул 5, 

Раим Мурадов Раимов, ЕГН ..., като член.

3. От секционна избирателна комисия № 324700169, Истанбул 6, 

Милчо Христов Христов, ЕГН ..., като председател.

4. От секционна избирателна комисия № 324700172, Истанбул 9, 

Нурсел Алиатинов Алиев, ЕГН ..., като член.

5. От  секционна  избирателна  комисия  № 324700175,  Истанбул 

12, Севдалина Боянова Щерева, ЕГН ..., като зам.-председател.

ІІ. НАЗНАЧАВА  в  съставите  на  СИК  извън  страната  за 

гласуване  в  изборите  за  народни  представители  на  12  май  2013  г., 

лицата, както следва:

1. В секционна избирателна комисия № 324700166, Истанбул 3, 

Силвия Симеонова Бидева, ЕГН ..., като председател.

2. В секционна избирателна комисия № 324700168, Истанбул 5, 

Юксел Хашим Мехмед, ЕГН ..., като член.

3. В секционна избирателна комисия № 324700169, Истанбул 6, 

Хикмет Халилибрам Халилибрам, ЕГН ..., като председател.

4. В секционна избирателна комисия № 324700172, Истанбул 9, 

Силвия Северинова Тодорова, ЕГН ..., като член.

5. В секционна избирателна комисия № 324700175, Истанбул 12, 

Хюсеин Ибрахимов Караисмаилов, ЕГН ..., като зам.-председател.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги, чухте доклада. 

В  различни  решения,  защото  са   различни  основанията  ли 

предлагате?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не, с различни входящи номера, но има 

предложение за една СИК и може да се получи объркване, тъй като в 

самите решения не сочим кой от коя квота е и по тази причина за по-

голяма  прегледност  и  яснота  предлагам  да  ги  приемем  с  различни 

решения.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Имате ли възражения?
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А това писмо на 6-и ли е постъпило?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Постъпило  е  на  5-и  в  8,39  ч.   по 

електронната поща, както докладвах. Заведено е с входящ номер на 6 

май в 14,49 ч.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Срокът  изтече  на  4-и, 

доколкото си спомням. Не че имам нещо против, но…

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като срокът за извършване 

на промените е 6 май, затова ви предложих да го приемем за постъпило 

в срок и да го уважим. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Те няма да имат състав на комисията 

при това положение. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Само казвам, че срокът е 

7-дневен.  Не  казвам дали  да  го  уважаваме  или да  не  го  уважаваме. 

Като има един законов текст в едни случаи го спазваме стриктно,  в 

други  случаи  –  не.  Само  това  казвам.  Нямам  нищо  против,  просто 

партиите имат един ангажимент, той им е определен по закон и е редно 

да го спазват. Нямам нищо против, че е по-важно да има секционни 

комисии извън страната, които да са в пълен състав, но след като има 

законови срокове, участниците би следвало да бъдат така добри да ги 

спазват. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Мога ли да изложа съображенеия?

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Ние  сме  отговорният 

орган, който преценява закона и го прилага.

Заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като законовият срок за подаване 

на партиите в чл. 37, ал. 12 за партиите е 7-дневен, който изтече на 4 

май, аз не съм сигурна дали в хронограмата сме посочили 4 май, но 

така или иначе…

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Посочили сме го.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Да,  но  така  или  иначе  за  мен 

преклузивният срок е само по отношение на срока по отношение на 

назначаването  с  решение  на  Централната  избирателна  комисия.  И в 

този  случай  приемам,  че  след  като  е  в  срока,  в  който  Централната 

избирателна комисия – това е последното изречение на ал. 12 на чл. 37 

–  предлагам  да  го  приемем  като  постъпило  в  срок  и  да  извършим 

исканата  промяна  с  оглед  на  назначаване  на  лица  в  съставите  на 

секционните  комисии,  както  е  било  съгласувано  по  време  на 

консултациите, съобразно разпределените квоти между участниците в 

тези консултации.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Нямам  нищо  против 

крайния извод. Само съм против това, че предложението е постъпило в 

срок. То е постъпило извън срока. 

Имате ли други становища, преди да го подложа на гласуване. 

Мисля, че ни липсва един член за кворум. Може ли да извикате 

някой да влезе?

Колеги, чухте доклада на госпожа Солакова. 

Който  е  съгласен  с  проекта  за  решение  относно  промени  в 

състава на СИК извън страната, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2536-НС.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Следващият  проект  е  с  №  1036. 

Писмото е постъпило по електронната поща на 4 май в 19,12 ч.:

„Постъпило е писмо с вх. № 1451-НС от 06.05.2013 г. от Нюлфер 

Кяшиф  –  упълномощен  представител  на  ПП  „Движение  за  права  и 

свободи”, за промени в състави на назначени с Решение № 2507-НС от 

29 април 2013 г. на ЦИК СИК извън страната за изборите за народни 

представители  на  12  май  2013  г.  Приложено  е  заверено  копие  от 

пълномощно от председателя на ПП „ДПС” Лютви Местан в полза на 

Нюлфер Кяшиф.
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Писмото е с искане за промени в състави на СИК извън страната 

са в срока по чл. 37, ал. 12 от ИК и следва да бъде уважено.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка 

с чл. 37, ал. 12 и чл. 38 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия

Р Е Ш И :

І. ОСВОБОЖДАВА  от  съставите  на  СИК  извън  страната  за 

гласуване  в  изборите  за  народни  представители  на  12  май  2013  г., 

лицата, както следва:

1. От  секционна  избирателна  комисия  № 324700173,  Истанбул 

10, Ридван Адем Закир, ЕГН ..., като секретар.

2. От  секционна  избирателна  комисия  № 324700174,  Истанбул 

11, Мергюл Сейфидин Махмуд, ЕГН ..., като член.

3. От  секционна  избирателна  комисия  № 324700175,  Истанбул 

12, Тихомир Боянов Щерев, ЕГН ..., като член.

4. От  секционна  избирателна  комисия  № 324700188,  Сарай, 

Сузана Смилова Галева, ЕГН ..., като секретар.

ІІ. НАЗНАЧАВА  в  съставите  на  СИК  извън  страната  за 

гласуване  в  изборите  за  народни  представители  на  12  май  2013  г., 

лицата, както следва:

1. В секционна избирателна комисия № 324700173, Истанбул 10, 

Гьонюл Юсуфова Юсуфова, ЕГН ..., като секретар.

2. В секционна избирателна комисия № 324700174, Истанбул 11, 

Хабибе Юмерова Чалъшкан, ЕГН ..., като член.

3. В секционна избирателна комисия № 324700175, Истанбул 12, 

Северин Северинов Тодоров, ЕГН ..., като член.

4. В  секционна  избирателна  комисия  № 324700188,  Сарай, 

Махмуд Моремоя Нуриев, ЕГН ..., като секретар.

ІІІ. Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2507-

НС от 29 април 2013 г., в частта относно назначаване на председател на 

СИК  №  324700167,  Истанбул  4,  където  ЕГН  ...на  назначения  за 
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председател на СИК № 324700167, Истанбул 4, Асъм Илхан Чауш, да се 

чете „ЕГН ...”.”

Предлагам да приемем така предложеното проекторешение.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги, чухте доклада.

Въпроси, забележки? Ако няма, ще го подложа на гласуване. 

Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2537-НС. 

Аз  гласувах  „за”  това  решение,  въпреки  че  предложението, 

както  и  предходното,  е  направено  извън  срока,  но смятам,  че  е  по-

важно да има…

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това предложение е постъпило на 4 май 

в 19,00 ч.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  В самото решение „6 май 

2013 г.”.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Заведено е тогава, заведено е с днешна 

дата. Това е въпрос на канцеларията и деловодната система. Заведено е 

с днешна дата, тъй като днес се вписва във входящия регистър.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Нямам  нищо  против. 

Просто четейки решението няма как тази информация да стане ясна. 

Може  би  тогава  трябва  да  добавите  в  самото  решение,  че 

предложението  е  постъпило  на  4  май.  В  скоби  да  го  добавите  бих 

предложила аз.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Добавям  го  и  отбелязвам,  че  е  по 

електронната поща на 4 май. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Да, валидно е.

Който е съгласен с тази добавка, моля да гласува.

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

Приема се.

Госпожо Солакова, имате ли друг доклад?
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  допуснати 

технически грешки,  на които ни обръща внимание „Информационно 

обслужване” в  решение  № 2528-НС от 4  май тази  година,  което  ви 

докладвах в съботното заседание. То е също за промени в състави на 

секционни избирателни комисии извън страната.

 „Постъпило  е  писмо  от  „Информационно  обслужване“  АД с 

вх. № 1453-НС от 06.05.2013 г. относно допуснати технически грешки в 

Решение № 2528-НС от 4 май 2013 г. на ЦИК.

След извършена проверка в Решение № 2528-НС от 4 май 2013 г. 

ЦИК установи,  че  са  допуснати технически  грешки,  които следва  да 

бъдат поправени.

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  26,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 2528-

НС от 4 май 2013 г., както следва:

1. В  т.  І.1.  номерът  на  СИК  32070009  да  се  чете  „СИК 

320700009”;

2. В т. ІІ.1. номерът  на  СИК  32070009  да  се  чете  „СИК 

320700009”.

3. Фамилното  име  на  освободената  като  член  на   СИК 

№ 324700156, Турция, Измир 4, Деница Николова Вълчева, да се чете 

„Деница Николова Велчева”.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги, чухте доклада.

Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен, моля 

да гласува.

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

Имаме решение с № 2538-НС.

Друг доклад имате ли?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Господин  Бояджийски, 

заповядайте.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря Ви, госпожо председател.

Колеги, във вътрешната мрежа е проект на решение по доклада 

ми  преди  почивката,  който  включва  корекциите  на  отпечатаните 

страници  на  Методическите  указания,  правилата  за  наблюдатели,  за 

действителност и недействителност на глас, както и Приложение № 1 

към Решение № 38-ПВР/МИ от 28 юли 2011 г. Номерът на проекта е 

1013:

„Централната избирателна комисия установи, че в отпечатаните 

от Министерски съвет Методически указания на ЦИК за СИК, приети с 

Решение № 2435-НС от 17 април 2013 г., не фигурират измененията и 

допълненията, извършени с Решение № 2460-НС от 21 април 2013 г.

С  решения  от  30  април  2013  г.  ЦИК  прие  и  утвърди 

допълнителни правила, касаещи наблюдателите и действителността на 

гласовете. 

С цел яснота  при ползването и  прилагането  на  методическите 

указания за  СИК и на основание чл.  26,  ал.  1,  т.  2  и 3 от Изборния 

кодекс, Централната избирателна комисия 

РЕШИ

I. В отпечатаните от Министерски съвет брошури с методически 

указания за нуждите на СИК, приети с Решение №  2435-НС от 17 април 

2013 г.  на  ЦИК,  извършените  последващото Решение № 2460-НС от 

21 април  2013  г.  на  ЦИК  изменения  и  допълнения  се  намират  на 

следните страници:

1. На стр.  7 в последния абзац думата „секретаря“ се заменя с 

„председателя“.

2. На стр. 8 в седмо тире думите „за съответния вид избор“ се 

заличават.
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3. На стр. 10 изречението „Изборното помещение се оборудва с 

копирна машина (ксерокс) се допълва с думите „като задължително се 

проверява нейната изправност чрез копиране на тестова страница”.

4. На стр. 13 в предпоследното тире пред думата „организация” 

се поставят думите „българска неправителствена”.

5. На стр. 13, преди тирето „застъпник” се поставят две тирета 

със следното съдържание:

„- чуждестранни наблюдатели – с удостоверение за регистриран 

наблюдател.  В  една  секция  може  да  присъства  повече  от  един 

чуждестранен наблюдател;

- преводач на чуждестранните наблюдатели”.

6. На стр. 13 се добавя текстът:

„СИК записват  гореизброените  лица  в  предоставените  за  това 

Списъци,  като  за  наблюдателите  се  записва  и  часът  на  влизане  и 

напускане на изборното помещение.

ВАЖНО!  Един  наблюдател  може  да  присъства  и  наблюдава 

изборите в свободно избрани от него секции.

Отличителни знаци

Представителите на ПП, КП и ИК са длъжни да носят в изборния 

ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял 

фон с черни букви се изписва качеството им. 

От  изборното  помещение  се  отстраняват  представителите, 

застъпниците и наблюдателите, които носят отличителни знаци извън 

одобрените от ЦИК, се отстраняват от избирателната секция с решение 

на секционната избирателна комисия. Липсата на отличителен знак не е 

основание за отстраняване от изборното помещение.”

7. На стр. 16, второ тире от горе надолу, след думите „народни 

представители“ се добавя „и наблюдателите”.

8. На стр. 22, в т. 1, цифрите „80“ се заменят със „74”.

9. На  стр. 23,  третото  тире  на  т.  6,  след  „ЦИК“  се  добавя  „и 

наблюдателите”.
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10. На стр. 25 след изречението „Печата на СИК в отделен плик” 

продължава  с  текста  „НО  САМО  СЛЕД  КАТО  ПРИКЛЮЧИТЕ  С 

КОПИРАНЕТО И ПОДПЕЧАТВАНЕТО НА ПРОТОКОЛИТЕ“.

11. На стр. 25, в първото тире от долу на горе, текстът в скоби 

„(белова и чернова)” се заличава.

12. На стр. 26, след заглавието „Копиране на протокола на СИК” 

се поставя текст „КОПИРАЙТЕ, ПРЕДИ ДА ЗАПЕЧАТАТЕ ТОРБАТА 

– В НЕЯ ТРЯБВА ДА ПОСТАВИТЕ ПЕЧАТА НА СИК”.

13. На стр. 27, във второто квадратче, цифрата „82” се заличава и 

на тяхно място се изписва „80”.

14. На  стр. 28,  изреченията  по  второто  и  третото  квадратче 

продължават със следния текст „и 5 при 8- и 9-членни СИК“.

II.  Корекциите  по  т.  I,  правилата  за  наблюдатели  и  за 

действителност/недействителност на гласовете, утвърдени с протоколни 

решения на ЦИК от 26 април 2013 г.,  заедно с приложение № 1 към 

решение № 38-ПВР/МИ от 28.07.2011 г. на ЦИК да се отпечатат като 

притурка  към  методическите  указания  за  СИК.  Притурката  да  се 

разпространи до всички СИК в страната при получаването на изборни 

книжа и материали в изборния ден.”

Ако има предложения за промени и допълнения да ги обсъдим, 

ако не – да преминем към гласуване.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз имам молба да се извърши проверка, 

защото има правописни грешки в текста.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Подлагам го на гласуване.

Само за действителните и недействителни гласове?

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ще го сложим като приложение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние по принцип приехме текстовете  и 

решихме,  че  с  решение  ще  приемем,  че  това  е  притурка.  И  това  е 

решението.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Това сме направили.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Искате да кажете в мотивите да има едно 

изречение ли?

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Само за действителните и 

недействителните гласове и за наблюдателите. Защо да не ги сложим 

като  приложение?  Тук  наистина  съм  склонна  да  се  съглася  с  тези 

протоколни решения.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да  ги  сложим  към  това  решение  ли? 

Няма пречка.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да бъдат приложение към 

това  решение  –  и  за  наблюдателите,  и  за  действителност  и 

недействителност.  Аз  така  предложих.  Ако  не  го  приемете  –  няма 

проблем, не е прието. Ние ги правим част от Методическите указания. 

Нека да ги има като текстове.

Заповядайте.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Да  ви  предложа  добавка  –  след 

„Решение  №  38-ПВР/МИ  от  28  юли  2011  г.  да  се  добави: 

„представляващи  Приложение  №  1  към  настоящото  решение”  и  ги 

описваме в Приложение № 1. Това, от една страна, ще ги обективира, от 

друга страна, ще бъдат част от това решение. От трета страна – това, 

което сме приели от 26-и, ще бъде ясно онагледено и ще може да се 

отпечата, за да се избегнат всякакви съмнения какво сме приели и какво 

са отпечатали. Да не се получи пак някакво разминаване. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Това имах предвид.

Господин Христов, заповядайте. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: На ІІ последния ред не е ли по-редно да 

напишем „Притурката да се разпространи до всички СИК в страната 

при получаването на изборните книжа и материали за изборния ден”, 

защото те не се получават в изборния ден. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Добре,  приемам  –  „на  изборните 

книжа и материали” да не описваме в предизборния ден. 

Само да сумирам добавките и измененията, които се наложиха.
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В „относно” – „отпечатането” става „отпечатването”.

Във фактическите основания „30 април” стана „26”.

След „утвърди” махнахме „х”.

В т. І „нужните” го поправихме. 

И в т. ІІ след „28 юли 2011 г.” се добави текста „представляващи 

Приложение № 1” към настоящото решение” и следва текстът „да се 

отпечатат  като  притурка”;  „изборни”  стана  „изборните”  книжа  и 

материали, и изречението стига дотам, като махаме „в изборния ден”.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: След „реши” в т. 1, ако може тези 

„нужди  на  СИК”  да  се  заменят  с  друг  израз.  „В  отпечатаните  от 

Министерски  съвет  брошури  с  Методически  указания  за  работа  на 

СИК…”.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Колеги,  има  ли  други 

бележки? Ако няма, подлагам на гласуване проекта за решение, заедно с 

допълненията и корекциите, с приложенията.

Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2539-НС.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Госпожо  председател,  само  да 

докладвам,  че  във връзка  с  писмото за  сведение,  което ви докладвах 

преди  почивката,  се  получи  отново  за  сведение  от  Азърбайджан,  че 

благодарят на посланика за писмото, с което се подкрепя издаването на 

виза  за  наблюдател  на  госпожа  Гюнай  Асадли.  Друг  наблюдател  – 

Нармин Рахимли е отказала своето участие и поради това няма да бъде 

сред наблюдателите на ОССЕ.

Писмото е с вх. № 1459-НС от 6 май 2013 г. – за сведение на 

колегите.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:   Колеги,  имате  ли други 

доклади? Разпределих сега кореспонденция, не знам дали сте успели да 

я разгледате. 

Госпожа Андреева готви проект.
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Госпожо Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Разпределена  ми  е  покана,  съвместна 

покана от Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и 

сътрудничество  в  Европа  и  Парламентарната  асамблея  на  Съвета  на 

Европа, които откриват наблюдателната мисия. По повод предсрочните 

парламентарни  избори  на  12  май  парламентарните  делегации  ще 

работят в тясно сътрудничество с наблюдателната мисия на ОССЕ за 

мониторинг на изборите.

От  името  на  тези  парламентарни  органи  бихме  искали  да 

поканим вас и ваш представител – писмото е с обръщение до госпожа 

председателката  –  за  участие  в  съвместния  предизборен  брифинг  на 

делегациите,  който ще се проведе в събота – 11 май, от 11,30 часа в 

хотел  „Анел”,  конферентна  зала  „Анел”,  бул.  „Тодор  Александров” 

№ 14. 

„Бихме искали да помолим да ни направите кратка презентация в 

рамките  на  45  минути  и  да  отговорите  на  последвалите  въпроси  от 

страна  на  участниците.  По  този  начин  ще  имате  възможност  да 

представите Вашите възгледи за изборния процес пред международната 

група от парламентарни представители, които желаят да се срещнат с 

Вас. 

Благодарим  Ви  и  се  надяваме  да  Ви  видим  скоро  в  София. 

Андреас Грос”

Адресирано е  до госпожа Медарова  от  Андреас  Грос,  който е 

ръководител на делегацията на ПАСЕ, като поканата, която е почти с 

идентичен  текст,  подписана  от  Милош  Харасти  –  ръководител  на 

мисията  на  ОССЕ,  която  също  е  отправена  до  госпожа  Медарова  и 

препраща  като  дата  час  и  място  на  провеждане  на  Общата 

пресконференция към другата покана, казва така: 

„Бихме  искали  да  използваме  възможността  да  Ви  поканим  в 

качеството Ви на председател на Централната избирателна комисия на 

Република  България или  някой  Ваш  представител  за  участие  в 
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съвместния  брифинг  на  двете  делегации  от  парламентарни 

наблюдатели.  Информацията  за  час,  място  и  съобщения  може  да 

намерите в приложената към настоящото писмо покана”.

Току-що ви прочетох поканата.

И молбата им е във възможно най-кратък срок да дадем отговор.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Аз нямам нищо против, но 

бих предложила, освен мен да има и друго представителство.  Бих ви 

предложила  поне  още  трима  представители  освен  мен,  или  колкото 

прецените,  но  говорим  във  връзка  с  коментарите,  с  брифинга,  с 

отговорите на въпроси. Нямам нищо против и кратка презентация да 

направя,  но  не  считам,  че  е  редно  еднолично  да  присъствам  и  да 

представлявам комисията. Бих предложила още членове на комисията 

да определим и да посочим като представители. Не знам кой ще изяви 

желание.  Може  би  госпожа  Солакова,  госпожа  Сидерова,  госпожа 

Сапунджиева, госпожа Маркова и всички останали – който прецените. 

Но поне още двама. Нямам представа какво е помещението, мястото, 

възможностите.  Аз  съм  била  в  тази  зала,  нямам  представа  колко  са 

поканените, но все си мисля, че ако преценим, че искаме да присъстваме 

с по-голямо представителство няма да ни ограничат. 

Предлагам ви да разширим нашето представителство. Разбира се, 

не възразявам да  присъствам,  но бих ви предложила да  има и други 

участници, освен мен. 

Имате думата за становище и ако искате да го гласуваме. 

Аз ви предлагам освен мен,  понеже тук са госпожа Солакова, 

госпожа  Сидерова,  госпожа  Сапунджиева  и  госпожа  Маркова,  да 

гласуваме това представителство, ако има допълнителни желаещи да се 

заявят сега. От отсъстващите, може и да добавим.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз също мислех сега по въпроса. 

Предлагам  председателя,  госпожа  Мая  Андреева  и  господин  Паскал 

Бояджийски. (Реплики) Защо да не може?
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Теоретично  може,  но 

моята идея беше различна.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз го предлагам.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Уважавам  Вашето 

предложение, но моята идея беше различна. Затова предложих и друго 

представителство. Ще го подложа на гласуване.

Ако искате можем да оставим разглеждането за утре, когато е 

цялата комисия. Мисля, че няма да е късно, ако утре го разгледаме. 

Госпожо Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да остане за утрешното заседание, тъй 

като ще бъдем повече. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Добре,  Вие  ще  имате 

ангажимент да го докладвате отново още в началото на заседанието, за 

да изпратим максимално бързо отговора.

Колеги, други доклади?

Господин Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Току-що дойде и ми е разпределено като за 

начало питане от е-mail от Италия от български граждани, които не са 

подали заявление за гласуване в чужбина и питат дали могат да гласуват 

в  избирателна  секция  в  Милано.  Работели  в  Европейската  комисия, 

изследователен център. Питащият Орлин Илиев пита дали, заедно с още 

30 човека, работещи в тази европейска институция, могат да гласуват в 

разкритата секция в Милано.

Предлагам  да  му  се  отговори  по  е-mail,  че  могат  при 

представянето  на  валидни  български  документи  –  лична  карта  или 

паспорт и попълнена декларация, Образец № 22 от изборните книжа, 

като  тази  декларация  може  да  бъде  намерена  и  предоставена  от 

разкритата избирателна секция, в случая в Милано. 

Вторият документ, уважаеми колеги, който получих току-що, е 

сигнал  от  Кърджали,  от  Общинския  избирателен  щаб  на  ДПС  – 

Кърджали, и е от тъмните и мрачните страни, бих казал и срамни страни 
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от предизборните времена. В този сигнал на 5-и срещу 6-и се посочва, 

че с камъни и дървета са разбити и изпочупени прозорците на офиса на 

предизборния щаб, като полицията е информирана. Твърди се, че при 

това поредно посегателство над офис на Политическа партия ДПС буди 

тревога фактът, че до сградата, в която се намира офисът, денонощно 

има дежурни полицаи и е само на 10 м от този офис. 

„Няма никакво съмнение, че този акт е продължение на езика на 

омразата,  както  и  крайно  националистическата  риторика  и 

подстрекателствен  език,  използван  от  наши  политически  опоненти. 

Притеснени  сме,  че  дори  по  време  на  този  светъл  празник  като 

Великден,  в  който  демократичните  политически  партии  в  знак  на 

смиреност  се  въздържат  от  политически  прояви,  въобще  такъв 

вандалски политически акт е възможен”.

И  се  очакват  адекватни  действия  „и  се  надяваме,  че 

подбудителите на това престъпно деяние ще бъдат идентифицирани”, 

като  за  случая  са  уведомени  мисията  на  наблюдатели  на  ОССЕ,  на 

ПАСЕ  и  Изборния  бор  към  Министерския  съвет.  Същевременно 

Полицията провежда оперативно-следствени действия.

Този  сигнал  е  адресиран  до  ЦИК.  Компетентните  органи  са 

сезирани.  Можем  само  да  декларираме,  че  този  тип  действия  са 

недопустими  в  една  съвременна  европейска  държава  и  да  очакваме 

адекватното  и  бързо  разследване  на  полицейските  органи  по  случая. 

Освен  още  един  път  да  се  потвърди,  че  този  тип  действия  са  явно 

недопустими  в  предизборна  борба.  Не  със  силата  на  актове  на 

агресивност се постигат съответните политически цели.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Какво е предложението?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предложението е  Централната избирателна 

комисия евентуално да осъди този тип вандалски актове.  Имаме още 

една седмица. Не е добре да се допуска ескалация на този тип действия. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Заповядайте.
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САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Тъй като това е сигнал, който не е с 

копие  до  Централната  избирателна  комисия,  той  си  е  адресиран  до 

Централната  избирателна  комисия,  тук  има  твърдение,  че  при  това 

поредно посегателство  над  офиса  на  Политическа  партия  ДПС,  буди 

тревога фактът, че Областна дирекция на полиция – Кърджали, сградата 

на  която  денонощно  има  дежурни  полицаи,  е  само  на  10  м  от 

вандализирания офис, аз предлагам Централната избирателна комисия 

да изпрати едно писмо до Министерството на вътрешните работи или 

да изпрати сигнала и да поиска да се върне обратна информация да се 

види какво е направено, защото това е все пак сигнал до Централната 

избирателна  комисия,  адресиран  до  нея.  Накрая  да  не  се  окаже,  че 

получаваме едни сигнали, по които не се произнасяме или ги взимаме 

само за сведение. 

Централната  избирателна  комисия  следи  за  изпълнението  на 

закона.  Счели са,  че  е  компетентна.  Но аз не мисля,  че  Централната 

избирателна комисия трябва да си зарови главата като щраус в пясък и 

да кажем: „Вижте, ние не сме компетентни”. Най-малкото, което можем 

да направим, е това нещо да се изпрати на министъра на вътрешните 

работи  с  молба  да  бъдем  информирани  за  това  какви  действия  са 

предприети и какво е направено. Защото наистина е тревожен фактът, 

че се е случило нещо на 10 м от Областна дирекция на полицията. 

Това е предложението ми – да се изпрати едно писмо, ако трябва 

и копие от сигнала, и да се поиска обратна информация от министъра на 

вътрешните работи. Все пак става въпрос за период на избори. Колкото 

повече наближават, явно ще се засилват подобни явления в различни 

варианти. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Аз  подкрепям 

предложението да го препратим по компетентност. Не виждам кога сме 

си  заравяли  главата  в  пясъка.  Винаги,  като  е  имало  нещо,  което  е 

следвало да се препрати по компетентност, сме го препращали и когато 

е било в нашата компетентност, сме го разглеждали. 
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Така че, ако господин Чаушев приеме това предложение.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Госпожо председател, предлагам да 

се изпрати едно писмо, за да получим информация по случая, а не по 

компетентност.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Или го разглеждаме като 

компетентен орган, или го изпращаме до съответния компетентен орган. 

Аз останах с впечатление, че Вие считате, че ние не сме компетентни, а 

компетентният  орган  е  Министерството  на  вътрешните  работи. 

Просто искате да получим обратна информация за действията, които са 

предприели. Мисля, че правилно разбрах. 

Господин Чаушев, приемате ли това предложение?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Приемам го.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Само  ще  помоля  да  се 

изпрати с копие до председателя. 

Колеги, който е съгласен с предложението, моля да гласува.

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

Приема се.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги,  имате  ли други 

доклади?

Прекъсваме за кратка почивка.

(Почивка)

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Колеги,  продължаваме. 

Имаме кворум.

Давам думата на госпожа Андреева.

МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви.

Колеги, във вътрешната мрежа можете да се запознаете с проект 

за решение № 1039, който е изготвен на база постъпила кореспонденция 

от Министерството на външните работи от Политическа партия ГЕРБ и 
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Политическа  партия  Движение  за  права  и  свободи  за  промени  и 

попълване на съставите на секционните избирателни комисии.

Специално  в  писмото,  постъпило  от  Министерството  на 

външните работи от днешна дата, има указание за допусната в нашите 

решения за назначаване на членовете на СИК извън страната, както и 

за последващи промени, допусната техническа грешка в презимето на 

назначен член в състава на СИК Измир-8 – Наташа Стаменова Баева,  

като  вместо  „Стаменова”  в  решение  №  2508  е  изписана 

„Станимирова”, а в решение № 2528 е изписана „Симеонова”, заради 

което с предложения ви проект за решение, изготвен на база на така 

докладваната  кореспонденция,  първо,  се  предлага  освобождаване  на 

отказалите се членове,  назначаване на тяхно място на предложените 

членове, съобразно направените предложения от вносителите – двете 

политически  партии  и  Министерството  на  външните  работи.  И  в 

третата  си  част  решението  е  за  поправка  на  допусната  техническа 

грешка в двете докладвани решения.

Обръщам  ви  внимание,  че  във  внесеното  предложение  от 

Министерството  на  външните  работи,  в  пункт  трети  от  писмото  от 

СИК 65 – Милано, до СИК 29 – в Кавала,  в последователността,  в 

която са изброени 23 предложения за членове, това са предложение 

на Министерството на външните работи за попълване на съставите на 

СИК, поради това, че от Политическа партия „Атака” все още не е  

постъпило предложение за членове. И до настоящия момент в ЦИК 

такова предложение не е постъпило нито пряко при нас,  нито през 

Министерството на външните работи. 

Ето защо обръщам внимание, че от СИК 65 до СИК 29 – общо 

23  назначени  членове,  са  практически  за  попълване  на 

непопълнената от ПП „Атака” квота. 

Това е проекта:

„Постъпили са писма с вх. № 1461-НС от 06.05.2013 г. от МВнР, 

№ 1445-НС от 04.05.2013 г. от ПП „ГЕРБ“ № 1458-НС от 06.05.2013 г. 
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от ПП „ДПС“, № 1425-НС от 03.05.2013 г. от Тодор Здравков, ведно с 

предложения за промени в съставите на СИК извън страната, назначени 

с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК.

Постъпилите писма са в срока по чл. 37, ал. 13 от ИК и следва да 

бъдат уважени.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка 

с  чл.  37,  ал.  12  и  13  и  чл.  38  от  Изборния  кодекс  Централната 

избирателна комисия

Р Е Ш И :

І. ОСВОБОЖДАВА  от  съставите  на  СИК  извън  страната  за 

гласуване  в  изборите  за  народни  представители  на  12  май  2013  г., 

лицата, както следва:

1. От  секционна  избирателна  комисия  № 321600058,  Палма  де 

Майорка, Радосвета Кирилова Трифонова, ЕГН ..., като член.

2. От секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, 

Мирослав Христов Тодоров, ЕГН ..., като председател.

3. От секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, 

Юлия Евтимова Сергиева, ЕГН ..., като секретар.

4. От секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, 

Антон Станков Антонов, ЕГН ..., като член.

5. От  секционна  избирателна  комисия  №  322100074,  Ларнака, 

Тодор Руменов Здравков, ЕГН ..., като член.

6. От  секционна  избирателна  комисия  № 324700159,  Измир  7, 

Лилия Филипова Зидарова, ЕГН ..., като член.

7. От секционна избирателна комисия № 324700169, Истанбул 6, 

Хикмет Халилибрам Халилибрам, ЕГН ..., като член.

8. От  секционна  избирателна  комисия  №  320700011,  Гент, 

Джевдет Азис Сали, ЕГН ..., като секретар.
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9. От  секционна  избирателна  комисия  №  320700011,  Гент, 

Любомира Владимирова Каралеева, ЕГН ..., като член.

10. От секционна избирателна комисия № 320900016, Единбург, 

Стоян Светославов Славчев, ЕГН ..., като зам.-председател.

11. От  секционна  избирателна  комисия  №  321100033,  Солун, 

Мария Богомилова Спасова, ЕГН ..., като член.

12. От секционна избирателна комисия № 321600041, Алкала де 

Енарес, Анна Манолова Ангелова, ЕГН ..., като председател.

13. От секционна избирателна комисия № 321600044, Бенидорм, 

Мариан Апостолов Уливеров, ЕГН ..., като председател.

14. От  секционна  избирателна  комисия  №  321600046,  Гандия, 

Христина Русева Драганова, като председател.

15. От секционна избирателна комисия № 321600047, Ел Ехидо, 

Невена Милчева Спасова, ЕГН ..., като член.

16. От  секционна  избирателна  комисия  №  321600048,  Енгера, 

Руси Маринов Драганов, ЕГН ..., като член.

17. От секционна избирателна комисия № 321600060, Кастельон, 

Богомил Георгиев Чонов, ЕГН ..., като секретар.

18. От  секционна избирателна  комисия № 321600054,  Мадрид, 

Фронка Младенова Милешкова, ЕГН ..., като председател.

19. От секционна избирателна комисия № 321600056, Местолес, 

Галя Василева Койчева, ЕГН ..., като секретар.

20. От  секционна  избирателна  комисия  №  321600061,  Тафая, 

Александър Иванов Панчев, ЕГН ..., като член.

21. От  секционна  избирателна  комисия  №  321600062, 

Торревиеха, Веселин Николов Ангелов, ЕГН ..., като член.

22. От  секционна  избирателна  комисия  № 321600064,  Хетафе, 

Боряна Василева Велева, ЕГН ..., като секретар.

23. От  секционна  избирателна  комисия  №  321900071,  Отава, 

Йоана Димитрова Манолова, ЕГН ..., като член.
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24. От секционна избирателна комисия № 321900072, Торонто, 

Ваня Стефанова Попова, ЕГН ..., като зам.-председател.

25. От  секционна  избирателна  комисия  №  322700085, 

Люксембург, Атанас Георгиев Гегов, ЕГН ..., като председател.

26. От секционна избирателна комисия № 324200108, Ню Йорк, 

Златко Иванов Паунов, ЕГН ..., като секретар.

27. От  секционна  избирателна  комисия  №  324200113,  Чикаго, 

Роза Ваклинова Кичукова, ЕГН ..., като зам.-председател.

28. От секционна избирателна комисия № 324700130,  Бурса 8, 

Янка Иванова Атанасова, ЕГН ..., като зам.-председател.

29. От секционна избирателна комисия № 324700135, Бурса 13, 

Неделчо Николаев Увалиев, ЕГН ..., като зам.-председател.

30. От секционна избирателна комисия № 324700141, Бурса 19, 

Красимира Ивайлова Чалова, ЕГН ..., като зам.-председател.

31. От секционна избирателна комисия № 324700144, Бурса 22, 

Десислава Антонова Търнева, ЕГН ..., като зам.-председател.

32. От секционна избирателна комисия № 320700009, Брюксел І, 

Севинч Ариф Хасан, ЕГН ..., като член.

33. От секционна избирателна комисия № 324700154, Измир 2, 

Йордан Георгиев Димов, ЕГН ..., като зам.-председател.

34. От секционна избирателна комисия № 321600041, Алкала де 

Енарес, Иванка Димитрова Сердарова, ЕГН ..., като член.

35. От секционна избирателна комисия № 324700141, Бурса 19, 

Хабибе Садък Ахмед, ЕГН ..., като член.

35. От секционна избирателна комисия № 324700144, Бурса 22, 

Леман Мехмед Хайруллах, ЕГН ..., като член.

ІІ. НАЗНАЧАВА  в  съставите  на  СИК  извън  страната  за 

гласуване  в  изборите  за  народни  представители  на  12  май  2013  г., 

лицата, както следва:

1. В  секционна  избирателна  комисия  № 321600058,  Палма  де 

Майорка, Павлина Стефкова Стоянова, ЕГН ..., за член.
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2. В секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, 

Юлия Евтимова Сергиева, ЕГН ..., за председател.

3. В секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, 

Антон Станков Антонов, ЕГН ..., за секретар.

4. В секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, 

Мирослав Христов Тодоров, ЕГН ..., за член.

5. В  секционна  избирателна  комисия  №  322100074,  Ларнака, 

Георги Едгаров Марков, ЕГН ..., за член.

6. В  секционна  избирателна  комисия  №  324700159,  Измир  7, 

Тонка Димитрова Христова, ЕГН ..., за член.

7. В секционна избирателна комисия № 324700169, Истанбул 6, 

Мая Радулова Арабаджиева, ЕГН ..., за член.

8. В секционна избирателна комисия № 320700011, Гент, Пламен 

Николаев Абровски, ЕГН ..., за секретар.

9. В  секционна  избирателна  комисия  №  320700011,  Гент, 

Веселина Атанасова Бурова, ЕГН ..., за член.

10. В секционна избирателна комисия № 320900016, Единбург, 

Мартин Цветомиров Маринов, ЕГН ..., за зам.-председател.

11. В  секционна  избирателна  комисия  №  321100033,  Солун, 

Димитрина Златкова Чучукова, ЕГН ..., за член.

12. В секционна избирателна комисия № 321600041, Алкала де 

Енарес, Иванка Димитрова Сердарова, ЕГН ..., за председател.

13. В секционна избирателна комисия № 321600044, Бенидорм, 

Ивелин Василев Каракашев, ЕГН ..., за председател.

14. В  секционна  избирателна  комисия  №  321600046,  Гандия, 

Николета Христова Гугова, ЕГН ..., за председател.

15. В секционна избирателна комисия № 321600047, Ел Ехидо, 

Силвия Йовчева Йорданова, ЕГН ..., за член.

16. В  секционна  избирателна  комисия  №  321600048,  Енгера, 

Златка Георгиева Христова, ЕГН ..., за член.
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17. В секционна избирателна комисия № 321600060, Кастельон, 

Мариела Павлинова Владова, ЕГН ..., за секретар.

18. В  секционна  избирателна  комисия  №  321600054,  Мадрид, 

Валентина Симеонова Герасимова, ЕГН ..., за председател.

19. В секционна избирателна комисия № 321600056, Местолес, 

Цветанка Котева Спасова, ЕГН ..., за секретар.

20. В  секционна  избирателна  комисия  №  321600061,  Тафая, 

Кязим Кязимов Маджиров, ЕГН ..., за член.

21. В секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, 

Юлиян Цанков Пеев, ЕГН ..., за член.

22. В  секционна  избирателна  комисия  №  321600064,  Хетафе, 

Ваня Генчева Кожухарова, ЕГН ..., за секретар.

23. В  секционна  избирателна  комисия  №  321900071,  Отава, 

Надежда Николаева Цолова, ЕГН ..., за член.

24. В  секционна  избирателна  комисия  №  321900072,  Торонто, 

Кристина Тодорова Дачева, ЕГН ..., за зам.-председател.

25. В  секционна  избирателна  комисия  №  322700085, 

Люксембург, Николай Иванчев Цанов, ЕГН ..., за председател.

26. В секционна избирателна комисия № 324200108, Ню Йорк, 

Ангелина Иванова Янкова, ЕГН ..., за секретар.

27. В  секционна  избирателна  комисия  №  324200113,  Чикаго, 

Ангел Илиев Славчев, ЕГН ..., за зам.-председател.

28. В  секционна  избирателна  комисия  №  324700130,  Бурса  8, 

Нерсин Хасанова Йълмаз, ЕГН ..., за зам.-председател.

29. В секционна избирателна комисия № 324700135,  Бурса  13, 

Аднан Назиф Мустафа, ЕГН ..., за зам.-председател.

30. В секционна избирателна комисия № 324700141,  Бурса  19, 

Хабибе Садък Ахмед, ЕГН ..., за зам.-председател.

31. В секционна избирателна комисия № 324700144,  Бурса  22, 

Леман Мехмед Хайруллах, ЕГН ..., за зам.-председател.
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32. В секционна избирателна комисия № 320700009, Брюксел І, 

Ейджан Ертан Кадир, ЕГН ..., за член.

33. В секционна избирателна комисия № 324700144,  Бурса  22, 

Леман Мехмед Хайруллах, ЕГН ..., за зам.-председател.

34. В секционна избирателна комисия № 321600041, Алкала де 

Енарес, Анна Манолова Ангелова, ЕГН ..., за член.

35. В секционна избирателна комисия № 324700141,  Бурса  19, 

Сезгин Мюмюн Бекир, ЕГН ..., за член.

36. В секционна избирателна комисия № 324700144,  Бурса  22, 

Ахмед Халибрям Исмаил, ЕГН ..., за член.

37. В  секционна  избирателна  комисия  №  321700065,  Милано, 

Рашко Любомиров Рашков, ЕГН ..., за член.

38. В  секционна  избирателна  комисия  №  321700066,  Неапол, 

Галина Иванова Плякова, ЕГН ..., за член.

39. В секционна избирателна комисия № 321700067, Рим, Елина 

Боянова Петрова, ЕГН ..., за член.

40. В секционна избирателна комисия № 321600043, Барселона, 

Полина Венкова Иванова, ЕГН ..., за член.

41. В  секционна  избирателна  комисия  №  324000100,  Москва, 

Цветозар Илиев Генчев, ЕГН ..., за член.

42. В  секционна  избирателна  комисия  №  324000101,  Санкт 

Петербург, Тодор Димитров Андреев, ЕГН ..., за член.

43. В секционна избирателна комисия № 323100090,  Кишинев, 

Венета Асенова Мицева, ЕГН ..., за член.

44. В секционна избирателна комисия № 32142700113,  Чикаго, 

Златка Петрова Галунска, ЕГН ..., за член.

45. В  секционна  избирателна  комисия  №  324200107,  Лос 

Анжелис, Борислава Стефанова Стефанова, ЕГН ..., за член.

46. В  секционна  избирателна  комисия  №  324500116,  Белград, 

Марияна Николова Стамова, ЕГН ..., за член.
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47. В секционна избирателна комисия № 324800204, Киев, Павел 

Танев Страфилов, ЕГН ..., за член.

48. В секционна избирателна комисия № 324900205, Будапеща, 

Париса Серафимова Попниколова, ЕГН ..., за член.

49. В  секционна  избирателна  комисия  № 325100211,  Хамбург, 

Людмила Станишева Георгиева, ЕГН ..., за член.

50. В секционна избирателна комисия № 325200216, Ница, Нико 

Венцислав Алексиев, ЕГН ..., за член.

51. В секционна избирателна комисия № 325200212, Бордо, Катя 

Стоянова Иванова, ЕГН ..., за член.

52. В  секционна  избирателна  комисия  №  325300220,  Загреб, 

Дорина Жак Коен, ЕГН ..., за член.

53. В  секционна  избирателна  комисия  №  325500224,  Женева, 

Алексей Еленков Андреев, ЕГН ..., за член.

54. В  секционна  избирателна  комисия  №  320300003,  Баку, 

Атанаска Кънчева Костадинова, ЕГН ..., за член.

55. В  секционна  избирателна  комисия  № 321900070,  Монреал, 

Лъчезар Георгиев Везенков, ЕГН ..., за член.

56. В  секционна  избирателна  комисия  №  321900071,  Отава, 

Стефка Златева Кацарска, ЕГН ..., за член.

57. В  секционна  избирателна  комисия  №  321900072,  Торонто, 

Николай Георгиев Паскалев, ЕГН ..., за член.

58. В секционна избирателна комисия № 321100033, Солун, Ася 

Василева Борисова-Мераки, ЕГН ..., за член.

59. В  секционна  избирателна  комисия  №  321100029,  Кавала, 

Генка Йовчева Пападопулу, ЕГН ..., за член.

ІІІ. ДОПУСКА  поправка  на  техническа  грешка  в  Решение  № 

2507-НС от 29 април 2013 г. и Решение № 2528-НС от 4 май 2013 г., 

като презимето на назначената за член на СИК № 324700160, Измир 8, 

Наташа Стаменова Баева, вместо „Станимирова” и „Симеонова” да се 

чете „Стаменова”.”
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Предлагам ви след  приемане  на  решението  да  бъде  изпратена 

постъпилата  от  ПП  ГЕРБ  и  ПП  ДПС  кореспонденция  към 

Министерството на външните работи, поради това, че в табличен вид 

там се съдържа информация за контактите с новопредложените членове 

на СИК. И в случай, че тази информация я няма в Министерството на 

външните работи, да бъде препратена по е-mail, както е постъпила, за да 

могат  да  бъдат  предоставени  посочените  координати  за  връзка   с 

членовете на СИК на 11 и 12 май.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги, чухте доклада на 

госпожа Андреева.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А за Ларнака?

МАЯ АНДРЕЕВА: Включена е Ларнака. За нея имаше отделно 

предложение, то е стигнало в  Министерството на външните работи и 

беше  включено  в  тяхното  предложение,  съобразно  допълнително 

постъпилото  писмо.  И  тъй  като  има  такова  предложение,  другата 

кореспонденция  не  е  отделно  докладвана,  тя  е  включена  в 

предложението на Министерството на външните работи.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги,  имате  ли други 

въпроси към докладчика? Или забележки към текста?

Това са всички предложения, които са постъпили до днешното 

заседание. Нали така?

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Да.  Само  обръщам  внимание,  че  в 

предложението  от  Министерството  на  външните  работи под  т.  24  в 

раздел  ІІ  фигурира  предложение  за  извършване  на  промяна  в  СИК 

Чорлу 4, като поради това, че се предлага замяната на член, който не е 

назначен,  единствено  ви обръщам внимание,  че  това  предложение за 

замени  не  е  уважено,  защото  Светлин  Христов  Томов  не  е  член  на 

Чорлу 4 и няма как на негово място да бъде назначен предложен член. 

Такова предложение не видях в предложението на ПП ГЕРБ. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Други въпроси, колеги?
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Преди  да  предложа  проекта  на  гласуване,  запознахте  ли  се 

всички с него? Имате ли нужда от още време? Ако няма, подлагам го на 

гласуване.  Съобразени  са,  както  разбрах,  всички   постъпили 

предложения.  И  от  Министерството  на  външните  работи са 

декларирали, че няма други непредставени предложения. Нали така?

МАЯ АНДРЕЕВА: Такова изрично изявление в изпратеното от 

Министерството на външните работи писмо няма.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Но  от  комуникацията 

днес?

МАЯ  АНДРЕЕВА:  От  комуникацията  днес  ме  информираха, 

когато се свързах с тях, че в ЦИК ще постъпи предложение за промени 

и за  попълване съставите  на СИК и това е  всъщност писмото,  което 

постъпи при нас. То е с техен изх. № 55-00-8 и с наш вх. № 1461 от 

днешна дата.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Надявам  се  да  са 

съобразени сроковете, защото включително и аз, когато бях дежурна на 

1-ви  и  постъпи  от  Единбург  уведомлението,  разговарях  с  господин 

Сираков и потвърдих, че 6-и е крайният срок и че всички предложения 

трябва да се изпратят и се вземе решение  до днес. Той каза, че ще се 

съобразят  с  тези  срокове.  Надяваме  се,  че  информацията  ни  е 

предоставена в цялост.

Колеги,  който  е  съгласен  с  проекта  за  решение  относно 

попълване и промени в състави на СИК извън страната, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2540-НС.

Колеги, имате ли други доклади?

Госпожа Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвах  ви  писмо  с  вх.  № 

1429 от 3 май 2013 г. още в заседанието на 4 май с двете приложения – 

за сведение приложение 2, по приложение 1 с допълнителен доклад за 

днешното заседание.
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Преди  почивката  уточнихме  и  аз  съм  подготвила  проект  на 

писмо  до  генералния  консул  на  Република  България в  Република 

Турция в гр. Истанбул – господин Александър Велев по повод неговия 

отговор на наше писмо от 30 април 2013 г. 

Колеги,  както ви казах,  преписките са  качени във вътрешната 

мрежа в заседанието с  днешна дата.  Проектът за  писмо е с  № 1817. 

Качена  е  и  преписката,  която  беше  на  доклад  на  колегата  Валентин 

Бойкинов на 30 април. По повод на това писмо е полученият отговор, 

като приложение № 1 към писмото на постоянния секретар на Външно 

министерство.

Само  с  няколко  думи  да  кажа  –  в  заявлението  се  иска 

определените места в три квартала, извън Генералното консулство, така 

да  се  променят  заповедите  за  определяне  на  адресите  на  секциите  в 

Истанбул,  че  да  обхващат  седем  квартала,  съобразно  с  броя  на 

подадените заявления, като бройките са посочени в самото заявление. 

В писмото от генералния консул няма обосновка по отношение 

на броя на заявленията да са били взети под внимание при определянето 

на адресите на секциите, които, както ви казах, са в три квартала, извън 

Генералното консулство. По тази причина предлагам да изпратим писмо 

до генералния консул с копие до постоянния секретар, до Посолството в 

Анкара и до министър-председателя и министър на външните работи 

господин  Марин  Райков  и  до  първия  заявител,  от  чийто  е-mail  сме 

получили  сканираното  заявление,  входирано  на  26  април  т.г.  в 

Централната избирателна комисия.

Да  предложим  писмото  да  се  изпрати  до  заявителите  по 

електронната поща на адреса, от който те са го получили, тъй като си 

спомняте, че то беше адресирано до генералния консул, да посочим, че 

в  заявлението  избирателите  обосновават  искането  си  с  адресите  на 

пребиваване,  посочени  в  подадените  от  тях  заявления  и  че  няма 

коментар на това заявление в тази част и в тази връзка.  Да обърнем 

внимание,  че  съгласно  решение  №  2169-НС  от  16  март  2013  г. 
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ръководителите  на  ДКП  извън  страната  в  случаите,  когато  в  едно 

населено място се образуват повече от една секция, при определяне на 

адресите на секциите трябва да се съобразят с адресите на пребиваване, 

посочени  в  подадените  заявления  за  гласуване.  В  тази  връзка  също 

липсва становище на генералния консул. 

И  предвид  изложеното  да  укажем  генералния  консул  на 

Република България в гр. Истанбул да съобрази адресите на секциите с 

подадените заявления в съответствие с т. 17 от Решение № 2169-НС от 

15 март на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги, чухте доклада.

Преди да го подложа на гласуване, имате ли коментари? 

Ако  няма,  който  е  съгласен  с  проекта  за  отговор,  моля  да 

гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 7, против – 7.

Няма решение по предложението.

Имате ли други доклади?

Господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Искам да взема отношение по гласуването.

Ето  с  такъв  тип  гласувания  в  крайна  сметка  Централната 

избирателна  комисия  не  иска  да  въведе  ред  по  отношение  на 

откриването  на  избирателни  секции  в  чужбина  и  определянето  на 

техните  адреси.  Повтарям  –  определянето  на  техните  адреси  от 

ръководителите на дипломатическите и консулските представителства.

Никой  не  оспорва,  че  населеното  място  е  ясно.  Никой  не 

оспорва,  че гражданите са си подали заявление.  Въпросът е обаче на 

какъв адрес се откриват тези избирателни секции, въз основа на какви 

критерии,  въз  основа  на  какви  обстоятелства  и  факти  и  дали 

разкриването  на  избирателни  секции  в  чужбина  е  в  угода  на 

българските  избиратели  или  в  угода  на  различни  други  длъжностни 

лица.  Защото,  уважаеми  колеги,  макар  че  да  е  в  правомощията  на 

дипломатическите  и  консулските  представителства,  важно  е 
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избирателите да бъдат улеснени, а не да се придвижват от единия край 

на  огромните  градове  –  мегаполиси,  в  случая  е  Истанбул,  но  то  се 

отнася  примерно  за  Лондон,  примерно  и  за  Ню  Йорк  и  за  другите 

сателитни образувания около тези големи градове. 

Не  е  едно  и  също  заявителите  да  са  подали  от  един  квартал 

заявление  за  откриване  на  секция,  а  ръководителят  на 

дипломатическите  консулства  да  ги  прати  на  70-80  км  извън  този 

квартал. Именно тези заявители, които са над 1000 подали заявление за 

откриване на нова секция, са посочили въпросните адреси и те са факт, 

поне  в  този  конкретен  случай.  Защото  не  е  едно  и  също,  примерно, 

граждани  от  „Младост”  да  са  си  подали  заявления  за  откриване  на 

секция в „Младост”, а кметът на София да ги прати да гласуват в кв. 

„Надежда”. За това става въпрос в конкретния случай и той не е само 

тук. Както казах, той е за големите градове, казах Лондон. Предполагам 

ще  стане  същото  и  в  Ню  Йорк,  предполагам  същото  ще  стане  и  в 

Испания.  В  крайна  сметка  ще  създадем  безкрайна  върволица  от 

изнервени  граждани,  които,  първо,  ще  изгубят  време  –  70-60  км.  да 

отидат до въпросната избирателна секция, после ще изтече времето за 

гласуване,  после  ще  почнат  скандалите  към  20,00  –  21,00  часа.  И  в 

крайна  сметка  всичко  ще завърши с  едно  взаимно неудовлетворение 

както от едната страна, така и от другата страна с безкрайно многото 

изхабени нерви, писания, жалби и т.н. в изборната нощ. 

В случая би следвало да се уважава волята на гражданите, които 

са си подали заявленията,  още повече, че въпросното консулство има 

тази информация и много добре знае, че това, което беше написано в 

искането  за  промяна  на  вече  установените  адреси,  отговаря  на 

действителността, защото именно при тях е въпросната информация за 

постоянното пребиваване на гражданите в чужбина.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Солакова.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  оставих  без  коментар  в 

проекта на писмо твърдението на генералния консул, че заявителите са 

объркали понятията  квартали  с  отделни населени места.  Тъй като се 

запознах  много  внимателно  със  заявлението,  такова  объркване  в 

заявлението  няма  и  никой  в  заявлението  не  се  позовава  на  отделно 

населено  място,  а  се  позовава  единствено  и  само  на  решение  на 

Централната  избирателна  комисия  при  определяне  на  адресите  при 

възможност  в  случаите,  когато  в  едно  населено  място  се  откриват 

повече  от  една  секция,  ръководителят  на  съответното  ДКП  да  се 

съобрази с посочените адреси на пребиваване в подадените заявления за 

гласуване  извън  страната.  Коментар  в  тази  част  в  писмото  на 

генералния консул липсва. 

Липсва  коментар  и  по  изложеното  за  броя  на  подадените 

заявления  по  квартали.  Сега  в  Истанбул  считам,  че  се  обезсмисля 

разкриването  на  15  секции,  като  се  вземе  предвид  фактът,  че  те  са 

концентрирани  в  три  точки  извън   Генералното  консулство.  Седем 

секции са открити в кв. „Авджълар”. В заявлението се сочи, че там има 

подадени 3019 заявления.  Коментар в отговора на генералния консул 

дали това е вярно или не – няма. И аз няма как на този етап да не се 

доверя на изложеното и посоченото като факт в заявлението. Той е имал 

пред  себе  си  самото  заявление  и  е  могъл  да  каже  и  да  мотивира 

решението си за откриване на 7 броя секции в „Авджълар” на броя на 

подадените  заявления.  След  като  липсва  коментар  по  броя  на 

заявленията, пак ви казвам, на мен не ми остава нищо друго, освен да 

приема за действителност това, което е посочено в заявленията.

Искането е така да се определят секциите в различни географски 

точки на гр. Истанбул, като едно населено място в зависимост от броя 

на  заявленията,  че  по-голяма  част  от  избирателите,  вписани  в 

избирателните списъци и тези, които не са вписани, защото не са подали 

заявления  или заявленията  им са  приети за  невалидни,  но желаят да 
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гласуват, да могат да упражнят без излишни затруднения правото си на 

глас. 

Няма  как  да  не  направя  извод,  че  Централната  избирателна 

комисия не  желае  да  обърне  внимание  на  генералния  консул  да  се 

съобрази с нейно решение от 16 март. Друго в писмото ние не казваме. 

Казваме, че няма коментар по изложеното в заявлението и казваме, че 

като ръководител той би следвало да се съобрази при възможност, както 

е написано в проекта, с адресите на пребиваване. 

Така  в  Истанбул  само  в  три  точки  на  града  ще  бъдат 

концентрирани  14  секции  и  естествено  е,  че  още  отсега  можем  да 

направим предположението, че много избиратели ще бъдат затруднени 

да упражнят правото си на глас. 

За  мен  лично е  обидно,  че  Централната  избирателна  комисия 

оставя без последствие едно изключително формално писмо в отговор 

на  наше  писмо  от  генералния  консул  в  Истанбул.  Изключително 

формално,  което дори не се доближава до заявлението и не изразява 

конкретно  становище  по  него.  Пак  казвам  –  оставям  без  коментар 

объркването, посочено в кавички, за кварталите като отделни населени 

места, което не отговаря на истината.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА: Уважаеми  колеги,  няма  да 

преповтарям  казаното  от  колегите  Чаушев  и  Солакова.  Направих  си 

труда  да  сметна  обявените  за  невалидни  заявления  от  Външно 

министерство, изпратени ни с писмо № 1399-НС от 30 април 2013 г. От 

общо  невалидни,  обявени  в  чужбина  заявления  11  048  за  всички 

държави, обявените за невалидни в Република Турция са 9512, а само за 

Истанбул  невалидни са  6292.  Основната  причина,  поради  която  тези 

заявления са обявени за невалидни, са в графа три, където е казано, че 

липсва или е непълен постоянният адрес в Република България. 

Колеги,  знае  се,  че  голяма  част  от  тези  български  граждани, 

които  са  изселени  през  1989  г.,  изгонени  бих  казала,  от  Република 

България, са предимно от села и там няма улици и номера. Българската 
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държава, включително и  Централната избирателна комисия в момента 

продължава репресията над тези граждани. Заявявам го най отговорно. 

И начинът,  по  който  мнозинството,  представители  на   ГЕРБ,  с  едно 

изключение гласуваха в Централната избирателна комисия тези хора да 

бъдат затруднени максимално да упражнят правото си на глас, доказва 

това. 

Знам,  че  след  като  кажа  тези  думи отново  ще ме обвините  в 

политически  изказвания  и  ще  посоча  аргумента  си,  че  няма  по-

политически процес от изборите. 

Колеги, освен тези 300 хиляди български граждани, които са в 

Република  Турция  и  за  които  ние  правим  всичко  възможно  да 

затрудним  тяхното  право  на  глас,  извън  пределите  на  Република 

България в Западна Европа се намират още 1 млн. и 300 хил. български 

граждани, поне така сочи Агенцията за българите в чужбина, че общо са 

около  1  млн.  и  600  хил.,  ние  правим  всичко  възможно,  въпреки 

рестрикциите в закона, включително Централната избирателна комисия 

продължава  тази  философия,  максимално  да  препятства  българските 

граждани  в  чужбина  да  упражнят  правото  си  на  глас.  И  в  место 

Централната  избирателна  комисия да  упражни контрол на  основание 

чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс за гласуването извън страната, за 

своеволията,  които  проявяват  дипломатическите  и  консулските 

представители, с днешното си гласуване ние показахме, че подкрепяме 

този начин на действие и този начин на работа.

Съжалявам, колеги. Съжалявам, че съм част от тази  Централна 

избирателна  комисия,  която  продължава  тази  репресия.  Лично  аз  се 

извинявам на всички български граждани в чужбина, чието гласуване 

ние препятстваме. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Госпожа  Сапунджиева, 

Вие можете да говорите само от свое име и не можете да говорите от 

името на Централната избирателна комисия и да правите изявления, че 
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тя продължава репресията срещу българските граждани извън страната. 

Аз лично остро възразявам срещу подобни изказвания, …

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Имам предвид гласуването. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: …с които си позволявате 

да  ангажирате  Централната  избирателна  комисия.  Не  мисля,  че  Вие 

имате подобни правомощия.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз не си присвоявам действия на 

Централната избирателна комисия. По делата ще ги познаете – е казано 

в Библията. Имайте срам поне на тези светли празници. Защото делата 

говорят. Няма нужда аз да ги говоря.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Ако  обичате,  говорете 

само от свое име.

Господин Бояджийски, заповядайте.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря Ви, госпожо председател.

Във  връзка  с  доклада  на  колегата  Дюкенджиева,  направихме 

обсъждане  съвместно  с  нея.  Става  дума  за  писмо  с  вх.  №  1462  от 

днешна дата. Писмото е от Ирина Коваленко от Комисията за отворена 

демокрация,  дружество,  регистрирано  в  Съединените  американски 

щати.  Приложен  е  списък  с  четирима  наблюдатели  и  писмо  до 

Министерството на външните работи на Република България, в което 

заявяват, че тяхното дружество е неправителствена организация, която 

се занимава с наблюдение на избори и искат акредитация.

Тъй като  ние  не  акредитираме  чуждестранни  наблюдатели  по 

тяхно заявление, а след покана от Министерството на външните работи, 

ви предлагам да изпратим този mail към Министерството на външните 

работи,  за  да  могат  да  реагират  своевременно  оттам  и  да  можем да 

регистрираме  тези  наблюдатели,  при  положение,  разбира  се,  че  има 

покана от министерството.

Това е предложението ми.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги, който е съгласен с 

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

Приема се.

Има ли други доклади?

Госпожо Манахова, заповядайте.

АННА  МАНАХОВА:  Аз  имам  едно  запитване,  което  е 

направено от студент.

Първоначално  е  била  поискана  информация  къде  може  да 

намери  декларации  за  гласуване  като  студент,  без  да  е  подавано 

заявление  за  гласуване  по  настоящ  адрес.  Указано  е  от  някой  от 

колегите къде на нашия сайт може да намери такава декларация и има 

уточняващо запитване – дали е достатъчно с  лична карта, студентска 

книжка и декларация да гласува.

Предлагам да  й отговоря,  съгласно разпоредбите  на  Изборния 

кодекс, че това е така и че декларацията всъщност ще й бъде дадена от 

самата секционна избирателна комисия.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги, който е съгласен с 

предложения отговор, моля да гласува.

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

Приема се.

Аз ви предлагам утре заседанието да е в 13,30 ч., за да може до 

обяд да бъде подготвено. 

Само искам да ви напомня, че госпожа Солакова подготвя един 

списък  със  сътрудници,  които  да  посочите  за  12  май,  също  да 

погледнете  проекта  за  оперативен  план,  който  утре  да  разгледаме  и 

приемем.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Както сме се уточнили, ръководителите 

на работни групи да посочат сътрудници, които да подпомагат работата 

на  група  и  периода,  за  който  те  да  бъдат  ангажирани.  Извън  тези 

сътрудници,  които  посочваме  в  рамките  на  изборния  ден  по  стаите, 

включително  в  канцелариите,  и  за  поемане  на  нощното  дежурство 

веднага след изборния ден.

74



ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ръководителите  на 

работни групи да се свържат с Вас и да уточнят тази информация.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Оповестено  е  и  дори  Мария  вече  е 

подала.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Нашата работна група ще даде, след като го 

обсъди работната група.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тя е подала от името на работната група.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Госпожа  Солакова 

направи съобщението, че ръководителите на работни групи следва да 

подадат информация за сътрудници, включително и през нощта.

Някакви други съобщения? 

Ако няма, заседанието утре е в 13,30 часа.

Приятна почивка!

(Закрито в 17,05 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Нина Иванова

75


	П Р О Т О К О Л

