ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 316
На 9 май 2013 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Искане за отваряне на помещение от ОИК Кърджали.
Докладва: Валентин Бойкинов
2. Проект на решение относно регистрация на партии и
коалиции от партии в ЦИК за участие в частичните избори за кмет
на Община Варна на 30 юни 2013 г.
Докладва: Мая Андреева
3. Проект на решение за регистрация на партии, коалиция от
партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие
в частичните избори за кмета на община Варна на 30 юни 2013 г.
Докладва: Мая Андреева
4. Новопостъпила кореспонденция.
Докладва: Владимир Христов
5. Клип на коалиция „Горда България”, представен в
Българската национална телевизия с искане да бъде излъчен.
Докладват: Румяна Сидерова
Сабрие Сапунджиева
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6. Регистрация на наблюдатели от фондация „Младежка
толерантност”.
Докладва: Силва Дюкенджиева
7. Регистрация на наблюдатели от ГИСДИ.
Докладва: Силва Дюкенджиева
8.

Регистрация

на

международни

наблюдатели

от

ОССЕ/БДИПЧ.
Докладва: Силва Дюкенджиева
9. Регистрация на международни наблюдатели от Комисията
за отворена демокрация.
Докладва: Силва Дюкенджиева
10. Регистрация на наблюдатели от сдружение „Обединени
идеи за България”.
Докладва: Силва Дюкенджиева
11. Регистрация на наблюдатели от фондация „Център за
ромска интеграция”.
Докладва: Силва Дюкенджиева
12. Регистрация на наблюдатели от асоциация „Прозрачност
без граници”.
Докладва: Силва Дюкенджиева
13. Издаване на дубликат на изгубено удостоверение на
наблюдател.
Докладва: Силва Дюкенджиева
14. Замяна в регистрирани анкетьори на агенция „Медиана”
ООД за извършване на социологически проучвания.
Докладва: Силва Дюкенджиева
15. Заличаване на регистриран анкетьор на „Болкан Бритиш
соушъл сървис” АД за социологически проучвания.
Докладва: Силва Дюкенджиева
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16. Предложение за назначаване на сътрудници към
Работната група по жалбите, Работна група 1.8, към Медийната
комисия и в канцеларията пред кабинета на председателя в
изборните дни. Предложение за увеличаване заплащането на
членовете на Централната избирателна комисия в различните
изборни периоди.
Докладват: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Владимир

Христов,

Сабрие

Сапунджиева,

Красимира Медарова
17. Разглеждане на въпроса за отличителните знаци на
представителите на партии, коалиции и инициативни комитети и
тяхното евентуално допълване с наименованието на партията или
коалицията от партии.
Докладва: Иванка Грозева
18. Брой и удостоверяване на членовете на СИК, които
предават изборните книжа и материали на РИК, съответно на
комисията по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс.
Докладва: Анна Манахова
19. Съобщение относно подписване на протоколи от
комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК.
Докладва: Анна Манахова
20. Регистрация на наблюдатели от сдружение „Корективи”.
Докладва: Силвия Дюкенджиева
21. Регистриране на наблюдатели от сдружение „Гражданска
инициатива за свободни и демократични избори”.
Докладва: Силвия Дюкенджиева
22. Корекция в името на регистриран наблюдател от
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Докладва: Силвия Дюкенджиева
23. Запитвания от граждани и институции.
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Докладва: Валентин Бойкинов
24. Предложение за промени в съставите на СИК извън
страната и за допусната техническа грешка в решение № 2507-НС от
29.04.2013 г.
Докладва: Мариана Христова
25. Проект на решение за издаване на удостоверения по чл.
48б от Изборния кодекс.
Докладва: Румяна Сидерова
26. Кореспонденция.
Докладва: Владимир Христов
27. Промени във вече назначени секционни избирателни
комисии извън страната, както и поправка на допусната техническа
грешка в решение № 2507 от 29.04.2013 г.
Докладва: Мариана Христова
28. Писма до Районна прокуратура Златоград и Районна
прокуратура Силистра.
Докладва: Севинч Солакова
29. Проект на решение за отваряне на помещение във връзка
с предсрочните избори на 12 май в кметство Синьо бърдо, община
Роман, област Враца и кметство Стежерово, община Левски, област
Плевен.
Докладва: Севинч Солакова
30. Кореспонденция.
Докладва: Ралица Негенцова
31. Предложение за сключване на договор за изработване на
визитни картички за членовете на Централната избирателна
комисия.
Докладва: Севинч Солакова
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова,
Мария Мусорлиева, Мая Андреева, Румяна Сидерова, Сабрие

5
Сапунджиева, Севинч Солакова, Анна Колушева-Манахова, Бисер
Троянов, Валентин Бойкинов, Венцислав Караджов,

Владимир

Христов, Гергана Маринова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Красимир Калинов, Мариана Христова, Паскал
Бояджийски, Ралица Негенцова и Силва Дюкенджиева.
ОТСЪСТВАХА: Няма отсъстващи.
Заседанието бе открито в 14,30 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имаме вече
видеоизлъчване, откривам заседанието на Централната избирателна
комисия на 9 май 2013 г.
Разполагате с дневния ред. Имате ли възражения или
предложения за допълнение?
Госпожо Мусорлиева, заповядайте.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Имам допълнение. Държа да се
одобри от Централната избирателна комисия необходимостта от
петима сътрудника или, ако тази дума е станала мръсна в
Централната избирателна комисия, петима помощника за регистъра
и разпределението, също оформянето на всички таблици и т.н. по
жалбите и работата в деня на избора. Благодаря.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожо Маркова,
заповядайте, имате думата.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Колеги, аз предлагам да гласуваме и още
трима сътрудника, както беше вчерашното предложение на госпожа
Солакова, към нашата работна група.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, на кое място в
дневния ред да включим тези точки?
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само бих помолила да не е в края
на дневния ред, защото остават два дена до изборите и нямам
намерение този въпрос да се гласува в 21 часа.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам в дневния ред да бъде
включен проект за решение по чл. 48б от Изборния кодекс, който ще
кача малко по-късно в мрежата, тъй като едва сега получих писмо от
Министерството на външните работи, за да може да разгледаме този
въпрос и да приемем необходимото решение. Поне един ден да има
възможност да стигне до общинските администрации.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожо Манахова,
заповядайте.
АННА МАНАХОВА: Аз днес получих обаждане от
председателя на комисията по чл. 233 от Пловдив-област, който
смята, че не е достатъчно ясно написано в нашето решение дали
може трима представители на тази комисия да приемат и да
подписват протоколите. Аз лично намирам, че решението е ясно в
този смисъл, ние го дискутирахме, аз подробно изложих мотиви и
мисля, че Централната избирателна комисия, която единодушно
гласува за това решение, е на това становище. Но все пак с оглед на
това, че явно има неясноти в членовете на такава комисия, не знам
дали някой друг е получавал подобни съобщения, предлагам да
качим едно съобщение, че не само самите торби и останалите
пликове с материали могат да се приемат от трима члена от
различни политически партии и коалиции от партии, но и самите
протоколи могат да бъдат подписани.
Ако сте съгласни, да изготвя един проект на такова
съобщение и след това да го гласуваме.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли становище по
този въпрос на този етап? Включваме го в дневния ред, ако имате
готов проект, ще го обсъдим.
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Госпожо Грозева, заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: И аз бих искала да поставя на
вниманието на Централната избирателна комисия един въпрос.
Поради много обаждания, които получих от различни политически
формации

относно

баджовете,

които

трябва

да

носят

представителите на политическите партии. И ще ви моля това също
да бъде включено в дневния ред за по-голяма яснота и да няма
неприятности в изборния ден.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, благодаря Ви, ще го
включим като точка от дневния ред.
Имате ли други допълнения? Може да ги направите и в хода
на заседанието. А има и текуща кореспонденция.
Колеги, предлагам ви да започнем с искане за отваряне на
помещение от ОИК Кърджали.
1. Искане за отваряне на помещение от ОИК Кърджали.
Има думата господин Бойкинов.
ВАЛЕНТИН

БОЙКИНОВ:

Благодаря

ви,

госпожо

председател. Докладвам следния проект за решение:
„Постъпило е писмо с вх. № 407 от 08.05.2013 г. на ЦИК от
ОИК – Кърджали, област Кърджали, с искане да бъде разрешено
разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните
книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври
2011 г. Искането се прави във връзка с това, че определеното от
кмета на община Кърджали помещение за съхраняване на изборните
книжа и материали от частичните избори за кмет на кметство Повет,
община Кърджали, на 12 май 2013 г. съвпада с помещението, в което
се съхраняват изборните книжа и материали от произведените
избори на 23 и 30 октомври 2011 г.
Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на
ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в
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помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по
разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.
Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на
ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове
на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК – Кърджали, област Кърджали.
Достъпът да се осъществи след приемането на изборните
книжа и материали от комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК за частичния
избор, насрочен за 12 май 2013 г., съответно, ако се произвежда
втори тур на 19 май 2013 г. Достъпът да се осъществи в
присъствието на поне трима членове на общинската избирателна
комисия, предложени от различни парламентарно представени
партии и коалиции от партии и от партията, която има член в
Европейския парламент, определени с решение на общинската
избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед
на кмета на общината служебно лице от общинската администрация.
След прибиране на изборните книжа и материали от
частичния избор в помещението същото задължително да се
запечата с хартиена лента и да се подпечата с восъчния печат на
комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от избраните членове на
общинската избирателна комисия.
За всяко отваряне на помещението се съставя протокол в
2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Ако нямате допълнения или забележки, който е съгласен с
проекта за решение, моля да гласува.
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Преди това ви предлагам госпожа Мая Андреева да брои.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Предложението се приема.
Който е съгласен с проекта, докладван от господин Бойкинов,
моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Имаме решение № 2556-НС.
Сега давам думата на госпожа Андреева.
2.

Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК

за участие в частичните избори за кмет на Община Варна на 30
юни 2013 г.
МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви. Колеги, за разглеждане в
днешното заседание във вътрешната мрежа е качен проект за
решение относно регистрация на партии и коалиции от партии в
ЦИК за участие в частичните избори за кмет на община Варна на 30
юни 2013 г. Моля да обърнете внимание на проекта и да се
запознаете със съдържанието му. Той не се различава от приетите
принципни решения за произвеждането на частичните избори до
момента. Изготвен е на база принципното ни решение за
произвеждане на изборите, които предстоят на 12 май, частичните
избори на 12 май.
Обръщам внимание на т. 3, в която се предвижда ЦИК да
започне приемането на документите за регистрации или допускане
на партии и коалиции, считано от 10 май, т.е. от утре, съответно
посочените крайни срокове са съобразени с приетата от нас вчера с
решение № 2551 фонограма. Не възразявам, колеги, приемането на
документи да започне и от днешна дата. Затова обръщам изрично
внимание на т. 3.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, ако някой има
разговор по телефона, ако има разговор с някой друг, много моля да
напусне залата и да си го проведе отвън. От вчера просто
обстановката за работа е нетърпимо.
Второ, във връзка с частичния избор, който ще се проведе
във Варна, бих искала да уточним някои неща. Първо да започнем от
образците за изборни книжа, които сме утвърдили, необходимо ли е
да утвърждаваме, да поставим едно съобщение относно това кои
образци от изборни книжа ще бъдат използвани за тези избори.
Мисля, че господин Бояджийски и госпожа Маркова вчера са
направили преглед на решенията, които сме взели, но все пак е
добре да го уточним, за да може да поставим и съобщения. Ако се
налага някои допълнителни образци за изборни книжа да приемаме,
да приемем, ако не, да посочим кои образци ще бъдат ползвани във
връзка с евентуалната регистрация на нови партии, каквито не са
били регистрирани в общите избори. Възможно е да има такива, тъй
като знаете, че за тези избори имаше регистрирани нови партии. Да
посочим кое е приложението аз събирането на подписи, подписката,
която ще се ползва, нашето решение, принципните решения, които
сме взели и които ще са актуални за тези избори, както и след това
конкретните решения, които сега госпожа Андреева е подготвила.
МАЯ АНДРЕЕВА: По повод на това в т. 1 и 2 са посочени
изборните книги, които се използват съответно от партии, които са
имали регистрация за участие в общите избори и партии, които
тепърва ще се регистрират за участие само в тези частични избори.
Така че в това решение са намерили отражение тези изборни книги.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Сега по отношение на
този проект за решение имате ли коментари?
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МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, отново обръщам внимание на т. 3.
Моля да се уточним кой начален момент за приемане на документи
за регистрация да бъде вписан. И поради това, че сега разбирам от
колега, че вече са приети документи, може би е по-уместно да
посочим при тези обстоятелства начална дата 9 май. Така че при
тези обстоятелства моля в т. 3, § 1 да се чете в края „считано от 9
май”.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли коментари?
Крайният срок е съгласно закона.
МАЯ АНДРЕЕВА: И съгласно приетата хронограма крайният
срок за партиите е 15 май, за коалициите, в това число и за промени
е 20 май. Така че предлагам да гласуваме следния проект за
решение:
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 280 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Партиите и коалициите от партии, регистрирани в
изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.,
при подаване на заявление – Приложение № 16б от изборните книжа
за изборите за кметове на общини и кметства, обнародвани в
„Държавен вестник“, бр. 20 от 9 март 2012 г., прилагат към него
удостоверение за актуално правно състояние, издадено след датата
на обнародване на указа на президента на републиката за насрочване
на частичните избори и удостоверение от Сметната палата по чл. 89,
ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс, издадено след 31 март 2013 г.
2. Партиите

и

коалициите

от

партии,

които

не

са

регистрирани в Централната избирателна комисия за изборите за
общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., подават в
Централната избирателна комисия заявление – Приложение № 16 от
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изборните книжа за изборите за кметове на общини и кметства,
обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 98 от 13 декември 2011 г., и
документите съгласно Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на
ЦИК, като по отношение на сроковете, посочени в решението, се
прилагат сроковете, определени в хронограмата, приета с Решение
№ 2551-МИ от 8 май 2013 г.
3. Централната избирателна комисия приема документи за
регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки
работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание,
пл. „Княз Александър І“ № 1, считано от 9 май 2013 г.
Крайният

срок

за

подаване

на

документи

за

регистрация/допускане на партия е 15 май 2013 г., 17,00 ч.
Крайният

срок

за

подаване

на

документи

за

регистрация/допускане на коалиция от партии е 20 май 2013 г., 17,00
ч.
Крайният срок за подаване на документи за промени в
състава на коалиция от партии е 20 май 2013 г., 17,00 ч.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ще помоля само като
приключим с гласуването да уточним кой ще се ангажира с графика
за дежурствата и този график да бъде изготвен още днес, защото
документите, след като ще се приемат от днес, трябва да е ясно кои
ще са дежурните членове. И да се съобразим с изборния ден и дните
около него.
Сега да се върнем на проекта за решение. Има ли други
предложения за поправки на текста на решението освен датата 9
май? Ако няма, го подлагам на гласуване.
Преди да го подложа на гласуване, в нашия сайт имаме
принципни решения за нови и частични избори. Те са в специална
рубрика и след това решение предполагам, че ще гласуваме и
решение и можем да посочим и този линк.
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Подлагам на гласуване проекта на решение относно
регистрацията на партии и коалиции за участие в частичните избори
за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16, против – 1.
Имаме решение № 2557-МИ.
Добре е да докладвате и другия проект и след това да
докладвате съобщенията.

3.

Проект е за регистрация на партии, коалиция от

партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за
участие в частичните избори за кмета на община Варна на 30
юни 2013 г.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, вторият проект е за регистрация
на партии, коалиция от партии, местни коалиции и инициативни
комитети в ОИК за участие в частичните избори за кмета на община
Варна на 30 юни 2013 г. В това решение са условията за приемане на
документите от ОИК. Отново в т. 1, буква „б” е съобразен срока в
приетата от вчера хронограма – 35 дни преди изборния ден са точно
25 май.
Датата „1 юни” се заменя с датата „7 май – датата на
обнародване”. Добре, ще го допълня.
ЕЛЕНА МАРКОВА: В т. 1, където е посочено заявление 16,
да се добави буква „б” като образец от изборните книжа.
МАЯ АНДРЕЕВА: Ама тук няма място заявление 16б, ние ги
регистрираме в момента в ОИК по това принципно решение.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Добре, разбрах.
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МАЯ АНДРЕЕВА: В т. 2 „Копие от решението на ЦИК за
допускане за участие в частичния избор, както и решение на
централното ръководство на партията, компетентна съгласно устава,
за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.” или?
/Прави се предложение извън микрофоните, което не се
чува./
МАЯ АНДРЕЕВА: Добре. Става нова т. 3. Направено е, така
че предлагам да гласуваме следния проект за решение:
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1–3 във връзка с чл. 33, ал. 1, т.
14, т. 16, чл. 76, ал. 3 и ал. 4, чл. 77, ал. 1–5 и 7, чл. 88, чл. 93, 94, 95,
чл. 96, т. 3 и чл. 97, чл. 280 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. За регистрация на партии, коалиции от партии, местни
коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичния
избор за кмет на Община Варна на 30 юни 2013 г. се прилага
Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК, като:
а) в т. 4 датата „21 юни 2011 г.“ се заменя с „7 май 2013 г. –
датата на обнародване в „Държавен вестник“ на указите на
президента за насрочване на частичния избор“;
б) в т. 6, т. 8.2, т. 9.1, т. 12, т. 13.2, т. 14.1, т.18, т. 21.1 и т. 21.4
датите „28 август 2011 г.“ се заменят с „25.05.2013 г.” – 35 дни преди
изборния ден.
2. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция от
партии в ОИК се представя и копие от решението на ЦИК за
допускане на партията или коалицията от партии за участие в
частичния избор, както и решение на централното ръководство на
партията, компетентно съгласно устава, за участие в общите избори
на 23 октомври 2011 г.
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3. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция от
партии в ОИК се представя и копие от решението на ЦИК за
регистрация на партията или коалицията от партии за участие в
частичния избор, както и решение на централното ръководство на
партията, компетентно съгласно устава, за участие в частичния
избор за кмет на Община Варна на 30 юни 2013 г.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, по отношение
на този проект за решение имате ли други коментари? Чухте
допълнението към проекта за решение.
Ако нямате други предложения за редакции, който е съгласен
с проекта за решение относно регистрация в ОИК, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14, против – 1.
Имаме решение № 2558-МИ.
Сега ще ви помоля да гласуваме един текст за съобщение,
който да е свързан с проекта за първото решение относно сроковете
за приемане на документи. Практически това е точка 3.
Който е съгласен на нашия сайт да се постави едно
съобщение със съдържанието на точка 3 относно сроковете на
подаване на документи, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението се приема.
По отношение на това, което вече коментирахме, че има
подадени вече документи, който ги е приел, може ли да докладва
какви документи са постъпили за частичния избор във Варна?
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, документите ги приех
аз в присъствието на госпожа Солакова. Ще се предложи проект за
решение в утрешния ден, тъй като копието от удостоверението от
Сметната палата беше такова, каквото трябва за изборите за
национален парламент на 12 май, а срокът за подаване на
декларации е изтекъл, така че ПП „Демократи за силна България” ще
представи удостоверение от Сметната палата, включващо и 2012 г.
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МАЯ АНДРЕЕВА: Да разбирам, че сте дали указания за
представяне на документа в 3-дневен срок?
ЕЛЕНА МАРКОВА: Да.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Христов,
заповядайте.
4. Новопостъпила кореспонденция.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Докладът ми е много тежък и
затова ще помоля да го изложа на две порции. Ще започна първо с
по-рутинните неща.
С № 1561-НС от днешна дата е постъпило писмо от Столична
дирекция на вътрешните работи, отдел „Противодействие на
икономическата престъпност”. С това писмо ни молят с оглед на
извършвана проверка по тяхна преписка № 21-026 от 2013 г. по
описа на СДВР и с прокурорска преписка 14-950/2013 по описа на
СРП е образувана проверка по отношение на сигнал, в който се
твърди, че в преписката по регистрация за парламентарните избори
на партия „Национален фронт за спасение на България” е извършено
евентуално престъпление от общ характер във връзка с изпратения
от нас сигнал. В тази връзка ни молят да представим заверени
преписи от документите, послужили за регистрация на партията за
участие в изборите ведно с въпросната

подписка, за която се

твърди, че е неистинска.
Колеги, подписката видимо ще трябва да я изпращаме в
оригинал, ако разбира се вземем решение. Аз предлагам с едно
придружително писмо да изпратим заверени преписи от преписката
по регистрация на партията „Национален фронт за спасение на
България”,

както

и

подписката,

списъка

на

избирателите,

подкрепящи регистрацията, което е по-точният термин, в оригинал.
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ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението. Имате ли коментари?
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз ще се свържа, тук има даден
телефон за връзка, с инспектор Иван Николов. Ще го поканя, ако,
разбира се, комисията не възразява и ще съставим един протокол
заедно с още един член на ЦИК, който изрази желание, че предаваме
в оригинал списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията,
съдържащ толкова и толкова класьора папки и подписа, както и
заверен препис от документите.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Следващият ми доклад, колеги, е по
вх. № 409 от днешна дата, което е едно писмо с копие до нас,
наречено молба-сигнал, от Емилия Ангелова Еленкова от град
Ракитово, която е адресирала същото писмо и до главния прокурор
на Р България и до Комисията за предотвратяване и установяване
конфликт на интереси. В писмото-сигнал се твърди, че в нарушение
на чл. 48, ал. 1, т. 4 и 8 във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА двама от
заместник-кметовете на община Ракитово са извършили нарушение
на въпросните текстове, тъй като не са предприели необходимите по
закон действия в едномесечен срок от заемане на длъжностите си да
предприемат действия да прекратят осъществяваната от тях
търговска дейност по смисъла на Търговския закон.
С това писмо, наречено молба-сигнал, се иска от нас да
вземем решение, с което да прекратим пълномощията им, но тъй
като това е извън нашата компетентност, ви предлагам да го
изпратим по компетентност на Общинската избирателна комисия
Ракитово.
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ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението. Имате ли становища по въпроса?
Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № 1565-НС от днешна дата, което е постъпило по
електронната поща от Ралица Трайкова, която ни задава въпрос, че
тъй като е имала пътуване с дълъг престой в град Лом е подала
заявление за промяна на настоящия адрес ведно със заявление за
гласуване по настоящ адрес и към настоящия момент е вписана в
избирателните списъци в 8 секция в град Лом по настоящ адрес. На
нея обаче й се налага да отмени пътуването си и към датата на
изборите щяла да бъде в София, поради което ни пита съществува ли
възможност да осъществи правото си на глас по постоянния си адрес
в избирателната секция в град София.
Предлагам ви отново по електронната поща да отговорим, че
не съществува такава възможност, тъй като тя е заличена от
секцията по постоянен адрес и към настоящия момент е вписана в
списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 и не може да бъде дописана в секцията
си по постоянен адрес.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз искам думата, защото и в
началото поставих въпрос да ви докладвам писмо от генералния
директор на БНТ по повод клипа на коалиция от партии „Горда
България” и считам, че за момента това питане относно
законосъобразността и допустимостта този клип да бъде излъчван е
със значително по-висока стойност, отколкото личните писма на
гражданите, на които ще отговорим, но нека на първо място да
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отговорим на институциите. Още повече, че политическата сила,
която е направила клипа, държи той да бъде излъчен, а писмото е от
вчера.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, сега ще Ви дам
думата, само да приключим с гласуването. Така или иначе,
предложението за отговор се докладва.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11, против – 2.
Предложението се приема.
Госпожо Мусорлиева, в тази връзка ли искахте думата?
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Всъщност е подобно звученето на
това, което искам да кажа, с това на госпожа Сидерова. Нямаше
допълнение на доклада. Разбира се, нямам нищо против да бъдат
разгледани писмата, но всички чакат по доклада и по промените на
доклада, в смисъл допълнителните предложения, които са доста поважни неща. Това исках да кажа. Благодаря.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Чаушев,
заповядайте. Давам думата на господин Чаушев, който иска да вземе
отношение по предходното гласуване. След това давам думата на
госпожа Сидерова да докладва това, което посочи преди малко. И я
упълномощавам да води заседанието.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Искам да изразя особеното си мнение по
въпроса най-малкото защото госпожа Сидерова каза, че ще изготви
решение за този вид казуси по отношение на издадените
удостоверения от общините във връзка с отписването от нашия
забранителен списък от Изборния кодекс на въпросния текст.
Новите изменения в Изборния кодекс допускат издаването на
удостоверения при отпаднало основание. Отговорът тръгна преди
дискусията по този въпрос, защото аз считам, че гражданите имат
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право да установят по някакъв начин отпадналото основание, а
основанието за вписване в този списък в конкретния случай не е
много ясно и ние не можем да вземем категорична позиция дали
може или не може, още повече че това се развива във времето и ние
нямаме доказателства дали госпожата е вписана в списъка за
гласуване по настоящ адрес, защото може да се окаже, че не е
вписана в списъка по настоящ адрес, а същевременно е заличена от
списъка по постоянен адрес. Ние категорично казваме, че не може, а
ситуацията може да не е точно такава. Гражданинът може и има
право да установява някои факти, които ние предварително не знаем
какви са точно.
МАЯ АНДРЕЕВА: Всъщност от доклада на колегата Христов
аз разбрах, че тук не ни се подава жалба или сигнал. Лицето твърди,
че е вписано в избирателния списък по настоящ адрес, както е
поискало, но поради отпадане на ангажимента й да пътува за това
населено място в изборния ден иска отново да бъде вписана в
списъците по постоянен адрес или пита какви са възможностите да
гласува в София. И за мен неяснота по този въпрос няма. Няма
неясни факти и обстоятелства. Няма неясни твърдения. Просто
считам, че предложеният от колегата Христов отговор е пределно
коректен.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз първо искам остро да възразя
като член на този орган към подобни внушения за някакви засягания
на гражданските права. За това искам остро да протестирам.
Второ, в от мен предложеното писмо се казва: „Ако сте
вписана, то …”, което означава, че ако не е вписана в списъците по
настоящ адрес, спокойно ще гласува по постоянен адрес.
И третото, хайде вече да се разберем един път за винаги, че
след като едно лице е подало заявление за гласуване по настоящ
адрес, то дали причината след това ще отпадне, неговата причина да

21
подаде това заявление, това е ирелевантен за закона факт и то не
може по никакъв ред да установява и да се вписва в списъка по
постоянен адрес. Да го уточним един път за винаги. Ако мислите, че
имаме друго становище, аз не възразявам, но ще ви предложа
книжката с Изборния кодекс да допишете законовия текст, въз
основа на който това ще се случва. Защото такъв законов текст няма.
И ние или ще дописваме закона, или няма да го дописваме. Ако няма
да го дописваме, да спрем с тези спекулации.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Господин Христов, нямате основание
да повишавате тон.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Имам, имам!
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, нямате основание. Обсъждаме
въпрос, който е достатъчно ясен. Много ви моля, няма да правим
дебати по особени мнения. Нямаме право на дебат по особено
мнение по нашите правила. И както се спазват правилата по време
на заседание, водено от председател, ще моля да ги спазвате и към
настоящия

момент.

Считам

въпроса

за

приключен.

Повече

обяснения няма. Гласувано е решението, отговорът е ясен.
5.

Клип на коалиция „Горда България”, представен в

Българската национална телевизия с искане да бъде излъчен.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Много ви моля да включите първите
два файла, които се намират в днешното заседание, което
представлява клип на коалиция „Горда България”, представен в
Българската национална телевизия с искане да бъде излъчен в
съответните пояси, в които се излъчват клиповете на тази коалиция
от партии.
В писмото, което ни е изпратила госпожа Вяра Анкова, е
изразила становище, че съдържанието на клипа противоречи на
разпоредбата на чл. 134, ал. 5 от Изборния кодекс, тъй като
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накърнява както добрите нрави, така и доброто име на кандидатите
за народни представители. Клипчето е съвсем кратко.
Уважаеми колеги, моля за вашето становище. Аз като
докладчик считам, че клипът действително нарушава разпоредбата
на чл. 134, ал. 5 от Изборния кодекс и накърнява доброто име на
кандидатите за народни представители от друга политическа сила.
Без значение за мен е коя е политическата сила, която е засегната от
този клип.
Очаквам вашето становище. Моето предложение е с решение,
което ще вземем на основание чл. 26, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс,
съгласно която Централната избирателна комисия контролира
провеждането на предизборната кампания

от доставчиците на

медийни услуги от национален обхват, каквато без съмнение е
Българската национална телевизия, да вземем решение със следния
текст:
„Постъпило е писмо с вх. № 1533-НС от 08.05.2013 г. от
генералния директор на Българска национална телевизия с приложен
към писмото запис на предизборен клип на КП „ГОРДA България“.
В писмото се изказва становище, че съдържанието на клипа
противоречи на разпоредбите на чл. 134, ал. 5 от ИК, тъй като
накърнява

доброто

име

на

кандидатите.

Прави

се

искане

Централната избирателна комисия да изкаже становище относно
допустимостта на клипа.
Централната

избирателна

комисия,

след като

прегледа

приложения към писмото на генералния директор на БНТ запис на
предизборен клип на КП „ГОРДА България“ констатира, че
съдържанието на клипа накърнява добрите нрави и доброто име на
засегнатите от клипа кандидати на друга политическа сила.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 20 във
връзка с чл. 134, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
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Р Е Ш И:
Приложеният към писмо с вх. № 1533-НС от 08.05.2013 г. от
генералния директор на Българската национална телевизия запис на
клип на КП „ГОРДА България“ противоречи на разпоредбите на чл.
134, ал. 5 от ИК и не следва да бъде излъчван по БНТ.
Решението

подлежи

на

обжалване

чрез

Централната

избирателна комисия до Върховния административен съд в 3-дневен
срок от съобщаването му.”
ЕЛЕНА МАРКОВА: Аз ще гласувам за направеното
предложение от госпожа Сидерова. Искам само да ви напомня, че
това не се случва за първи път по националната телевизия тя да не
преценява текстовете на закона, въпреки че е нейно задължение и да
ни препраща подобни клипове да се произнася Централната
избирателна комисия. Считам, че това е непрофесионално и никак не
е колегиално.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, има ли други становища по
въпроса? Ако няма други мнения, ви предлагам да гласуваме така
предложения ви проект за решение.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение с № 2559-НС.
Предлагам да продължим с дневния ред като преминем към
решенията за регистрация на наблюдатели.
Давам думата на Силвия Дюкенджиева.
6.

Регистрация

на

наблюдатели

от

фондация

„Младежка толерантност”.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, в
днешната поща е качен проект с номер 1052, който предлагам на
вашето внимание:
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„Постъпило е заявление вх. № 1528-НС от 08.05.2013 г. на
ЦИК от Икмал Юсеинова Джомова – председател на Управителния
съвет на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“, регистрирано
с Решение на ЦИК № 2440-НС от 18.04.2013 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

Икмал

Юсеинова

Джомова,

представляваща фондацията, в полза на 65 (шестдесет и пет) лица –
представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“, и
списък

с

имената

и

единните

граждански

номера

на

упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г., 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 фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“,
както следва: /Приложен списък с 65 лица./
Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния
регистър.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение с № 2560-НС.
7. Регистрация на наблюдатели от ГИСДИ.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, предлагам ви следващият
проект за решение.
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„Постъпило е заявление вх. № 1530-НС от 08.05.2013 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 в полза на 166 (сто шестдесет и шест) 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:
Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния
регистър.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Има ли други становища, колеги?
ЕЛЕНА МАРКОВА: Колко броя станаха наблюдателите?
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Според мен минават 20 хиляди.
Има качен списък с наблюдателите на сайта на ЦИК.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: В тази връзка ви предлагам да
направим едно обобщение на тези данни, които имаме и да ги
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сложим на нашата страница. Нека да го сложим, за да видят всички
колко наблюдатели има. Да са наясно всички.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Може това да се направи от някой
друг, но не от Силва.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз ще го направя.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Колеги,

който

е

съгласен

с

предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение с № 2561-НС.
8.

Регистрация

на

международни

наблюдатели

от

ОССЕ/БДИПЧ.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Следващият проект за решение,
който ви предлагам да гласуваме, е следният:
„Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с
вх. № 1546-НС/08.05.2013 г. с искане да бъдат регистрирани като
краткосрочни наблюдатели представители на ОССЕ/БДИПЧ 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:
1. Газменд Агай (Албания)
2. Брунилда Пеци (Албания)
3. Педер Байерхолм Ларсен (Дания)
4. Алан Федор (САЩ)
5. Екатерина Юманова (Холандия)
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Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния
регистър.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Който е съгласен с предложения
проект за решение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение с № 2562-НС.
9.

Регистрация

на

международни

наблюдатели

от

Комисията за отворена демокрация.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Колеги,

продължавам

със

следващите международни наблюдатели.
„Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с
вх. № 1543-НС/08.05.2013 г. с искане да бъдат регистрирани като
наблюдатели представители на Комисията за отворена демокрация
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:
1. Хърбърт Брайън Медорф (САЩ)
2. Майкъл Хюстън Гето (САЩ)
3. Кенет Евън Брикър (САЩ)
4. Иракли Гогава (Грузия)
Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния
регистър.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.”
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Който е съгласен с предложения
проект за решение, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение с № 2563-НС.
10.

Регистрация

на

наблюдатели

от

сдружение

„Обединени идеи за България”.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, продължавам с проект на
решение за регистрация на чисто нова организация за участие с
наблюдатели.
„Постъпило е заявление вх. № 1474-НС от 07.05.2013 г. на
ЦИК от Никола Лазаров Голев – член на Управителния съвет на
сдружение „ОБЕДИНЕНИ ИДЕИ ЗА БЪЛГАРИЯ”, упълномощен с
пълномощно

от

представляващия

сдружението

Александър

Страхилов Найденов, юридическо лице с нестопанска цел, за
регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са
приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от
29 април 2013 г. по фирмено дело № 83 от 2012 г., издадено от
Софийски градски съд; пълномощно от Никола Голев, упълномощен
представител в полза на 12 (дванадесет) лица - представители на
„ОБЕДИНЕНИ ИДЕИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, списък с имената и
единните граждански номера на упълномощените от сдружението
лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май
2013 г. и пълномощно от представляващия сдружението в полза на
Никола Голев.
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:
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РЕГИСТРИРА

сдружение

„ОБЕДИНЕНИ

ИДЕИ

ЗА

БЪЛГАРИЯ”, за участие с наблюдатели в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена
организация.
РЕГИСТРИРА
представители

на

като

наблюдатели

сдружение

упълномощените

„ОБЕДИНЕНИ

ИДЕИ

ЗА

БЪЛГАРИЯ”, както следва:
1. Жасмина Петрова Гевезиева
2. Светлозар Кирилов Цветанов
3. Надежда Христова Тричкова
4. Атанаска Любомирова Методиева
5. Надя Георгиева Томова
6. Росен Веселинов Цветков
7. Нели Василева Станева
8. Александър Страхилов Найденов
9. Татяна Кирилова Миткова
10. Габриела Викторова Манолова
11. Камен Ивелинов Чанов
12. Станислав Запрянов Манилов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния
регистър.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Който е съгласен с предложения
проект за решение, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение с № 2564-НС.
11. Регистрация на наблюдатели от фондация „Център за
ромска интеграция”.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, продължавам с още една
нова, не регистрирана до настоящия момент организация. Когато
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постъпиха тези документи на фондацията, техните документи не
бяха

съгласно

нашите

изисквания,

не

беше

предоставено

удостоверение за актуално състояние в оригинал. Към настоящия
момент всички изискуеми документи са налице.
„Постъпило е заявление вх. № 944-НС от 17.04.2013 г. на ЦИК
от Павлина Кирилова Русинова – Председател на Управителния
съвет на фондация „ЦЕНТЪР ЗА РОМСКА ИНТЕГРАЦИЯ“,
юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са
приложени: удостоверение за актуално състояние на фондацията от
19 април 2013 г. по фирмено дело № 10828 от 2004 г., издадено от
Софийски градски съд; пълномощно от Павлина Русинова,
представляваща фондацията в полза на 270 (двеста и седемдесет)
лица – представители на „ЦЕНТЪР ЗА РОМСКА ИНТЕГРАЦИЯ“, и
списък

с

имената

и

единните

граждански

номера

на

упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.”
Лицата са проверени от „Информационно обслужване”.
Истината е, че списъкът първоначално беше с малко по-голям брой.
Тези лица, които са били регистрирани предварително от друга
организация, са изключени, така че списъкът е от 270 лица,
отговарящи на изискванията.
„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

фондация

„ЦЕНТЪР

ЗА

РОМСКА

ИНТЕГРАЦИЯ“, за участие с наблюдатели в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена
организация.
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РЕГИСТРИРА
представители

на

като

наблюдатели

фондация

упълномощените

„ЦЕНТЪР

ЗА

РОМСКА

ИНТЕГРАЦИЯ“, както следва: /по приложен списък/
Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния
регистър.
На

регистрираните

наблюдатели

да

се

издадат

удостоверения.”
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Уважаеми

колеги,

чухте

предложения проект за решение.
Който е съгласен да бъде регистриран като наблюдател
„Центърът за ромска интеграция”, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение с № 2565-НС.
12.

Регистрация

на

наблюдатели

от

асоциация

„Прозрачност без граници”.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Колеги,

продължавам

със

следващия проект за решение.
„Постъпило е заявление с вх. № 1532-НС от 08.05.2013 г. на
ЦИК от Огнян Минчев – председател на Управителния съвет и
Калин

Славов

–

изпълнителен

директор

на

сдружение

„АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, регистрирано с
Решение № 2367-НС от 3 април 2013 г. на ЦИК, 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 Огнян Минчев и Калин Славов,
представляващи

сдружението,

в

полза

на

6

(шест)

лица –

упълномощени представители на „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ
БЕЗ ГРАНИЦИ“, и списък с имената и единните граждански номера
на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели
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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 „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ
ГРАНИЦИ“, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Симеона Владимирова Христова
Деян Трендафилов Трендафилов
Виктория Михайлова Димитрова
Полина Добринова Петрова
Маргарита Петрова Ламбева
Петя Стойкова Александрова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния
регистър.
На

регистрираните

наблюдатели

да

се

издадат

удостоверения.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен да бъде
регистрирана

като

наблюдател

асоциация

„Прозрачност

без

граници”, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение с № 2566-НС.
13.

Издаване на дубликат на загубено удостоверение за

наблюдател.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, продължавам с доклада.
Постъпило е едно писмо с вх. № 1566, адресирано до мен, тъй като
очевидно вече половин България знае, че само аз се занимавам с
наблюдателите. Писмото е със следния текст:
„Уважаема госпожо Дюкенджиева,

моля да заличите

издаденото удостоверение с решение на ЦИК на лицето Красимира
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Буюклиева, това е регистриран от нас наблюдател на асоциация
„Прозрачност без граници” и да й издадете ново, тъй като не можем
да си го намерим. Ако ви трябва повече информация, съм на ваше
разположение.”
Колеги, аз лично смятам, че в този случай бихме могли да
напишем едно решение, с което да анулираме издаденото
удостоверение и да й издадем ново, но искам да чуя и вашето
мнение за това как да постъпя. Аз ще се въздържа от коментар.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Можем да издадем
същия номер удостоверение и отгоре да пишем „Дубликат”, тъй като
друго лице не може да злоупотреби с това удостоверение. Вътре
фигурират

данните

наблюдател.

Другият

на

лицето,
вариант

което
е

да

е

регистрирано

анулираме

като

издаденото

удостоверение и да издадем ново, което според мен е понеподходящия подход.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Добре,

аз

приемам

предложението на лицето Красимира Красимирова Буюклиева
Губинска, регистрирана с наше решение като наблюдател от
асоциация

„Прозрачност

без

граници”,

да

бъде

издадено

удостоверение-дубликат със същия номер.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Който е съгласен с предложеното
решение, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Предложението се приема.
14.

Замяна в регистрирани анкетьори на

„Медиана”

ООД

за

извършване

на

агенция

социологически

проучвания.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Продължавам със следващия
проект за решение:
„Постъпило е заявление вх. № 1538-НС от 08.05.2013 г. от
Кольо Колев - управител на „МЕДИАНА“ ООД, регистрирано с
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решение на ЦИК № 2492-НС от 26.04.2013 г. като агенция, която ще
извършва социологическо проучване в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
Със заявлението се иска замяна на един анкетьор на агенцията
в гр. Пазарджик поради заболяване и регистриране на нов анкетьор.
Иска се в секция в гр. Лом да бъде регистриран още един анкетьор,
по причина, че е възможно в последния момент да са наложи замяна.
Към заявлението са приложени пълномощно от Кольо Колев в полза
на Полина Костадинова Иванова с право да подаде заявлението за
промяна на анкетьорите в ЦИК и оригинала на издаденото
удостоверение на анкетьора, чиято замяна се иска – Ардашес Кеворк
Берберян.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21а,
чл. 137, ал. 1 и чл. 137б от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
ЗАЛИЧАВА като анкетьор на „МЕДИАНА” ООД, агенция,
която ще извършва социологическо проучване в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г., Ардашес Кеворк Берберян
и анулира издаденото му удостоверение.
РЕГИСТРИРА като анкетьори на „МЕДИАНА” ООД, агенция,
която ще извършва социологическо проучване в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г., Петър Емилов Козарев и
Йордан Александров Симеонов.
На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, чухте предложения проект за
решение. Който е съгласен, моля да гласува
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение с № 2567-НС.
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15. Заличаване на регистриран анкетьор на „Болкан
Бритиш соушъл сървис” АД за социологически проучвания.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, засега на този етап ще ви
докладвам последния проект за решение:
„Постъпило е заявление вх. № 1535-НС от 08.05.2013 г. от
Кънчо Стойчев – изпълнителен директор на „БОЛКАН БРИТИШ
СОУШЪЛ СЪРВЕЙС” АД, регистрирано с решение на ЦИК №
2494-НС от 26.04.2013 г. като агенция, която ще извършва
социологическо проучване в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
Със заявлението се иска от списъка на анкетьорите на
агенцията да бъде заличена Боряна Христова Кючукова. Към
заявлението е приложен оригинал на издаденото удостоверение на
анкетьора.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21а,
чл. 137, ал. 1 и чл. 137б от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
ЗАЛИЧАВА като анкетьор на „БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ
СЪРВЕЙС” АД, агенция, която ще извършва социологическо
проучване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Боряна Христова Кючукова и анулира издаденото й удостоверение.”
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, чухте предложения проект за
решение. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение с № 2568-НС.
Давам думата на Мария Мусорлиева.
16.

Предложение за назначаване на сътрудници към

Работната група по жалбите, Работна група 1.8, към Медийната
комисия и в канцеларията пред кабинета на председателя в
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изборните дни. Предложение за увеличаване заплащането на
членовете на Централната избирателна комисия в различните
изборни периоди.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, много ви моля
да гласуваме тези 5 бройки за деня на избора към Работната група
по жалбите и работата на СИК и РИК. Моля ви да одобрим тези 5
бройки с ръководител на бюрото Поли, която завежда регистъра.
Предоставих възможност на всяка една от групите да даде свой
представител и такива са ми подадени. Благодаря.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Кой има други предложения?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предложение едва ли бих могъл
да направя. Въпрос. Нали Поли си е към сътрудниците, които по
принцип са си сътрудници? Тогава бройките не са 5, а са 4.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Има ли други въпроси, мнения?
Ако няма, който е съгласен с предложението, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 10, против – 5.
Предложението се приема.
МАЯ

АНДРЕЕВА:

Ще

помоля

да

се

изключи

видеоизлъчването, поради това, че вчера се гласува за всички
останали сътрудници възнаграждение, което не се отнася като
решение по отношение на тези сътрудници, за които сега
гласувахме, така че и този въпроси би трябвало да бъде решен.
(Видеоизлъчването се изключва.)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате думата, госпожо
Андреева.
МАЯ АНДРЕЕВА: С така гласуваните към момента решения
за изплащане на възнаграждения, в това число и по отношение на
членовете на Централната избирателна комисия, предложението ми
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е извлечение от протокола да бъде предоставено за сведение и
изпълнение на главния секретар и счетоводителя на комисията.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Това би следвало да
бъде със съответно придружително писмо.
Колеги, чухте предложението на госпожа Андреева. Тя счита,
че не е необходимо да бъде подлагано на гласуване. Аз искам само
да изразя едно становище, че докато обсъждахме размера на
възнагражденията на членовете на Централната избирателна
комисия и включването на видеоизлъчването, не намира за мен
законова опора. Тези дебати следваше да бъдат проведени при
включено видеоизлъчване. И моля да го възстановите.
МАЯ АНДРЕЕВА: Само искам да поясня, че излъчването
беше спряно по повод обсъждане на възнаграждението на
сътрудниците. То не е изключено по друг повод или по друга
причина.
Искам единствено да получа становище на комисията дали
счита за необходимо изпращане на извлечение от протокола по така
взетите решения за възнаграждения с придружително или без
придружително писмо до главния секретар и до счетоводителя.
Моето предложение е това да стане без придружително писмо, тъй
като те са в нашата администрация и е достатъчно да разполагат с
извлечение от протокола. Ако има различни становища, моля,
колеги, да ги изразите.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз искам да направя
само едно пояснение. Естествено, че препис от протокола може да
бъде представен на нашите служители, без да е необходимо
придружително писмо. Въпросът е, че целта, с която се предоставят
тези преписи от протоколите, са за да имат други последици. Дали
тези служители, получавайки препис от протокола, ще се счетат за
упълномощени

от

Централната

избирателна

комисия

да

предприемат съответните действия, за да се породят последиците на
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тези решения без съответното придружително писмо, аз лично
считам, че не. Така или иначе съм против тези решения. Ако ЦИК
счита, че не е необходимо придружително писмо, няма пречка това
да стане и без такова.
Заповядайте, госпожо Андреева.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, придружително писмо, както
поясних преди възстановяване на излъчването, е в смисъл такова,
което да се гласува от комисията. Защото това придружително
писмо така или иначе означава, както всяко едно такова в рамките на
вътрешната администрация, за сведение и изпълнение. Да, разбира
се, това го подкрепям. Но в смисъл нещо, което да се гласува от
комисията, не считам, че е необходимо. Просто придружително
писмо

в

смисъл:

„Приложено

изпращаме

за

сведение

и

изпълнение…” за мен е достатъчно. Но нека да се уточним сега по
тези въпроси дали те по този начин ще бъдат гласувани в комисията.
Защото аз лично не намирам за необходимо това.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, сега да го
подложа ли на гласуване или това беше просто едно становище?
МАЯ АНДРЕЕВА: Становище беше за едно придружително
писмо, което не е необходимо да се гласува.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Мисля че въпросът с
преписите е решен, те ще бъдат предоставени. Мисля, че
приключихме с този въпрос.
Госпожо Сапунджиева, заповядайте.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател. Уважаеми колеги, аз се обръщам с молба към
Централната избирателна комисия и виждам, че само част от
колегите, които от нашата работна група са тук. Така, както
гласувахме сътрудници за изборния ден, знаете, че имаме много
наблюдатели, почти всички са заявили, че в изборния ден ще бъдат
тук. Имам една молба да бъде гласуван един сътрудник с
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възнаграждение каквото е гласувано за всички, да подпомага нашата
работна група. И заявявам пред комисията, че ще се търси сътрудник
с перфектен английски език, който да посреща и да обслужва
работата, свързана преди всичко с наблюдателите, разбира се, да
подпомага и работата с медиите.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви, госпожо
Сапунджиева. Аз ще си позволя, тъй като още сме на тема
сътрудници, да ви помоля да гласувате и за мен един допълнителен
сътрудник, който всъщност няма да бъде мой личен сътрудник, а поскоро това да бъде един сътрудник, който да бъде на разположение в
канцеларията пред моя кабинет и да бъде непосредствено на
разположение на телефона, да може да отговаря на телефона, защото
госпожа Манолова е ангажирана с много други функции и е много
по-полезна, знаете, че тя е и служител от администрацията и да не я
превръщаме в един секретар на телефона. Този сътрудник, разбира
се, няма да отговаря само по телефона, има много друга работа,
която касае обслужването на кабинета. Просто ви моля за още един
сътрудник освен госпожа Николина Илиева, която всички много
добре познавате и която, както знаете, поема много голяма част от
функциите, обслужваща членовете на ЦИК.
Поради което, ако не възразявате, ще подложа едновременно
на гласуване предложението на госпожа Сапунджиева за един
сътрудник към Медийната група и един сътрудник, който да
обслужва канцеларията пред председателския кабинет. Разбира се,
възнаграждението на тези сътрудници да бъде такова, каквото е и на
всички останали сътрудници съобразно взетите решения в изборния
период.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение.
Мисля, че приключихме със сътрудниците за изборния ден.
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Заповядайте, госпожо Грозева.
17.

Разглеждане на въпроса за отличителните знаци на

представителите на партии, коалиции и инициативни комитети
и тяхното евентуално допълване с наименованието на партията
или коалицията от партии.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, както в началото на
заседанието ви уведомих, имаше много запитвания относно
отличителните знаци, които представителите на партии, коалиции
от партии и инициативни комитети ще носят в изборния ден.
Съгласно наше решение 2162-НС от 15.03.2013 г. ние сме дали
образец и фактически отличителните знаци изглеждат по този начин.
Много голяма част от партиите и коалициите считат и са изписали
представител на коя партия е съответно лицето, което те са
упълномощили да ги представлява в съответния изборен район.
Искам да ви кажа, че ако не напишем отдолу чий представител на
партия, коалиция или инициативен комитет е това лице, няма как
според мен членовете на секционната избирателна комисия да
изпълнят разпоредбата на чл. 101а, а именно, че в изборното
помещение може да присъства по един представител на партия, само
по един. Нали ви е ясно, че не може през 5 минути тези хора, нямат
режима на застъпниците, т.е. те не са ограничени само в една секция,
те могат да посещават и други секции, легитимирайки се само със
съответното пълномощно. Представете си как членовете на
секционната комисия на всеки половин час ли ще проверява
пълномощните, те имат и друга работа.
Според мен това ще доведе до хаос и затова поставям
въпроса на обсъждане, искам да чуя и вашето мнение. Ако някой
счита, че това да се напише коя партия или коалиция представителят
представлява е агитация, то искам да ви кажа, че това звучи много
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смешно. Той е в качеството си да наблюдава изборния процес, а не
да агитира. Това са неправилни според мен тълкувания. Но така или
иначе, тъй като Централната избирателна комисия е колективен
орган, аз счетох за необходимо да поставя този въпрос, за да не
настъпи хаос. Вие знаете какви са разпоредбите на закона. Ако те се
явят представители на партии с различни от тези знаци, които ние
сме посочили, естествено ще трябва да бъдат отстранени от
изборното помещение.
Затова считам, че трябва да обсъдим този въпрос. Моето
предложение го разбрахте.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Манахова.
АННА МАНАХОВА: Аз разбирам загрижеността на госпожа
Грозева, но смятам, че аргументацията, която е предоставил
Изборният кодекс, не дава възможност да бъде допълвано
наименованието на партия или коалиции от партии в баджа, който
носи съответния представител. Мисля, че всички субекти, участващи
в изборния процес, са особено чувствителни относно това в
изборния ден да се използват наименованията на партии и то в
изборното помещение. Не бих могла да приема, че толкова много ще
бъде затруднена работата на секционните избирателни комисии, тъй
като тези представители се легитимират с пълномощно, отделно от
това информацията е публична и е качена на страниците на
съответните районни избирателни комисии, т.е. предвидени са
механизми за следенето на това кои са регистрирани като
упълномощени представители на партиите и коалиции от партии.
Така че реално погледнато всяко лице, което влиза в изборното
помещение, се легитимира. Избирателите се легитимират с лична
карта, по същия начин се легитимират и представителите. Една част
от секционните избирателни комисии са с поне 7 човека и смятам, че
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поне от членовете на СИК следва да отговаря. Той така или иначе по
неволя ще бъде такъв, защото има твърде много участници в
изборния процес или по-скоро фигури, които имат право да
присъстват в изборното помещение.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Представителите може да са на
различни партии и коалиции, но може да има и двама от една
партия. Как, по какво ще се различат? Застъпникът е ограничен,
докато представителят на партия, както и наблюдателите, те могат
да посещават не една, а пет или десет секции. Освен това, госпожо
Манахова, нали не си представяте, че във всички 11 700 секции по
села и паланки има компютър с интернет и те следят страницата на
районната избирателна комисия и списъкът с представителите на
партиите? Считам, че практически това ще е невъзможно и затова
предложих с цел облекчаване работата на секционната избирателна
комисия в изборния ден, която и да е, това ще бъде изключително
натоварена и отговорна.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Маринова.
ГЕРГАНА

МАРИНОВА:

Аз

разбирам

всички

тези

съображения и в тях има логика, обаче мисля, че сме закъснели да
правим каквото и да било. Днес е четвъртък вечерта и ако сега
вземем това решение, на мен ми се струва, че ще е много късно.
Възможно е вече партиите и коалициите от партии и инициативните
комитети да са си направили баджовете, хората да са си ги набавили,
да имат яснота и предварителна подготовка. И ако в последния
момент ние променим правилата на играта и въведем някакви други
баджове, според мен с това ще създадем по-голям хаос и по-голямо
притеснение за партиите, коалициите от партии и инициативните
комитети.
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Освен казаното от колегата Манахова, която подкрепям и с
това практическо съображение, бих ви помолила да не правим
промени в тези обозначителни знаци.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Манахова.
АННА МАНАХОВА: Искам да кажа още нещо. Ако си
спомняте, ние даже гласувахме специално съобщение, с което
обърнахме внимание на решенията и приложенията към тях,
задължително

всички

районните

избирателни

комисии

да

публикуват на страниците си образците на тези баджове и те са го
направили. Поне аз където отворих видях, че това е сторено.
Смятам, че наистина е просто твърде късно.
И още един аргумент. Аз лично не си спомням някога в
изборната практика и по старото законодателство, и по новото да се
допускало представителите на партии или застъпници да влизат в
изборното помещение с посочване на субекта, който представляват.
От практиката мога да кажа, че нямам наистина такъв спомен.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Добре.

Госпожо

Грозева, ще подложа Вашето предложение на гласуване. Гласуваме
за това върху баджа на представителя на партия да се изписва името
на съответната партия или коалиция.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 5, против – 7.
Предложението не се приема, поради което има решение за
отхвърляне.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Манахова.
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18.

Брой и удостоверяване на членовете на СИК, които

предават изборните книжа и материали на РИК, съответно на
комисията по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс.
АННА МАНАХОВА: Във връзка с вчерашната дискусия,
моето предложение и решението, което взехме, да бъде изготвено
принципно решение относно това колко от членовете на СИК следва
да предадат изборните книжа и материали на РИК, съответно на
комисията по чл. 233 и как ще удостоверят след това пред
представителите на общинската администрация факта, че именно
това са членовете на секционните избирателни комисии, които са
предали книжата и материалите, моля да обърнете внимание на
проекта,

качен

в

днешното

заседание,

относно

броя

и

удостоверяване на членовете на СИК, които предават изборните
книжа и материали на РИК, съответно на комисията по чл. 233, ал. 7
от Изборния кодекс. Надявам се, че в проекта, който съм изготвила,
коректно съм отразила чрез протоколно решение основна точка на
решението. На разположение съм, ако някой има предложения за
промени, да ги направи.
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и т. 7, чл. 230, ал. 1, чл. 233 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Екземплярите от протоколите и останалите книжа и
материали се предават на РИК, съответно на комисията по чл. 233,
ал. 7 от ИК от трима представители на СИК – председател или
заместник-председател, секретар и един член – предложени от
различни партии и коалиция от партии.
2. Допълнително възнаграждение по т. 2 от Решение № 2465НС от 22 април 2013 г. се изплаща на не повече от трима
представители

на

СИК,

които

ефективно

са

осъществили

предаването на книжата на РИК и на комисията по чл. 233, ал. 7 от
ИК.
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3. За удостоверяване кои членове на секционната избирателна
комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези
членове

на

СИК

предават

на

приемащия

член

на

РИК

удостоверението си за член на СИК. Представителят на РИК го
подписва и подпечатва с печата на РИК и го връща обратно за
легитимирането на члена на СИК пред съответната общинска
администрация, която следва да изплати възнаграждението.”
Всъщност аз самата искам да направя две стилистични
промени. В т. 3 след „За удостоверяване” предлагам да добавим
„обстоятелството” и изречението да продължи нататък. Да, и
второто ми предложение беше да махнем в т. 2 думата „ефективно”.
То става ясно, че възнаграждението се изплаща на не повече от
трима, така че предлагам думата „ефективно” да отпадне.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате думата
по проекта преди да го подложа на гласуване.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колегата Манахова добре го е
изписала за удостоверяване, въпросът е, че ще добавим ли някакъв
текст за това удостоверяване. Само подпис и печат ли ще се поставя,
защото то вече носи подпис и печат от РИК. Би следвало да се
напише, че членът е предавал материали и да се подпише или
някакъв подобен текст.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Аз в тази връзка имам конкретно
предложение. На гърба на удостоверението, което ще носи членът на
секционната избирателна комисия, защото този въпрос ми се
постави при обучението, защото секретарите на общините се
съгласиха, че това е документ, който служи за финансовата
отчетност, се написва този текст и отново се поставя подпис и печат.
Да се постави текстът, че съответният член на секционната
избирателна комисия е предал изборни книжа и материали. Подпис
и печат.

46
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Да допълним текста, че на гърба на
удостоверението се изписва, че членът на СИК е предал изборни
книжа и там да се сложи подпис и печат на РИК.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Нека ангажиментът за
написване на текста да е за членовете на секционните избирателни
комисии. Членовете на СИК да си подготвят този текст върху
удостоверението и после просто да се постави печат и подпис.
АННА МАНАХОВА: В т. 3 предлагам като изречение второ,
без да посочваме кой го извършва, да напишем: „На гърба на
удостоверението се изписва текст: „Членът на СИК е предал
изборните книжа.” Представителят на РИК подписва и подпечатва
удостоверението на гърба с печата на РИК и го връща обратно на
легитимиран

член

на

СИК

пред

съответната

общинска

администрация, която следва да изплати възнаграждението.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:

Имате ли други

предложения по този проект?
Ако няма, който е съгласен с проекта на решение относно
броя и удостоверяване на членовете на СИК, които предават
изборните книжа, ведно с добавките, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение с № 2569-НС.
19. Съобщение относно подписване на протоколи от
комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК.
АННА МАНАХОВА: Колеги, отново във вътрешната мрежа
за днешното заседание е качен един проект на съобщение. Това е
проект на съобщение, което ви докладвах в началото на заседанието,
за да се включи в дневния ред, във връзка със запитванията, за които
докладвах. Госпожа Солакова също ми отправи едно предложение,
което аз намирам за много разумно, че освен че посочваме, че
протоколите се подписват от поне трима представители на
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комисията по чл. 233, в случай, че подпишат повече от 9-е члена,
които са в образеца на протокол, номерацията продължава на ръка и
се вписват тези членове, защото е имало и такива въпрос, ако
подпишат повече, какво правят.
Предлагам да гласуваме следния проект на съобщение:
„С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно подписване на протоколи от комисиите по чл. 233, ал. 7 от
ИК
Съгласно т. 10 от решение № 2511-НС от 30 април 2013 г.
членовете на СИК/ПСИК предават на поне трима членове на
комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК – представители на различни
партии и коалиции от партии или двама представители на различни
политически партии и коалиции от партии и на представителя на
областната администрация запечатаната торба с бюлетините и други
книжа и материали и плика, съдържащ изброените в т. 10
документи.
За предаването се съставя протокол, който следва да бъде
подписан от предаващите членове на СИК и от поне тримата
горепосочени представители на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК. В
случай, че подписват повече от девет членове на комисията по чл.
233, ал. 7 от ИК, отпечатаната номерация в образеца на протокола
се продължава на ръка.
Същото правило важи и за подписването на констативния
протокол, който се съставя в случаите на торби с нарушена цялост.
ВАЖНО:

Лентата/лентите,

с

която

се

запечатва

помещението/помещенията, определени за съхранение на изборните
книжа и материали се подписва от всички членове на комисията по
чл. 233, ал. 7 от ИК.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, запознахте се с
проекта за съобщение относно подписването на протоколите.
Който е съгласен с проекта за съобщение, моля да гласува.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Предложението се приема.
В тази връзка да поставя един такъв въпрос, който в разговор с
членове на районна избирателна комисия София ми беше поставен.
Става въпрос за следното. Ще се опитам да го опиша максимално
точно. Не става въпрос за сътрудници към комисията по чл. 233, ал.
7, тъй като ние се разбрахме, че няма да има сътрудници към тези
комисии, затова предвидихме увеличен състав на комисиите и че
функциите ще се изпълняват само от членовете на комисията. Но
въпросът е, когато в съответните зали, където са изчислителните
пунктове, говоря специално за София, и където ще бъдат настанени
самите комисии, според РИК-овете има нужда от технически лица,
които да ги упътват относно пътя, по който трябва да минават и др.
Има нужда от такива технически лица, които да изпълняват такива
технически функции. Очевидно тези технически лица няма как да
паднат там от небето, защото нито има нерегламентирани
присъстващи лица в тези зали, нито охрана, нито администрация,
нито който и да било.
Въпросът

беше

може

ли

служители

от

областната

администрация, които няма да бъдат назначавани като сътрудници,
няма да им бъде заплащано, нито определено възнаграждение,
просто определени със заповед на областната администрация да
присъстват в тези помещения и да изпълняват такива технически
функции по упътване, по викане и др. или това е абсолютно
забранено. Този въпрос ви поставям и аз на вас сега.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: В тази връзка, ако

Централната

избирателна комисия си спомня, имахме запитване от кмета на
Столичната община и изпратихме писмо със следния текст, че
сътрудници, които да подпомагат работата на комисиите по чл. 233
не се допускат, но че се допускат технически сътрудници, които да
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подпомагат работата на районните избирателни комисии точно в
тази връзка. Такъв беше отговорът, такова писмо гласувахме,
адресирано до кмета на Столичната община, но не сме го
разпространявали. Тъй като, ако си спомняте, по време на
референдума ние изпаднахме в патова ситуация.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Освен да изпратим
копие от писмото. Аз не възразявам, даже нямам и конкретно
становище, което да застъпвам, просто ви предавам един технически
въпрос. Ако го обобщим, означава, че там на място присъстват
строго определени категории лица, те са членове на избирателни
комисии, членове на комисията по чл.. 233, охрана, наблюдатели,
представители и т.н. Служители, администрация в общия смисъл на
понятието или други нерегламентирани лица не присъстват и няма
как да присъстват. Така че от тази гледна точка може би е удачно да
препратим копие от писмото.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Просто трябва да направим едно писмо с
аналогично съдържание.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля Ви да намерите
текста и да го обсъдим. Защото действително помещенията са
големи, разстоянието е голямо, маршрутите са големи. Но нека да са
регламентирани всички тези въпроси.
И още един въпрос, който ми поставиха, когато бях на
пързалката на Славия, където ще се помещава един от РИК-те в
София. Въпросът беше следният. Има едни табла, които те поставят
в центъра на пързалката в случая и на тези табла да бъдат
прожектирани някакви данни. В случая първо те ще прожектират
данните относно това кой трябва да влезе, кой е минал и в този ред
на мисли, за което няма пречка.
Следващият въпрос беше може ли на същите тези табла да
бъдат прожектирани филми, тъй като докато членовете на
секционните избирателни комисии изчакват един продължителен
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период от време, може би по-лесно ще понесат периода, в който
трябва да изчакат, ако гледат такива филми. Аз отговорих, че според
мен не би следвало да има такива прожекции, защото си мисля, че
това не е мястото за такива прожекции. Не знам дали съм права.
Отново днес ми беше поставен този въпрос. Тъй като ние нямаме
решение, пак ви го поставям, за да дадем един отговор, да има ясна
регламентация по въпроса, за да не се стига до това ние да не сме
дали становище. Не възразявам каквото и решение да приеме ЦИК,
аз ви казах какво спонтанно отговорих в момента, в който ми беше
поставен въпроса. Не знам дали съм права и не знам какво
становище ще вземете. Аз действително нямам нищо против, че
когато се наложи дълъг престой, става неприятно, но все си мисля,
че предвид целта на престоя ангажиментът е много сериозен и не би
следвало това да се прави. Нямам нищо против комфорта на
членовете на СИК, но за мен този комфорт не включва прожекция на
филми, по-скоро включва това, за което имам уверение от
областната администрация, че са осигурени достатъчно седящи
места, отопление, включва топли напитки, чай, вода, включва суха
храна под формата на пакетирани продукти, каквото са успели да
предоставят съобразно техния бюджет областите и общините, както
и работещи в близост до изчислителните пунктове и залите за
предаване заведения с изричната молба цените, на които се продават
стоките, да не бъдат увеличавани допълнително, да бъдат нормални,
за да могат всички членове на секционните избирателни комисии да
се чувстват нормално, да има ритмично придвижване, транспортът
да е осигурен нормално. Специално за София аз мога да кажа, че
това, с което съм се запознала досега и организацията, която беше
направена, считам, че няма основания да няма нормална работа.
Единствено не съм много сигурна как е минало обучението с
ксероксите, но към тази тема ще се върнем.

51
Така че аз лично ви предлагам да отговорим отрицателно на
това питане. Ако имате други становища, моля да ги заявите.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, аз не мисля, че
някой от нас би имал различно становище. Целта на тримата членове
на секционната избирателна комисия, които следва да предадат
изборните книжа и материали, е именно да ги предадат и да се
уверят, че именно тези изборни книжа и материали са предадени и
че данните, които са констатирани в протокола, са въведени в
системата на преброителя точно така, както са отразени от
секционната избирателна комисия. Аз не считам, че изобщо следва
да обсъждаме темата дали трябва да гледат филми или не. Това е
малко несериозно.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имаше отправен въпрос,
аз ви го довеждам до знанието. Нека да дадем отговор, за да има
яснота. Аз така предлагам. Затова попитах има ли противно
становище или коментари, да ги заявите.
Ако не, който е съгласен с моето предложение, ако не
възразявате, по телефона ще дам отговор, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Предложението се приема.
Ще уведомя по телефона председателя на РИК - София.
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
20.

Регистрация

на

наблюдатели

от

сдружение

„Корективи”.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, предлагам на
вашето внимание проект за решение за регистрация на наблюдатели
на сдружение ”Корективи”:
„Постъпило е заявление вх. № 1575-НС от 09.05.2013 г. на
ЦИК от Павел Вълчев – председател на Управителния съвет на
сдружение „КОРЕКТИВИ“, регистрирано с Решение на ЦИК №

52
2477-НС от 23.04.2013 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:
сдружението

пълномощно
в

полза

от

Павел

Вълчев,

представляващ

на 6

(шест)

лица

упълномощени

–

представители на „КОРЕКТИВИ“, 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 „КОРЕКТИВИ“, както следва:
Име, презиме, фамилия
Пламен Георгиев Маринов
Веселка Дамянова Станколова-Ненчева
Добринка Янакиева Христова
Мариела Ангелчова Драгомирова
Шенер Шемсетин Рамадан
Петър Димков Петров
Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния
регистър.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, ако нямате
възражения по доклада или въпроси към докладчика, който е
съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение с № 2570-НЧ.
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21.

Регистриране

на

наблюдатели

от

сдружение

„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори”.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Колеги,

продължавам

със

следващия проект за решение, който е искане за наблюдатели на
сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични
избори”:
„Постъпило е заявление вх. № 1542-НС от 08.05.2013 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 в полза на 340 (триста и четиридесет) 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

/Прилага се списък с имената./

ИЗБОРИ“,

както

следва:
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Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния
регистър.
На

регистрираните

наблюдатели

да

се

издадат

удостоверения.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:

Колеги, който е

съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение с № 2571-НС.
22.

Корекция на името на регистриран наблюдател

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, последният проект за
сега е с № 1048, качен в днешната мрежа. С вх. № 1582-НС от
09.05.2013 г. сме получили от Министерството на външните работи
писмо, с което се иска да бъде извършена корекция в наше решение,
с което сме регистрирали за наблюдатели представители на
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Предлагам ви да
гласуваме следния проект за решение:
„Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с
вх. № 1582-НС от 09.05.2013 г., с искане да бъде извършена
поправка в името на регистрирания международен наблюдател от
Костас Триантафилос (Гърция) на Константинос Триантафилос
(Гърция).
Със заявлението се иска издаване на ново удостоверение.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21б във връзка с чл. 101б, § 1,
т. 18, буква „б“ от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
Личното

име

на

регистрирания

като

международен

наблюдател с Решение № 2331-НС от 29 март 2013 г. вместо Костас
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Триантафилос (Гърция) да се чете Константинос Триантафилос
(Гърция).
Анулира издаденото удостоверение.
Регистрираният наблюдател да се впише в електронния
регистър.
На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение с № 2572-НС.
Господин Бойкинов, заповядайте.
23. Запитвания от граждани и институции.
ВАЛЕНТИН

БОЙКИНОВ:

Постъпило

е

искане

от

Софийската районна прокуратура за даване на справка дали лицето
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова е кандидат за депутат в
изборите за народни представители на 12 май 2013 г. При наличие
на данни от страна на същата да ги уведомим от листата на коя
партия се е кандидатирала във връзка с някаква прокурорска
преписка, която е образувана.
Извърших проверка по нашите регистри и констатирах, че
това лице е регистрирано като кандидат за народен представител от
Коалиция за България в 17 многомандатен изборен район, Пловдивокръг.
Въз основа на тази проверка предлагам да изпратим отговор
по направеното запитване в този смисъл.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на господин Бойкинов. Имате ли коментари?
Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Предложението се приема.
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ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Постъпил е сигнал от ПП
„Другата България” по електронната поща, с която ни уведомяват,
че днес на 8 май от 10,30 ч. до езерото „Ариана” на законно
разрешено място за провеждане на кампании служители на
Общинска полиция са репресирали техни представители и с това
грубо са погазили правата им съгласно закона. Уточнява се, че
всъщност погазването на техните права се изразява в това, че
служител от отдел „Патрул” със съдействието на инспектор от
Столичната

община повече

неправомерно

са

представители

без

от час

задържали
основание.

личните
„Това

и половина абсолютно
документи
действие

на

техни

възпрепятства

провеждането на кампанията и нарушава човешките и гражданските
права и свободи”. Молят за намеса. Сигналът е от председателя на
политическата партия до нас с препис до Столична община, както и
до МВР.
Предлагам този сигнал да приемем за сведение по следните
съображения. Съгласно разпоредбите на чл. 133, ал. 3 от Изборния
кодекс предизборните събрания и прояви се провеждат по реда на
Закона за събранията, митингите и манифестациите, като охраната
на тези мероприятия се осъществява от органите на МВР. Съответно
проверката на личните документи на някои от участниците в
предизборното мероприятие не може да бъде разглеждано като
пречка за неговото провеждане, а е израз на правоохранителните
правомощия на органите на МВР, които те упражняват по силата на
закона.
Постъпило е запитване по имейла от едно лице, което пише
следното: „Добър ден, казвам се Димитър Василев Стойчев, живея в
град Сливница, област София. Мога ли да гласувам в град Петрич.
Ето каква е ситуацията. Братовчед ми ще има рожден ден и не мога
да съм в моя град, в който съм регистриран за гласуване. Има ли
начин да гласувам в Петрич и гласът ми да се зачете.
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Предлагам да му отговорим по имейл, че не съществува друга
възможност освен да упражни избирателните си права като гласува
по постоянен адрес в град Сливница, област София. Ако желае да
гласува, то следва да отложи пътуването си.
От Областната дирекция на МВР в Пазарджик ни уведомяват,
че с решение № 29 от 06.04.2013 г. на 16 РИК Пловдив е
регистрирана кандидатска листа на ПП „Нова алтернатива” за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в 16
изборен район и като кандидат за народен представител е
регистриран Тодор Димов Георгиев. Към настоящия момент обаче
същият е държавен служител, инспектор в Областната дирекция на
МВР в Пазарджик, което е в противоречие с разпоредбата на чл. 100
от Изборния кодекс. Цитира се по-надолу разпоредбата.
„Предвид гореизложеното и във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от
Приложение 1 на Изборния кодекс моля за вземане на отношение от
ваша страна.”
Предлагам този сигнал да го изпратим на РИК Пловдив, 16 по
компетентност.
Постъпило е и едно писмо от едно лице, малко ми е трудно да
му разчета името, тъй като е написано ръкописно. Общо взето в
сигнала има различни оплаквания за нарушение на предизборната
кампания от страна на ГЕРБ, без да се сочат някакви конкретни
оплаквания и някакви конкретни искания към ЦИК. Няма искане, по
силата на което ние да санкционираме нещо.
Предлагам този сигнал да го приемем за сведение.
Също така е постъпило е писмо от едно лице, което ни
уведомява, че според Изборния закон всяка политическа партия
трябва да има минимум 5000 члена. „На вас известно ли ви е, че
партията на Яне Янев РЗС има над 2000 члена в съседна Македония,
които ще дойдат да гласуват в Р България.” И моли да вземем
някакво отношение по този сигнал.
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Това също предлагам да остане за сведение. След като
гражданите на Р Македония притежават активно избирателно право
по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс, няма никаква пречка
да упражнят правото си на глас при спазване на съответните
разпоредби на Изборния кодекс.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
доклада за сведение, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15, против – 1.
Предложението се приема.
Аз ви предлагам съобщението по чл. 233, ал. 7 да го изпратим
и по имейлите на районните избирателни комисии.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Грозева, заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Писмото, за което ви говорих, е
адресирано до кмета на Столична община, поради което ви
предлагам да изпратим на вниманието на областните управители или
като съобщение писмо със следния текст:
„Областните администрации могат да осигурят технически
сътрудници,

които

да

подпомагат

дейността

на

районните

избирателни комисии на територията на съответната област. Не се
допуска

осигуряване

на

технически

сътрудници,

които

да

подпомагат членовете на СИК при предаването на изборните книжа
и

документи,

предназначени

за

областната

администрация.

Централната избирателна комисия със свое решение № 2452-НС от
19.04.2013 г. е определила числеността на комисиите по чл. 233, ал.
7 от Изборния кодекс за съответните районните избирателни
комисии на 17, 15 и

13 членове. Считаме, че тази численост е

достатъчна за нормалното протичане на приемо-предаването на
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изборните книжа и документи, предназначени за областната
администрация.”
Нека да се уточним как да бъде изпратено – до областните
администрации, на вниманието на областните управители или да го
пуснем като съобщение. Чакам предложения.
АННА МАНАХОВА: Би могло, както правим друг път при
съобщения, които касаят и общинската администрация, да дадем
заявка да го препратят съответно на общинските администрации.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз имах предвид, че районните
избирателни комисии се помещават в областните администрации,
така че те са хората, които биха могли да осигурят сътрудници.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ще го изпратим на
областните администрации, но и на районните избирателни
комисии.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Приема се да се изпрати по електронен път.
Госпожо Христова, заповядайте.
24.

Предложение за промени в съставите на СИК извън

страната и за допусната техническа грешка в решение № 2507НС от 29.04.2013 г.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, постъпило е писмо с вх. №
1586-НС от 05.05.2013 г. от Министерството на външните работи с
предложение за промени в съставите на секционните избирателни
комисии извън страната и за допусната техническа грешка в
решение № 2507-НС от 29.04.2013 г., с което сме назначили
секционните избирателни комисии извън страната. Постъпило е
писмо с вх. № 1555 от днешна дата от Коалиция за България отново
за поправка на техническа грешка в решение № 2507-НС от
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29.04.2013 г. и писмо с вх. № 1574-НС от 09.05.2013 г. от ПП „Герб”
за поправка на техническа грешка.
Предлагам ви да гласуваме следния проект за решение:
„Постъпило е писмо с вх. № 1576-НС от 09.05.2013 г. от
МВнР с предложения за промени в състави на СИК извън страната и
поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС от 29 април
2013 г., писмо с вх. № 1555-НС от 09.05.2013 г. от КП „Коалиция за
България“ за поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС
от 29 април 2013 г. на ЦИК и писмо с вх. № 1574-НС от 09.05.2013 г.
от ПП „ГЕРБ“ за поправка на техническа грешка в Решение № 2549НС от 8 май 2013 г. на ЦИК
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 37, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
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 № 322300081, Корея,
Сеул, Филип Спасов Ашминов, ЕГН …, като секретар.
2. От секционна избирателна комисия № № 321600045,
Испания, Валенсия, Цветана Иванова Ангелова, като секретар.
3. От секционна избирателна комисия № № 321600051,
Испания, Колядо Вилялба, Соня Николова Баждарова, ЕГН …, като
зам.-председател, и Атанаска Николова Влайкова, ЕГН …, като
член.
4. От секционна избирателна комисия № 323500095, ОАЕ,
Дубай, Розалия Захариева Попова, ЕГН …, като председател.
5. От секционна избирателна комисия № 324100102, Южна
Африка, Претория, Йордан Кръстев Радкев, ЕГН …, като зам.председател.
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6. От секционна избирателна комисия № 321100034, Гърция,
Ханя, Петър Иванов Терзиев, ЕГН …, като член.
7. От секционна избирателна комисия № 321100032, Гърция,
Патра, Пламен Атанасов Саманджиев, ЕГН …, като член.
8. От секционна избирателна комисия № 321100028, Гърция,
Йерапетра, Георги Росенов Георгиев, ЕГН …, като секретар.
9. От секционна избирателна комисия № 321600055, Испания,
Малага, Таня Николова Атанасова, ЕГН …, като секретар.
10. От секционна избирателна комисия № 321600052,
Испания, Йорет де Мар, Стефка Георгиева Енева, ЕГН …, като член.
11. От секционна избирателна комисия № 321900070, Канада,
Монреал, Татяна Цанова Цанова, ЕГН …, като член.
12. От секционна избирателна комисия № 324200113, САЩ,
Чикаго, Хриска Маринова Перфанова, ЕГН …, като член.
І. 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 № 322300081, Корея,
Сеул, Милена Орлинова Лазарова, ЕГН …, за секретар.
2. В секционна избирателна комисия № 321600045, Испания,
Валенсия, Десислава Николаева Стоянова, ЕГН …, за секретар.
3. В секционна избирателна комисия № 321600051, Испания,
Колядо Вилялба, Любка Иванова Добрева, ЕГН …, за зам.председател, и Ирена Илиева Гагова, ЕГН …, за член.
4. В секционна избирателна комисия № 323500095, ОАЕ,
Дубай,

Нора

Владимирова

Иванова-Едлецбергер,

ЕГН…,

за

председател.
5. В секционна избирателна комисия № 324100102, Южна
Африка, Претория, Валентина Богомилова Ангелова, ЕГН…, за зам.председател.
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6. В секционна избирателна комисия № 321100034, Гърция,
Ханя, Диана Вълчева Терзиева, ЕГН …, за член.
7. В секционна избирателна комисия № 321100032, Гърция,
Патра, Пенка Димитрова Стефанова, ЕГН …, за член.
8. В секционна избирателна комисия № 321100028, Гърция,
Йерапетра, Митко Ангелов Симов, ЕГН …, за секретар.
9. В секционна избирателна комисия № 321600055, Испания,
Малага, Александър Георгиев Мутавчийски, ЕГН …, за секретар.
10. В секционна избирателна комисия № 321600052, Испания,
Йорет де Мар, Мария Георгиева Ангелова, ЕГН …, за член.
11. В секционна избирателна комисия № 321900070, Канада,
Монреал, Валентина Николаева Андонова-Будникова, ЕГН …, за
член.
12. От секционна избирателна комисия № 324200113, САЩ,
Чикаго, Златка Петрова Галънска, ЕГН …, за член.
ІІІ. ДОПУСКА поправка на технически грешки:
1. В Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г.:
- презимето на назначената за зам.-председател на СИК
№ 320200002, Австрия, Виена, Александра Алексеева Йолова, ЕГН
…, да се чете „Алексеева“ вместо „Алексиева“;
- фамилията на назначената за секретар на СИК №322800086,
Македония, Битоля, Марийка Василева Савова, ЕГН …, да се чете
„Савова“ вместо „Спасова“.
2. В Решение № 2549-НС от 8 май 2013 г. личното име на
назначения за член на СИК № 322800087, Македония, Скопие,
Ивайло Томов Илиев, ЕГН …, да се чете „Ивайло“ вместо „Иво“.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение с № 2573-НС.
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Сега ще прекъснем за малко, тъй като с госпожа Солакова
имаме един ангажимент, който ще ни отнеме 10 минути и ще
продължим в 17,15 ч.
/След прекъсването./

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Какво е положението?
Първо, знаете, че ксероксите в момента са в общините. Общините
трябва да ги доставят на СИК-овете. Те ще ги доставят в събота.
Когато са ги получили първия път, те са ги пуснали, направили са по
едно текстово копие, заредили са ги с консумативи, това е на ниво
областни управители, след което са ги транспортирали до общините.
Не се знае по време на транспортирането какво е станало. Чисто
теоретично може да има и проблеми.
И сега, как стоят нещата? Общините трябва да ги предадат на
секционните избирателни комисии, когато предават бюлетините и
другите работи. Тук изникват няколко въпроса.
Първо, тръгнахме от там, че от София ме питаха, ако стане
така, че примерно заседне лист хартия или да стане нещо, което да
не се включва в гаранцията и в сервиза, също членовете на СИК не
могат да се оправят, знаете, че никой няма право да пипа ксерокса,
какво става. И аз тръгвам оттам и казвам: първо, искам да ви питам
как стоят нещата със сервиза, къде са разположени чисто физически
сервизните групи инженери, каква е организацията по отстраняване
на повреда, включително и как е установен реда за достъп. Защото
знаете, че за да влезе някой в СИК и да установи, че той е сервизен
инженер или какъвто и ще да е, от СИК трябва да имат тази
информация. Всъщност се оказва, че има какво да направим.
Те поеха ангажимент на мейла на СИК ще изпратят следната
информация. Хората са се организирали така, че за събота са си
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направили по една дежурна мобилна група и имат следната молба,
която аз мисля, че ние можем да вземем решение, защото от
Министерския съвет вече са се отделили от проблема, те са ги
доставили, раздали са ги и край, приключили са. И те казват, че нито
те могат да искат нещо от тях, нито те могат да искат нещо от нас,
говоря за изпълнителя, обаче на добра воля мислят, че могат да се
разберат.
Молбата им първо е следната. В момента, в който ксероксите
се доставят в СИК-овете, както Сабрие каза, те имат ангажимент да
пуснат едно текстово копие. Молбата им е там, където има проблем,
незабавно да ги уведомят. На нас сега ще ни изпратят телефона или
координатите, на който това да стане, за да могат те, ако не в събота,
защото знаете, че помещенията се запечатват, то в неделя още рано
сутринта да отидат. И те казаха, че няма да поправят, а директно ще
заменят липсващото или нещото, за да могат да реагират.
Следващото нещо. Те са си определили по 3 мобилни групи
за всеки регион. Говоря за изпълнителя. Тези мобилни групи са по 3
на област, но никой няма информация кои са персонално хората,
съответно кой има право да има достъп до СИК. Те сега ще ни го
изпратят, 150 са. Аз мисля, че ние спокойно можем да преценим тази
информация да разпратим на РИК-овете, те да я разпратят на СИКовете, кои са им мобилните групи, как да се свързват с тях, те имат и
телефон. Те си звънят на кол центъра, от кол центъра ги разпращат.
Защото всичко е на добра воля. Но ние трябва да регламентираме
процедурата. Първо, да им изпратим едни указания, че в момента, в
който пуснат текстовите копия, аз ви предлагам, че дори да няма
проблем, да пуснат че няма проблем, но най-вече където има
проблем, незабавно да се даде тази информация от СИК-овете или от
кого.
Следващото нещо е с имената.
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И другото. Този ксерокс има две глави – черно бяла и цветна.
Те с цветно не би следвало да копират. Но те казват така: много
копираха с цветната глава. Ако свърши цветният консуматив,
принтерът спира да работи, независимо че черно-белият е пълен.
Така ми казаха. Но те официално не са го казали, казват ни го просто
като информация. Да им кажем да не печатат цветно. Те принципно
нямат и причина да печатат цветно, защото и самата поръчка е била
черно-бяла. Но въпросът е, че трябва да им подадем тази
информация. Не могат да спрат цветното копиране. И затова те
казаха, че още сега ще го изпратят по мейла. За утре ще имаме тази
информация. Ние да си вземем решение, съответно да го разпратим
по районните избирателни комисии и секционните избирателни
комисии.
Помолиха ни да помисли, въпреки че ги има на нашия сайт,
да им изпратим координатите на РИК-овете. Като аз им казах, като
ни изпращат координатите на тези мобилни групи, те казаха, че са
стационирани общо взето в магазините. Ще ни изпратят телефони и
адреси в областните центрове, но някъде не са само в областните
центрове. Има общини, които са много далеч от областите. При тях е
хубаво, че магазините им са по общини. Така че те ще покрият
цялата страна. Казаха, че са се снабдили с координатите на всички
СИК-ове, за да могат да отидат. Те са направили организация, но
въпреки всичко казаха, че се притесняват най-вече от някакви
недобронамерени действия. Аз им казах, че също се притеснявам. Те
казаха, че ще изпратят тази информация и че те гледат
професионално. Но тъй като това е специфичен процес, изборен
процес, вие можете да ни подскажете какво можем да подобрим в
организацията, какво можем да направим от ваша гледна точка. Нека
да видим тяхната.
Те в съботния ден няма да имат време да правят обучение. Аз
имах много идеи, но да не внасям повече шум в системата. Смятам,
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че СИК-овете трябва да си определят по един или двама, РИК-овете
трябва да вземат по един ксерокс и да ги обучат на място. Обаче се
опасявам, че днес е четвъртък, те трябва да започнат да пълнят
секции. Отказах се като че ли. Кой когото обучил, обучил.
Няма какво повече да говорим. Това исках да ви го разкажа.
Като пристигне информацията официално по мейла, ще го
разгледаме официално, ще вземем решение каква информация да
дадем на РИК-овете, а те да си дават на СИК-овете, а съответно на
тези да им дадем координатите на РИК-овете, въпреки че ги има на
нашия сайт. Поне да направим някаква организация. И мисля, че все
пак до някъде ще го докараме. Поне ще знаем как да се реагира в
такава екстрена ситуация. Аз така виждам нещата.
Да продължим тогава с решението на госпожа Сидерова за
издаване на удостоверения по чл. 48б от Изборния кодекс.
25.

Издаване на удостоверения по чл. 48б от Изборния

кодекс.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Като в днешното заседание са качени
и писмата на ГД „ГРАО”, на Министерството на външните работи, а
мисля, че във вчерашното имаше и на Министерството на
правосъдието.
Започват с Министерството на правосъдието, защото писмото
е еднозначно, ни уведомяват, че лицата, които са изтърпели
наказание лишаване от свобода, се освобождават от началниците на
затворите и поправителните домове. Освобождаването се извършва
в деня, в който изтича срокът на наложеното наказание. Ако срокът
изтича в неработен ден, лицето се освобождава в предходния
работен ден. На тези лица се издават служебни бележки от
затворническата администрация, удостоверяващи изтърпяване на
наказанието и освобождаването им. В хипотезата, която посочват в
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писмото си, лицата ще бъдат освободени на 10 май и към тази дата
ще разполагат с цитираните вече документи.
От Министерството на външните работи днес пристигна
писмо, в което ни уведомяват, че общият брой на постъпилите
заявления за гласуване извън страната е 85 357, като 81 409 броя
лица, подали заявления, са включени в списъците на лицата,
заявили, че ще гласуват. Приложена е и таблица, която се намира в
деловодството.
Министерството на външните работи е изпратило на ГД
„ГРАО” списък с 81 409 имена за заличаване от избирателните
списъци в страната на лицата, които са включени в избирателните
списъци извън страната. Не са изпратени за заличаване тези
заявители, чиито заявления не са довели до образуване на
избирателна секция и не са включени в списъците извън страната.
Българските граждани могат да направят справка дали са включени
в списъците на лицата, заявили, че ще гласуват по следния начин:
чрез публикуването на сайта на Министерството на външните
работи

на

съответното

дипломатическо

или

консулско

представителство списъци, чрез сайта на ГД „ГРАО”, като в
изпълнение на чл. 44, ал. 8, изр. 2 от Изборния кодекс е осигурена
възможност за справка по ЕГН, при която е видно в списъка в кое
населено място извън страната е вписано съответното лице. Ако тези
предвидени в Изборния кодекс начини са недостатъчни, справки
могат да се правят чрез контакти с Климентина Ковачева, телефон и
електронен адрес.
И сме получили 3 поредни писма от ГД „ГРАО”, с които са
ни отговорили кои са лицата, които са включени в забранителния
списък. Аз ще ви дам обобщения отговор в резултат на тези 3 писма.
В списъка на лицата по чл. 187, ал. 1, т. 7 са включени общо
160 972 лица, от които 7389 изтърпяват наказание лишаване от
свобода, 7243 – поставени под запрещение, 378 – подали заявление
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за гласуване на друго място, 78 542 – подали заявление за гласуване
в чужбина и 67 420 избиратели, които са включени в избирателните
списъци по настоящ адрес в страната.
В допълнително писмо пак с вчерашна дата 8 май ГД „ГРАО”
уточнява: „В изпълнение на чл. 44, ал. 6 от Изборния кодекс
Министерството на външните работи предостави на електронен
носител списък на лицата, подали заявление за гласуване в чужбина.
Списъкът съдържа 81 409 реда. От избирателните списъци за
гласуване са заличени съгласно чл. 44, ал. 6 78 542 лица от
предоставения ни списък, тъй като 2411 записа са с некоректен ЕГН,
321 лица са с некоректни постоянни адреси, 55 са вписани два пъти в
списъка, 78 са без избирателни права, т.е. под 18-годишна възраст,
чужди

граждани,

починали.

Общо

некоректните

записи

в

предоставения списък са 2867.”
Тоест, този списък от 81 409 граждани, което е получило ГД
„ГРАО” от Министерството на външните работи и в крайна сметка е
заличило 78 542 граждани, които са попаднали в списъка по чл. 187,
ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс, съответства изцяло на отговора на
Министерството на външните работи, които са ни казали, че това са
само лицата, които са включени в списъците на лицата, заявили, че
ще гласуват извън страната.
Предвид това аз направих за себе си констатация, че в
списъка по чл.187, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс няма включени
лица, които са подали заявление за гласуване извън страната, но не
са били включени в избирателен списък за гласуване извън страната.
Или е изпълнено наше решение № 2184 в тази част, в която се
говори, че там става заличаване от избирателния списък.
Предвид на това ви предлагам следния проект за решение.
Разбира се, той не е изцяло във вида, който беше в предишно наше
заседание, тъй като знаете, че поводът за това решение беше питане
от кмета на община Хасково. Сега е безсмислено да се пише какъв е
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поводът на решението, тъй като ние по същество сме длъжни да
напишем това решение с оглед на новото задължение на общините
да издават удостоверения по чл. 48б на граждани, които са включени
в списъците по чл. 187, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс в изборния
ден, затова че основанието, на което са били включени, е отпаднало
или не е налице.
Предлагам ви следния проект за решение:
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 във връзка с чл. 48б от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Всички категории лица, включени в Списъка на заличените
лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък
в изборния ден (Приложение № 7 от изборните книжа), могат да
гласуват, ако представят пред СИК по постоянния си адрес
удостоверение, издадено от общината, че е отпаднало основанието
или не е налице основанието за вписването на избирателя в този
списък.
2. Удостоверението по чл. 48б от ИК се издава от общината по
постоянния адрес на избирателя от нарочно определено/и със
заповед на кмета на общината лице/а.
3. Удостоверението по чл. 48б се издава въз основа на
документи и доказателства, произхождащи от официален орган,
имащ

право

да

удостоверява

конкретните

факти

–

съд;

затворническа администрация или администрация на поправителен
дом; орган, по чието уведомление е извършено заличаването на
лицето; служебна справка в общината по постоянния адрес на
лицето в регистъра на издадените удостоверения за гласуване на
друго място и служебна справка дали лицето е включено в списък за
гласуване извън страната чрез сайта на ГД „ГРАО“ по ЕГН на
молителя.”
Благодаря. Приемам всякакви допълнения.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз приветствам, че трябва да има такова
решение, но трябва да има яснота. От т. 2 и 3 очевидно това решение
има някаква практическа насоченост и то е конкретно към
общинските администрации, когато постъпи едно заявление, какво
да прави общинската администрация преди да откаже или да издаде
въпросното удостоверение. В този смисъл аз предлагам точно да
опишем данните, които сме получили досега от затворническата
администрация. Това ми беше идеята.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Защо съм написала справка в ГД
„ГРАО” служебна, защото тук бяха направени констатации, всеки от
нас констатира, че ние изобщо не можем да направим справка на
Министерството на външните работи, а много по-лесно се прави
справка през ГД „ГРАО” и съответният служител, който ще е
натоварен да издава тези удостоверения, ще направи тази справка,
тъй като молителят пред него заявява ЕГН-то си, прави служебна
справка, за да си установи той, че лицето фигурира в някакъв списък
или не фигурира в някакъв списък, тъй като справката със списъците
извън страната се прави на сайта на ГД „ГРАО”. И ви предлагам да
остане така, защото това е начинът за най-лесна справка от страна на
съответната общинска администрация, ако изобщо се наложи такъв
случай да бъде проверяван.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В този случай гражданинът подава едно
искане до общината, отива при длъжностното лице със заявлението
си. Въз основа на заявлението длъжностното лице си отваря
компютъра и проверява въпросния списък в ГД „ГРАО”. Това ли е
идеята?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И въз основа на това, което двамата
гледат на екрана, се издава една служебна бележка дали
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гражданинът евентуално присъства в избирателния списък в
чужбина или не присъства.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Те издават служебна бележка, а
длъжностното

лице,

което

би

трябвало

да

подпише

това

удостоверение, прави констатация има ли го, няма ли го в списъка.
Ако го няма в списъка, издава удостоверение, че няма основание.
Защото няма никакъв начин с писмен документ да се удостовери
това обстоятелство.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Маринова.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Аз разбрах идеята и я подкрепям,
обаче ми се струва, че когато тя е изразена писмено, не се е
получило добре. Говоря за т. 3, първото изречение. До изброяването
на органите е добре. След това слагаме точка и запетая и се получава
тази служебна справка в общината, която изобщо не се връзва с нито
едно изречение, нито се връзка с предходното, където се говори за
органа, който удостоверява конкретните факти. В момента нямам за
съжаление предложение за редакция, обаче може би, госпожо
Сидерова, това, което изговорихте устно преди малко, горе-долу да
го напишем по този начин като ново изречение.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз също подкрепям това
предложение, но тъй като колегата Сидерова бърза, да разделим
двете хипотези – когато се издава документ от затворническата
администрация съда или друг орган и другата хипотеза, когато се
извършва служебна справка от лицето по гражданско състояние в
общината.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Хипотезите са три.
Едното е лишаването от свобода, че вече е изтърпяно. Другото е
запрещението. Третото е включване в друг списък, било по настоящ
адрес, било в списък за гласуване извън страната. Може би да
сложим тирета или подточки. Дали ще е тази вечер или утре, вече не
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е толкова съществено за мен. Вече мисля, че са изпратени всички
данни, въпрос е само на редакция. Действително целта на това
решение е по-скоро практическа. Ако сега можем да го направим, аз
не възразявам.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз не бързам, ако може да се нарече
бързане чакането ми в продължение на две седмици, но много се
извинявам, става дума за организация на работа на общинските
администрации в деня на изборите, а утре е петък. Ако остане за
утре това решение, то трябва да е точка първа от дневния ред, а няма
да си обясняваме как започват заседанията.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако днес можем да го
приключим, ще го приключим. Що се отнася пък до организацията
на работа на общинските администрации, тя вече до голяма степен е
създадена. Става въпрос по отношение лишаването от свобода в
районните съдилища има дежурни. Във всеки районен съд има
дежурен. Има дежурни прокурори.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Те не ни трябват.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не, напротив, трябват
ни. По информация от Министерството на правосъдието, към тях
трябва да се насочи искането. Говорим за изборния ден.
Заповядайте, госпожо Маринова.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Аз може би имам някаква готовност
за редакция. Първото изречение на т. 3 е така, както е предложено и
свършва до точката и запетаята. Вместо точката и запетайката
слагаме точка. И ако сте съгласни с едно последващо изречение:
„Удостоверение се издава и въз основа на служебна справка
в общината по постоянния адрес на лицето в регистъра на
издадените удостоверения за гласуване на друго място и служебна
справка дали лицето е включено в списъка за гласуване извън
страната, извършена чрез сайта на ГД „ГРАО” по ЕГН на молителя.”
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз искам да попитам дали някой
от нас е правил такава служебна справка за себе си, за да види, като
вкара ЕГН на лицето, което е включено в списъците, какво излиза?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, правена е. Справка, преди да
подаде заявление за гласуване на друго място излизаше, след това
излиза, че е в забранителния списък и не може да гласува.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз попитах какво пише след това.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Пише, че не може да бъде дописван в
избирателния списък.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Първо искам да ви
уведомя, колеги, че господин Стефан Манов присъства на нашето
заседание. Добре дошъл!
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Госпожо председател, аз имам
предложение за редакция на т. 3, което компилира и предложение на
колегата Маринова:
„Удостоверението по чл. 48б се издава от общинската
администрация по постоянен адрес въз основа на:
-

документи и доказателства, произхождащи от официален

орган, имащ право да удостоверява конкретните факти – съд,
затворническа администрация, орган, по чието уведомление е
извършено заличаването на лицето;
-

след извършване на служебна справка в общината по

постоянния адрес на лицето в регистъра на издадените…” и нататък
текстът, както го продиктува колегата Маринова.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: А защо да не сложим и
конкретната хипотеза? В случаите, в които удостоверяваме
отпаднало основание лишаване от свобода, както искате го
формулирайте, не казвам, че тази формулировка не е добра. Втория
случай е за отпаднало запрещение и третият случай – за списък
извън страната. Така е във възможно най-синтезиран вариант.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз не виждам смисъл в т. 3 да
повтаряме, че органът, който е в общината по постоянен адрес, тъй
като го има в т. 2. Сега не мога да нанеса корекциите, защото има
различни и самоизключващи се предложения.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, ако искате да
се обединим около предложенията. Първо трябва да се разграничат
хипотезите.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е точно така, трябва да видим
какво ще запишем. След „Удостоверение по чл. 48б се издава въз
основа на:
а) документи и доказателства, произхождащи от официален
орган, имащ право да удостоверява конкретни факти:
- съд;
- началниците на затворите и поправителните домове;
б) въз основа на служебна справка, извършвана от
длъжностното лице, издаващо удостоверението.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

В

писмото

от

Министерството на правосъдието пише, че считат, че се налага
дежурство на началниците на местата за лишаване от свобода за
издаване на удостоверение за изтърпяване на наказание в изборния
ден. И ни уверяват, че е създадена необходимата организация.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това с нищо не променя посочването
на органа.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, съгласих се.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Повтарям т. 3 как ще стане.
„Точка 3. Удостоверението по чл. 48б се издава въз основа
на:
а) документи и доказателства, произхождащи от официални
органи, имащи право да удостоверяват конкретни факти:
- съд;
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- началниците на местата за изтърпяване наказание лишаване
от свобода (началниците на затворите и поправителните домове);
б) на служебна справка, извършвана от лицата, натоварени да
издават удостоверението по чл. 48б.”
Всичко останало остава с тирета. Това, което отдолу на
текста са три различни хипотези, остават с тирета.
Обаче пропускаме една хипотеза. Ако ме има в ГД „ГРАО” в
списъка по настоящ адрес, не мога да дойда със служебна справка,
че не съм включена в списъка по настоящ адрес. ГД „ГРАО” или
списъците, качени там, според мен са доказателствата и не можем да
излизаме извън тях.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз съм съгласен с това, въпросът е, че
това длъжностно лице като си натисне компютъра, дали може да
провери дали това лице вече е включено в списъците по настоящ
адрес. Ако може, няма проблем.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Ако списъците са готови, би
трябвало да може.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Само да си изясним нещо. Целта
на това решение е да кажем на гражданите най-общо от къде да си
вземат удостоверенията, доказателствата, с които да докажат, че не
са налице основанията за невключването им в избирателните
списъци. Те са изброени в нашите решения и те са от „а” до „ж”.
Само в такъв смисъл разбирам това решение и в такъв смисъл
виждам ползата от него. Иначе да бъде като наръчник едва ли не на
общинската администрация, която при евентуални проблеми след
това да се насочва към това решение и да казва: направих това,
защото ЦИК каза така, за мен не би било добре като подход.
Поради тази причина не е ли хубаво да се сложат в това
решение съответните основания за заличаване и срещу съответното
основание да се каже от къде може да се вземе удостоверението да
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речем за удостоверяване обстоятелството, че това основание е
налице.
По отношение на служебните справки разбирам идеята, но
съм скептичен по отношение на нейното изпълнение в момента. И то
не

по

отношение

на

нейното

изпълнение

от

общинските

администрации, а по отношение на нейното записване на
изпълнението на това решение. Защо? Тук пише: служебна справка в
общината по постоянния адрес на лицето, дали лицето е вписано в
списък за гласуване извън страната чрез сайта на ГД „ГРАО” по ЕГН
на молителя, което за мен означава, че аз като лице, което е
включено в списъка на заличените лица, защото да речем е записано
там, че ми е издадено удостоверение за гласуване на друго място или
пък другото основание, че съм вписан в списък за гласуване извън
страната, ще отида в общинската администрация да речем в „Овча
купел” и ще поискам от нея да ми издаде удостоверение. Какви
документи да нося? Аз ли какви документи да нося, това ли искаме
да кажем, или общинската администрация с какви документи да ме
снабди и къде да направи проверка? Защото ако отида при
общинската администрация и й кажа тя да влезе в сайта на ГД
„ГРАО”, тя ще вкара моето ЕГН на сайта на ГД „ГРАО”, ще излезе с
червено, че лицето не отговаря на условията за включване в
избирателния списък и отдолу пише: „Повече информация за
формиране на избирателните списъци можете да намерите тук”.
Въпросът ми е това ли е основанието, ако излезе такова нещо
с червено, че нямам основание за включване в избирателния списък,
общинската

администрация

ще

откаже

да

ми

издаде

удостоверение…
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, оттеглям си проекта за
решение. Свекърва ми днес навършва 90 години. След 45 минути в
дома ми ще влязат гости. Аз излизам. Благодаря ви. Извинявайте.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Хубаво, но аз пък искам да питам.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: С цялото ми уважение, колега
Бояджийски, не сме на семинар на РИК. Тук наистина в момента не
се обучаваме, нито провеждаме обучение под формата на решение.
А аз така си мисля с тези въпроси, които задавате.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Извинявайте, колеги, но взимаме
решение, което е доста важно и предвид обстоятелството, че около
80 000 души са вписани в този списък, аз лично ще се чувстват
странно неудобно в изборния ден да бъда поставен в ситуацията, в
която Външно министерство ни поставя с въпросите, които то
задава, на които въпроси ние даваме отговор и след това то казва:
ама ЦИК така направи. И не само Външно министерство, а доста
други органи в тази държава. Затова да си знаем какво правим. За
мен служебна справка в общината по постоянен адрес, каква е тази
служебна справка, като ГД „ГРАО” знае кои лица са вписани в
списъка за гласуване в чужбина или не знае. Знае, защото е
получило.
Исках да задам въпроси, докладчикът излезе, обиди се. Не
разбирам и въпросът на колегата Мусорлиева. Защо всички вие
имате право да задавате въпроси, да коментирате, но когато сте
благосклонни към решението, да не се правят обструкции. А сега аз
се опитвам да си изясня фактическата обстановка и се опитвам да
разбера какво стои зад служебна справка в общината по постоянен
адрес на лицето, да се реагира по този начин. Наистина не разбирам.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Христов.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колеги, аз ви моля, нека да се
опитаме да се концентрираме в текста. Въпросите на колегата
Бояджийски имат своето основание.
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Ако искате, да поясним първата част, както предложи
госпожа Сапунджиева, че удостоверение се издава въз основа на
документи

и

доказателства,

представени

от

заявителя,

произхождащи, нататък да запазим текста, само с добавката
„представени от заявителя”, а във втората част, където според това
разделение коментираме служебните справки, да поясним, че
служебна справка, извършена от съответната община и отдолу да
поясним или в регистъра на население, воден от съответната
общинска администрация. Макар че това трябва да обмислим, дали в
този регистър към този момент има отразено всичко, защото според
мен не е отразено всичко, но да поясним поне кой какво представя и
кой извършва служебната справка. Мисля, че това можем да го
добавим.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Вижте, аз разглеждам текста от
гледна точка на лицата, които ще се ползват от него, а това са
избирателите. На мен като избирател, който се оказва, че е включен
в списъка на заличените лица, е важно да знам какви документи да
представя пред общинската администрация, за да може тази
администрация да ми издаде удостоверение, че няма основание да
бъда включван в списъка на заличените лица. Ако отида в
общинската администрация и тя бръкне в компютъра си и установи,
че съм все още в списъка на лицата, поставени под запрещение, само
защото общинската администрация не е получила от съдебната
администрация решението, с което вече не съм под запрещение, ще
се окажа там и въз основа на служебната справка, колеги, ще се
окаже, че съм там. Да спрем до тук означава да дадем възможност на
някои общини да кажат по служебната справка излиза, господин
Бояджийски, че Вие сте под запрещение. И това какво ще им нося аз,
ще им даде основание да кажат, че това решение тях не ги
интересува, има решение на Централната избирателна комисия, Вие
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сте под запрещение. И аз ще им покажа решението и те ще кажат:
ето това са документите.
Това са основанията ми, колеги, да задавам тези въпроси, за
да си изясня какво всъщност искаме да кажем, на кого го казваме и
по тази причина мисля, че е по-добре да се изложат петте основания,
които са за заличаване от избирателния списък, да се каже човек от
къде може да се снабди със съответните документи, които
удостоверяват обстоятелството, че няма основание да бъда включен
в този списък и вече като се снабдя с тези документи, да отида пред
общинската администрация и тя да е длъжна да си свърши работата.
Ако имам интернет връзка и компютър, ще вляза в сайта на ГД
„ГРАО”, ще си вкарам ЕГН-то, ще си изпринтя в коя секция имам
право да гласувам, ще отида пред общинската администрация и ще
кажа: виж, направих си справка в моя компютър, излиза ето това
нещо, вижте си във вашите списъци, защото изведнъж се оказах в
списъка на заличените лица. И те тогава ще си видят в списъците,
които не са официални и ще могат да видят, че не трябва да съм в
списъка на заличените лица, а съм си в списъка на лицата, които
имат право да гласуват.
Това нещо като разграничение не е направено в този вариант
на решение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, аз искам найотговорно да ви предложа следното. Да отложим разглеждането на
това решение днес. Утре то действително да влезе като първа точка в
дневния ред, да бъде прецизирано като текст.
Господин Чаушев, имате ли готов текст за решение, който да
предложите? /Ерхан Чаушев говори на изключен микрофон./
Нито съм му дала думата, нито си включва микрофона, нито
знам какво да направя, за да мога да спазя реда в залата.
Заповядайте, господин Бояджийски.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз все пак държа да се спазва
реда, който сме приели с нашия правилник, за да знам, ако го
спазваме всички, да го спазваме, ако ще го спазваме избирателно, да
знам и аз и другите колеги в залата какво отношение да имат към
своите колеги.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Христов.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, аз мисля, че и
двете тези не си противоречат. Твърде е възможно да не е нанесено в
регистъра. Госпожа Сапунджиева най-правилно подходи преди
малко – да разделим на две текста, да разделим официалните
удостоверителни документи от служебните справки. Ако не е
попълнен регистъра, т.е. не е представен съответния документ по
надлежния ред, тогава се представя официалния удостоверителен
документ, което е съдебно решение, че вече не са под запрещение,
служебната бележка от българската администрация и т.н. Ако е
отразено, служебната справка върши автоматично работа. Така че и
двете тези са верни.
Ако искате, тъй като госпожа Сидерова излезе, нека аз и
колегата Бояджийски, също колегата Чаушев да подготвим
окончателния текст и да ви го предложим утре като първа точка, за
да не продължаваме безсмислените спорове.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Сапунджиева.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател. Аз подкрепям предложението на колегата Христов.
Нека утре да се изпише решението в окончателния вариант и тогава
да го гласуваме като точка първа от дневния ред, въпреки че искам
да ви кажа, че този процес тече в общините, на мен непрекъснато ми

81
се обаждат и то от общините по телефоните и указанията, които
давам, са точно в този смисъл, в който се изписва решението.
Така че, ако ще се приеме предложението на колегата
Христов и ще прекратим заседанието, аз обаче искам да поставя и
един въпрос, който считам, че е много важен, но считам също така,
че сега нямаме време да го разглеждаме. Ние имаме практика след
като приключим избори да се прави анализ.
Колеги, във връзка с подготовката на днешното решение аз се
запознах с всички писма на Министерството на външните работи и с
всички данни, които са ни предоставили. Искам да ви кажа, че
данните в писмата не кореспондират едни с други. Споделих го с
някои от колегите, преди да влезем в залата във връзка с гласуване
на днешното решение. Аз съм тотално объркана. В едни от писмата
се сочат едни данни на лица, подали заявления, в други писма се
сочи една цифра на лица, които са влезли в избирателните списъци.
И най-голямото учудване идва от последното писмо, което е дошло
от ГД „ГРАО” във връзка с подадените данни от Министерството на
външните работи, където е казано, че са подадени 81 000. Сега ще
цитирам само за пример, моля да ме извините, знам, че всички
бързате, но държа това да бъде направено в един анализ след
приключване

на

изборите

и

да

се

обърне

внимание

на

Министерството на външните работи, защото това е нещо, което
създава проблем в процеса и затова между другото е обвинявана
Централната избирателна комисия, която всъщност няма никаква
вина затова, че Външно министерство борави като магьосник с
цифрите и данните, те са все различни.
Давам пример. „В изпълнение на чл. 44, ал. 6 от Изборния
кодекс Министерството на външните работи /това е писмо, което е
дошло от ГД „ГРАО”/ предостави на електронен носител списък на
лицата, подали заявление за гласуване в чужбина.” Ние имаме
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отделно един списък на лицата по населени места и държави, където
са изброени бройките на заявленията, които са приети за невалидни.
Аз си направих труда да ги сметна, те са над 11 000. Само за
Република Турция са 9 605. От тези писма на Министерството на
външните работи не става ясно дали тези 11 000 влизат в тези
81 409. Защото тук се говори за лица, подали заявление за гласуване
в чужбина.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, аз нямам нищо
против. Нека групата, която се занимава с гласуването извън
страната, да направи този анализ.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

След

което,

госпожо

председател, идва друго писмо, в което се казва, че са постъпили
заявления за гласуване…
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли конкретно
предложение сега?
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Имам предложение да се
направи анализ на всички тези писма на кореспонденцията с
Външно министерство за всички тези данни, защото считам, че
въпреки това решение, което ние досега обсъждахме, ние ще имаме
проблем с тези лица, защото от подадените данни не става ясно дали
това са лицата, включени в избирателните списъци за гласуване в
чужбина, защото включително от последното писмо, което колегата
Сидерова цитира, се оказа, че от подадените 81 409 – 2000 и не знам
колко си са заличени, а това са лица, които са включени в
избирателните списъци в чужбина. Казано е, че не са заличени от
списъците в страната, но те са включени в избирателните списъци в
чужбина. Става въпрос за лица, които са без избирателни права,
понеже са под 18 години, са починали, с некоректно ЕГН.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Нищо подобно. В
списъците за гласуване извън страната изрично пише, че са въз
основа на подадени заявления.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Не е така. От писмата става
ясно, че ГД „ГРАО” не ги е заличило, защото това са лица, които
нямат избирателни права, починали са или са с некоректно ЕГН, а те
са послужили за откриване на секция в чужбина. Това е проблемът.
Няма

да

разисквам

повече,

госпожо

председател,

просто

предложението ми е да се направи анализ на тези цифри.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Направете

го,

предложете ни анализа и ние ще го приемем, аз съм убедена в това.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Считам,

че

Централната

избирателна комисия сме едно цяло, няма ние и вие.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Нямам нищо против, но
нали предложението беше да се направи анализ.
Господин Христов, заповядайте.
26. Кореспонденция.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, моля да имате
търпение да чуете част от доклада ми като дежурен член. Оставил
съм двете най-тежки неща за утре. Във връзка обаче с тях ви моля, в
папката на днешното заседание са качени два файла, единият е
медиен файл, който ви моля да погледнете, особено ситуацията
около 51-та минута. Това е по сигнал, който ни е препратен от
Съвета

за

електронни

медии,

касае

кандидат

за

народен

представител по време на предаване в телевизия ТV 7.
Следващият файл, на който ви моля да обърнете внимание с
оглед на утрешния ми доклад и който ви моля да влезе като т. 2 в
утрешния дневен ред, е въпрос относно заместващи застъпници.
Това е въпрос от РИК 22 и „Информационно обслужване”, които
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касаят реда за заместване от една страна на застъпниците, а от друга
страна, отразяването в регистрите.
А сега ще ви докладвам няколко писма.
Едното писмо, колеги, е по електронната поща с вх. № 1573
от днешна дата от Константин Попов, който ни пита може ли да
гласува по интернет и ни е приложил попълнена декларация за
всички видове гласувания, в това число и за лицата с увреждане на
опорно-двигателния апарат.
Предлагам ви да му отговорим отново по електронната поща,
че действащите разпоредби на Изборния кодекс не предвиждат за
тази кампания гласуване по интернет.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, следващото
писмо, което докладвам, отново е получено по електронната поща с
вх. № 1552 от 8 май. То адресирано от госпожа Митова, която живее
в Хага, Нидерландия и която пише, че за съжаление е изпуснала
срока за задължителна регистрация, за да може да даде гласа си в
изборите на 12 май. „Бих желала – казва госпожата, - ако има
някакъв начин, да се впиша, макар със закъснение.”
Предлагам ви отново по електронната поща да й напишем, че
на поставения въпрос отговаряме, че към настоящия момент е
разкрива избирателна секция в Хага, където тя може да гласува в
изборите за народни представители на 12 май след представяне на
документ за самоличност и попълване на декларация Приложение 22
от изборните книжа, като не е необходимо предварително да е била
вписана в избирателния списък. Тоест, да разсеем нейното
убеждение, че трябва задължителна регистрация.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Следващото, което докладвам, е
писмо с вх. № 1572 от днешна дата и е изпратено от
представляващия ПП „Другата България” господин Томалевски,
като писмото е подписано и от господин Ивайло Франц, говорител
на Общобългарското движение на протестиращите. В същото писмо
ни се обръща внимание, че в последните дни на предизборната
кампания за получили сериозни сигнали за готвена манипулация с
изборните бюлетини, протоколи, списъци и документи, че имат
сигнали за подготвена цялостна промяна в изборните чували ведно
със съдържащите се там бюлетини и протоколи.
В тази връзка се настоява ЦИК да вземе решение за промяна
на начина за окомплектоване на изборните документи след тяхното
преброяване, описване и поставяне в чувал за пренасяне от
избирателните секции. Тази промяна да бъде в посока след
преброяването и описването и след попълване на чувалите, те да
бъдат представени в ЦИК, като всички бюлетини, протоколи, както
и основният и допълнителен избирателен списък, в който фигурират
оригиналните подписи на избирателите.
След това в писмото се изразява огромното възмущение от
нарочните затруднения, които са създали Външно министерство и
ЦИК при неотваряне на секции за гласуване на нашите сънародници
в чужбина извън дипломатическите и консулски представителства.
Твърди се, че по този начин са лишени от гласуване множество
българи зад граница, което се приема от подателите на писмото за
гласно и негласно изразена административна пречка пред основното
право на всеки български гражданин да гласува, за които нарушения
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ще бъде уведомен Конституционния съд на Р България, както и в
случай, че не се вземат мерки за промяна в окомплектоването на
изборните документи.
Аз ви предлагам, колеги, да отговорим на господин
Томалевски и на господин Франц с писмо, в което да напишем, че с
оглед разпоредбата на чл. 233, ал. 8 от Изборния кодекс към
настоящия момент Централната избирателна комисия е приела, че
бюлетините, екземпляр от протокола, предназначен за областната
администрация и останалите книжа и материали се съхраняват до
следващите избори в помещения, които са определени от областните
управи. „Ако имате конкретни сигнали за подготвена цялостна
подмяна на торбите с изборните книжа и материали преди тяхното
предаване, ви приканваме да ги подадете към нас и към
компетентните правозащитни органи”, тъй като няма конкретика в
писмото откъде се коментира тази промяна. „Относно поставените
от вас въпроси, касаещи гласуването на сънародниците ни в
чужбина, искаме да ви уверим, че ЦИК стриктно е спазила
разпоредбите на Изборния кодекс, касаещи откриването на
избирателни секции извън страната и подготовката за гласуването в
тях.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Упълномощавам

госпожа Сапунджиева да води заседанието.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Благодаря Ви, колега Христов.
Имате думата, колеги, по доклада на колегата Христов.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Съгласна съм с отговора на
господин Христов изцяло, исках просто да кажа, че този господин
Франц е разговарял лично с мен по телефона по тази тема. От
разговора ни много подробно го информирах за тези членове от
Изборния кодекс. Не мога да не изразя моето наблюдение, че
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господинът изцяло не знаеше нищо във връзка с уредбата на
Изборния кодекс, изключително голословно звучеше, само като
някакъв повик какво било в чувалите, какво било извън чувалите.
Тоест, просто се учудвам на хабенето на енергия по начин, който не
отговаря въобще на нуждите на обществото, а и на ЦИК. Тоест, това
писмо е не само неаргументирано, а и не знам, с цялата ми симпатия
към господин Томалевски, когото познавам, и към „Другата
България”, просто съм ги питала лично дали има поне един човек от
тази партия, който да е попрочел малко поне Изборния кодекс. Не
съм установила подобно нещо.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви,

колега

Мусорлиева.
Заповядайте, колега Манахова.
АННА МАНАХОВА: Благодаря Ви. Аз бих искала да
добавим едно изречение в проекта на писмо на господин Христов.
Може би да направим едно второ изречение, с което да кажем, че
редът

за

предаване

на

изборните

книжа

и

материали

е

регламентиран в чл. 233 от Изборния кодекс и съгласно решение на
ЦИК, което да бъде цитирано. В този смисъл да укажем, че
изборните книжа и материали по закон няма как да бъдат предадени
на Централната избирателна комисия.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Вместо „конкретно ал. 8” да
изпишем, че „съгласно разпоредбите залегнали в чл. 233 от ИК към
настоящия момент Централната избирателна комисия е приела, че
бюлетините, екземпляр от протокола, предназначен за областните
управи се съхранява до следващите избори в помещения, които са
определени от областните управители, поради което не могат да
бъдат приети и съхранявани директно в Централната избирателна
комисия”. Ако не възразявате, да допълня по този начин.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Благодаря ви, колега.
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Колеги, имате ли други допълнения към предложения проект
за писмо. Ако няма, който е съгласен с направените допълнения,
моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Текстът на писмото се приема.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
отново писмо по електронната поща с вх. № 1554-НС от 8 май 2013
г., което е от наблюдателя господин Алексей Громов. Докладвам го
за сведение. С това писмо той благодари за изпратената и получена
от него информация. По същество това е потвърждение за
получената информация.
След това ви докладвам друга писмо по електронната поща с
вх. № 1564-НС от днешна дата, което ни е изпратено от господин
Стоянов, който ни пита и иска от нас да потвърдим кое заявление се
попълва и къде се подава за гласуване в чужбина, като от сайта е
изтеглил Приложение 22 и уточнява, че постоянно пребивава във
Великобритания от 12 години.
Предлагам ви да му отговорим, че към настоящия момент е
изтекъл срокът за подаване на заявление за гласуване извън страната
– Приложение 21 от изборните книжа, въпреки това той може да
гласува след представяне на документ за самоличност и да попълни
декларация – Приложение 22 от изборните книжа, в някоя от
разкритите във Великобритания секции в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г. Информация за разкритите секции в
Обединеното кралство може да открие на сайта на Централната
избирателна комисия. Тук ще посоча кои са точно тези документи за
самоличност.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Благодаря Ви, колега Христов.
Заповядайте, господин Караджов.
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ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колега Христов, аз предлагам да
посочим и интернет страницата на Външно министерство, тъй като
там ги има и конкретните адреси на секциите.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Допълвам го – „електронните
страници на Централната избирателна комисия и на Министерството
на външните работи на Р България”.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колеги, имате ли предложения
за други допълнения в предложения от господин Христов отговор?
Ако няма, който е съгласен с така направеното предложение
и допълнението към него, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Текстът на писмото се приема.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
отново писмо от електронната поща с вх. № 1577-НС от днешна
дата, което е адресирано до нас от господин Иван Василев, студент
редовно обучение, който ни пита дали Приложение 71 от изборните
книжа следва да бъде попълвано предварително или по време на
гласуване в секцията.
Предлагам ви да му отговорим, че Приложение 71 може да се
попълни и в секцията, по негов избор, където той може да гласува,
след като представи документ за самоличност и студентска книжка,
заверена за съответната година и семестър.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви,

господин

Христов.
Имате ли допълнения към предложения отговор?
Заповядайте, господин Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колега Христов, извинявайте, аз
не мисля, че той може извън секцията да попълни тази декларация,
тъй като самата СИК ще иска да се увери, че е попълнена лично и
подписът е поставен пред тях. Той не може да си я попълни преди
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това, трябва там да я попълни и да вземе този формуляр, който е в
секционната избирателна комисия.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Добре, „.. се попълва пред
секционната избирателна комисия”. Приемам.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз имам различно мнение.
Считам, че колегата Владимир Христов е прав, единствено подписът
може да се положи пред секционната комисия. Какво пречи, колега
Караджов, да си попълни декларацията в къщи? Все пак става
въпрос за хора с увреждания. А, студент, добре. Няма пречка той да
си попълни всички данни. Това ще забави иначе работата на
комисията. Моето предложение е да се каже, че се подписва пред
секционната избирателна комисия.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз не съм съгласна,
няма никъде изискване подписът да е положен пред секционната
комисия. Има наказателна отговорност по чл. 313. Тази декларация
може дори да не е нашето приложение. Тя може да съдържа всички
реквизити,

да

е

написана

на

ръка,

да

са

удостоверени

обстоятелствата. Няма такова изискване по закон. Нямам нищо
против, разбирам логиката, споделям е, че действително след като
декларациите са там, след като членовете на комисията са там, има
логика, създава се някаква по-голяма увереност, но няма законово
изискване.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Нека все пак да го направим
възможно най-близко до практиката. „Декларацията ще получите от
секционната комисия в секцията, която сте избрал, и ще я попълните
пред нея.” Въпреки че моето убеждение е точно както го предложих
първия път, че може да се попълни и в секционната комисия. Тоест,
тази декларация мога да си я изтегля от интернет, да си я попълня и
занеса лично. Това е моето убеждение. Тъй като за декларацията аз
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нося отговорност, подписвам се в избирателния списък, тя е
приложена към избирателния списък. Това е моето убеждение.
Ако искате, да гласуваме двете тези. Може би е по-добре да
остане, че „може да я попълните и в секционната избирателна
комисия”.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Добре, колеги, подлагам на
гласуване първия вариант на отговора, предложен от колегата
Владимир Христов.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението се приема.
Давам думата на колегата Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, тъй като този въпрос
очевидно не сме го разисквали в Методическите указания, аз
предлагам следващия път това да бъде обяснено там, защото иначе
ще създадем проблем в секционните избирателни комисии, които
имат съвсем друга практика. Действително като юрист съм съгласен
с изложените аргументи, че може да се попълни и че има съответно
наказателна отговорност по чл. 313 за невярно попълнен документ,
обаче секционните избирателни комисии в момента прилагат друга
практика и ние това в Методическите указания не сме го разисквали.
И ще създадем проблем в момента, в който започнат да се подават
такива декларации.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз съм съгласна с
господин Караджов. Действително бихме могли да го обясним в
Методическите указания, както можем да обясним и мисля, че
обяснихме за решенията на ТЕЛК и НЕЛК в кои случаи се изискват
и в кои случаи не се изискват. Знаете, че през 2011 г. имаше такива
проблеми. Както и за хората с увреждания, че могат да гласуват в
избрана от тях секция. Да, действително не сме разяснили подробно
този въпрос. Съгласна съм, че е съществен и ако преценим, можем
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да поставим някакво съобщение до районните избирателни комисии
с указание да го доведат до знанието на секционните избирателни
комисии. Можем и така да подходим но сега това не е причина да
даваме грешни отговори.
Добре, заповядайте, господин Христов.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колеги, продължавам с доклада си.
С вх. № 409 от днешна дата ви докладвам една жалба от Ана
Петрова Дакова, която е кандидат за кмет на село Синьо бърдо,
община

Роман,

област

Враца,

като

жалбата

е

адресирана

включително до началника на Районното полицейско управление
Роман, както и до Общинската избирателна комисия Роман, поради
което ви предлагам жалбата за сведение. Оплакването е, че има
много лица, които не живеят в село Синьо бърдо, а са включени в
списъците за гласуване по настоящ адрес там. Част от тези лица,
казва тя, не живеят, което е в нарушение на чл. 94, ал. 1 от Закона за
гражданската регистрация. „Горното – пише жалбоподателят – може
да бъде потвърдено и от жителите на селото.” И казва, че голяма
част от хората, които са се записали в тези списъци, са направили
това само за изборите.
Предлагам ви тази жалба за сведение, тъй като е адресирана
до Общинската избирателна комисия в Роман, която според мен е
компетентна да се произнесе по тази жалба.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Благодаря, колега Христов.
Колеги, имате ли други предложения или становища по
доклада на господин Владимир Христов?
Ако няма, който е съгласен с направеното предложение, моля
да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението се приема.
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ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, следващото,
което ви докладвам, е получено по електронната поща и е с вх. №
1584-НС от днешна дата и представлява жалба от Трифон Митев,
който е упълномощен представител на Коалиция за България с
посочен адрес за кореспонденция. Тази жалба е изпратена и до
Районната избирателна комисия Стара Загора, поради което я
докладвам за сведение. Той явно има може би недоверие към
комисията, след като изпраща писмото с копие и до нас. Жалбата се
отнася до това, че в комплекса на Павел баня, който имал статут на
хотел, било залепено уведомление, че там ще бъде разкрита
избирателна секция и оплакване, че там не следва да бъде
разкривана, тъй като това не съставлявало лечебно заведение, а
хотел.
Представям ви го за сведение, тъй като това е представено и
до Районната избирателна комисия, която е компетентна да извърши
проверка и да види дали е разкрита секция, какъв е статутът и т.н. на
въпросното заведение.
Отново е постъпила жалба с копие до нас, пак казвам, явно
има някаква тенденция на недоверие към районните комисии, с вх.
№ 1591 от днешна дата, която касае нарушение на изборния процес
и на местата за залепване на агитационни материали в община
Ботевград. Подател

е Петър Банев, представител на коалиция

„Българска пролет” за община Ботевград.
Тъй като е адресирана и до Районната избирателна комисия
София-област, ви предлагам да приемем същата за сведение.
Следващото, което ви докладвам, е с вх. № 1590-НС от
днешна дата и е от господин Олег Петров Илиев, който е подал
електронно заявление през сайта на ЦИК за гласуване в чужбина,
по-специално за Великобритания, като е избрал място за гласуване
Дърми, Шотландия. След това той е видял, че във въпросното
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населено място секция не е открита. Въпросът е: може ли да ми
кажете къде би следвало да гласувам в такъв случай, като това, което
е радостно, което след това описва господин Илиев в писмото си, е ,
че след като е направил справка през сайта на ГД „ГРАО”, му се
връща отговор, че той може да гласува по постоянния си адрес,
което означава, колеги, че базата данни, която е излязла от Външно
министерство при неактивните секции, не са заличени лицата от
избирателните списъци по постоянен адрес.
Предлагам ви да отговорим както и преди малко в един от
отговорите, че той може да гласува във всяка една от разкритите
извън

страната

секции

след

представяне

на

документ

за

самоличност, ще опиша документите за самоличност, и декларация
Приложение 22 от изборните книжа. И ще му добавя сайтовете на
Външно министерство и на Централната избирателна комисия.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Заповядайте,

господин

Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, аз предлагам също така
да допълним към отговора на това писмо, че ако той в деня на
изборите се намира в Р България, може да гласува и в секцията си по
постоянен адрес. За да не мисли, че трябва да седи постоянно в
Шотландия, за да гласува.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Добре, ще добавя: ако в изборния
ден е на територията на Р България, където може да гласувате по
постоянния си адрес, можете да гласувате във всяка една от
секциите и т.н.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Колеги,

ако

няма

други

допълнения, да гласуваме предложения отговор от колегата
Владимир Христов, допълнен от господин Караджов.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението се приема.
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ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, следващото е
отново по електронната поща с вх. № 1596-НС от днешна дата и е от
Ева Русева, която е задала следния въпрос: след като е подала
заявление за гласуване в Барселона и е разбрала, че има секция, тя не
е успяла да открие адреса на въпросната секция и пита бихте ли ме
информирали къде ще се проведе гласуването, за което ви благодаря
предварително.
Колеги, има два варианта. Единият вариант е да отговоря, че
може да провери на сайта на Министерството на външните работи,
другият вариант е направо да проверя и да й изпратя адреса. Така че
ви предлагам аз да проверя и да й изпратя адреса на секциите в
Барселона.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Явно, че не се е справила,
поради което молим да й помогнете.
Колеги, който е съгласен отговорът да бъде във варианта
колегата Христов да направи справка и да даде отговор с адреса на
секцията, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13, против – 1.
Предложението ес приема.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, имам още едно
писмо, но видимо тук нещата са по-различни, тъй като току що ми
го дадоха и не съм го разгледал в детайли. Тук ще се наложи да
пиша решение, така че с това свърших, благодаря ви за търпението.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Заповядайте, господин Емануил
Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Току що се получи
оригиналът на писмото от „Информационно обслужване”, с което ви
запознах вчера за осигуряване на достъп на три списъка от лица и
един списък с автомобилите на „Информационно обслужване”.
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Предлагам ви да го дадем в канцеларията за издаване на съответните
удостоверения.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Ще го дадете на секретаря на
комисията, който да създаде организация по издаването на пропуски
на лицата и колите. Благодаря Ви.
Който е съгласен включените в списъка, докладван от
колегата Емануил Христов лица от „Информационно обслужване”,
това е фирмата, която ще извърши обработката на протоколите и
данните от гласуването, и моторните превозни средства, които те ще
използват, за да се придвижат до Централната избирателна комисия
във връзка с работата, която им е възложена с договор, моля да
гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението се приема.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз само искам да кажа
като съобщение, че във вътрешната мрежа е качена информацията,
за която преди заседанието ви споменах, че ще ни бъде предоставена
от фирмата изпълнител, която е доставила копирните машини. Ще
ви моля да се запознаете с нея. Както и от Националното сдружение
на общините в България също становището във връзка с копирната
техника и предаването й след приключване на изборния ден. Моля
ви да се запознаете и евентуално утре може би ще разгледаме тези
въпроси.
Както и от Българското национално радио са изпратени едни
въпроси от Таня Милушева, които са качени също във вътрешната
мрежа, с молба утре в 7,30 ч. да дам отговор по поставените въпроси
пред Българското национално радио. Те са свързани с готовността на
комисията и другите избирателни комисии относно изборите. Моля
ви също да ги погледнете, евентуално да ги коментираме съвсем
накратко.
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САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Заповядайте, колега Христова.
27.

Промени във вече назначени секционни избирателни

комисии извън страната, както и поправка на допусната
техническа грешка в решение № 2507 от 29.04.2013 г.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, постъпило е писмо от
Министерството на външните работи с вх. № 1593 от днешна дата, с
което предлагат да извършим промени във вече назначените състави
на секционните избирателни комисии извън страната, както и писмо
с вх. № 1594-НС от днешна дата от упълномощения представител на
Синята коалиция за допусната техническа грешка при изписване на
фамилното име на назначения вече член в Лондон, поради което ви
предлагам да освободим от съставите на секционните избирателни
комисии извън страната и да уважим така направените предложения
от Министерството на външните работи и допуснем поправка на
техническа грешка в решение № 2507 от 29.04.2013 г. във
фамилното име на назначената в състава на СИК Лондон,
Великобритания Нора Страхилова Дерменджийска.
Предлагам да гласуваме следния проект за решение:
„Постъпило е писмо с вх. № 1593-НС от 09.05.2013 г. от
МВнР с предложения за промени в състави на СИК извън страната и
писмо с вх. № 1594-НС от 09.05.2013 г. от КП „Синята коалиция“ за
поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС от 29 април
2013 г. на ЦИК
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 37, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за
гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
лицата, както следва:
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1. От секционна избирателна комисия № 321600056, Испания,
Местолес, Христо Неделчев Дянков, ЕГН …, като председател.
2. От секционна избирателна комисия № 321600064, Испания,
Хетафе, Катерина Арсениева Павлова-Стоименова, ЕГН …, като
председател.
3. От секционна избирателна комисия № 321600059, Испания,
Памплона, Боян Давидов Балджиев, ЕГН …, като член.
4. От секционна избирателна комисия № 321600049, Испания,
Канталехо, Иванка Генчева Николова, ЕГН …, като секретар.
5. От секционна избирателна комисия № 323700097, Полша,
Варшава, Ангел Стамов Ангелов, ЕГН …, като член.
6. От секционна избирателна комисия № 323700097, Полша,
Варшава, Гражина Петкова Щерева-Дирда, 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 № 321600056, Испания,
Местолес, Каролина Минчева Георгиева, ЕГН …,за председател.
2. В секционна избирателна комисия № 321600064, Испания,
Хетафе, Нели Христова Кочева, ЕГН …, за председател.
3. В секционна избирателна комисия № 321600059, Испания,
Памплона, Цанко Смилянов Хаджиев, ЕГН …, за член.
4. В секционна избирателна комисия № 321600049, Испания,
Канталехо, Иван Атанасов Петков, ЕГН …, за секретар.
5. В секционна избирателна комисия № 323700097, Полша,
Варшава, Стефка Димитрова Николова-Бенза, ЕГН …, за член.
6. В секционна избирателна комисия № 323700097, Полша,
Варшава, Гергана Стоянова Миндова, ЕГН …, за член.
7. В секционна избирателна комисия № 325200218, Франция,
Страсбург, Лидия Борисова Михова, ЕГН …, за член.
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ІІІ. ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение №
2507-НС от 29 април 2013 г. фамилното име на назначената за
секретар на СИК № 320900019, Великобритания, Лондон 2, Нора
Страхилова Дерменджийска, ЕГН …, да се чете „Дерменджийска“
вместо „Дерменджиева“.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колеги, имате думата във връзка
с направеното предложение от колегата Мариана Христова.
Ако няма становища и съображения, който е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение с № 2574-НС.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, по електронната поща сме
получили писмо с вх. № 1527 от 08.05.2013 г., с което господин
Пламен Аброски ни уведомява, че с наше решение № 2540 е
назначен за член в секционна избирателна комисия в Белгия, град
Ген, но той е подал заявление за гласуване в Брюксел. Въпросът му е
може ли да гласува в секцията в Ген, в която същият е член и освен
декларация други документи трябва ли да попълва и кога. Тъй като
колегата Христов преди малко предложи отговор с какви документи
– декларация по чл. 44, ал. 5 и дописване в допълнителната
страница, също документите, които следва да представи. Смятам да
отговоря в този смисъл.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Може да добавите, че като
служебно ангажирано лице той също може да упражни правото си на
глас в секцията, в която е назначен. Благодаря ви.
Колеги, имате ли допълнения към този отговор?
Ако няма, който е съгласен с направеното предложение, моля
да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
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Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
28.

Писма до Районна прокуратура Златоград и Районна

прокуратура Силистра.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, доклада от извършената
проверка за гласуване в нарушение на правилата по Изборния
кодекс във връзка с произведените частични избори на 7 април с
оглед на предложението писмата да бъдат изготвени до съответните
районни прокуратури съм изготвила проекти на писма, качени са във
вътрешната мрежа, до Районната прокуратура на Златоград и
Районна

прокуратура

Силистра

чрез

административните

ръководители. Приложено им изпращаме заверено копие от писмото
на ГД „ГРАО” с вх. № 405 от 07.05.2013 г. с приложения, касаещи
установени нарушения на лица, които са участвали в частични
избори за кмет на кметство с. Зарник, община Кайнарджа, област
Силистра и в изборите за кмет на кметство с. Долен, община
Златоград, област Смолян. В единия случай са допълнителните
избирателни списъци в секция 14 в община Златоград и 4 броя в
община

Кайнарджа,

секция

506,

копия

от

страници

на

допълнителния списък – 2 броя. Писмата са с един и същи текст, с
разлика в приложенията. Адресирани са до административния
ръководител

на

Районна

прокуратура

Златоград

и

до

административния ръководител на Районна прокуратура Силистра.
Нарушенията касаят липсата на избирателни права на 6 души,
които са участвали в изборите, без да имат регистрации по
постоянен адрес към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на
изборите.
Предлагам да гласуваме следния проект за решение:
„С укази на Президента на Република България са насрочени
частични избори за кметове на кметства в кметство Синьо бърдо,

101
община Роман, област Враца и кметство Стежерово, община Левски,
област Плевен. При служебно извършена проверка ЦИК установи,
че определените от кметовете на посочените по-горе общини
помещения за съхраняване на изборните книжа и материали от
частичните избори за кметове на кметства на 12 май 2013 г. съвпадат
с помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали
от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., поради което е
необходимо разрешение от Централната избирателна комисия за
отваряне на помещенията, съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от
6 октомври 2011 г. на ЦИК.
Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на
ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
РАЗРЕШАВА достъп до запечатаните помещения, в които
се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент
и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове
на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК – Роман, област Враца, и ОИК –
Левски, област Плевен, за съхранение на изборните книжа и
материали от частичните избори за кметове на кметства на 12 май
2013 г.
Достъпът да се осъществи при приемането на изборните
книжа и материали от комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК, определени
за частичните избори, насрочени за 12 май 2013 г., съответно втори
тур за 19 май 2013 г. Достъпът да се осъществи в присъствието на
поне трима членове на съответната общинска избирателна комисия,
предложени от различни парламентарно представени партии и
коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския
парламент, определени с решение на общинската избирателна
комисия, и в присъствието на определени със заповед на кмета на
съответната община служебно лице от общинската администрация.

102
Новите книжа и материали от произведените на 12 май 2013
г. избори следва да се поставят в обособено в помещението място,
непозволяващо смесването или по друг начин объркването, или
изгубването на изборните книжа и материали
След прибиране на изборните книжа и материали от
частичните избори в помещенията същите задължително да се
запечатат с хартиена лента и да се подпечатат с восъчния печат на
комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК от избраните членове на
съответната общинска избирателна комисия.
За всяко отваряне на помещенията се съставя протокол в
2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.”
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Заповядайте, колега Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, аз само предлагам в
предпоследното изречение, където ги уведомяваме, че оригиналите
на избирателните списъци се съхраняват в запечатани помещения от
общинската избирателна комисия, да добавим запетая и текста „от
където можете да ги изискате”. Тъй като имахме практика, въпреки
че им указахме, че са в общинските администрации, те да ги искат
чрез нас.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Колеги,

имате

ли

други

предложения за допълнения към предложените две писма от
колегата Солакова?
Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам за сведение с вх. № 1588НС от днешна дата копие на писмото на главния секретар на
Министерския съвет до Университетска болница „Лозенец” с копие
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до нас с оглед осигуряване на лекарски екип в периода 12 май до
приемането на изборните книжа и материали във връзка с наше
писмо, което изпратихме, за сведение.
29.

Проект на решение за отваряне на помещение във

връзка с предсрочните избори на 12 май в кметство Синьо
бърдо, община Роман, област Враца и кметство Стежерово,
община Левски, област Плевен.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в папка заседания е качено и
проект на решение за отваряне на помещение във връзка с
предсрочните избори на 12 май в кметство Синьо бърдо, община
Роман, област Враца и кметство Стежерово, община Левски, област
Плевен. Във връзка с получено по телефона искане и извършена
служебна проверка в общини Роман и Левски предлагам да приемем
решение, с което да разрешим достъпа до запечатаните помещения,
в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за
президент и вицепрезидент на Р България и за общински съветници
и кметове, произведени през 2011 г. Достъпът да се осъществи при
приемането на изборните книжа и материали от комисията по чл.
242, ал. 7 от Изборния кодекс съответно на 12 май и евентуално при
произвеждане на втори тур на 19 май тази година, тъй като
определените със заповед на кмета на съответните помещения тези
помещения, в които ще се приберат документите, съвпадат с
помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали
от изборите през 2011 г.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Колеги,

имате

думата

за

предложения по така направения проект за решение.
Заповядайте, госпожо Манахова.
АННА МАНАХОВА: Аз искам да се добави само едно
изречение – да се осигурят необходимите условия за избягване на
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смесване на съхраняваните документи от тези, които сега ще бъдат
добавени. Имаме такова изречение в предното решение.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Добре.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Благодаря, колега Манахова.
Колеги, имате ли други допълнения?
Ако няма, който е съгласен с така предложения проект за
решение от госпожа Солакова, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение с № 2575.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, един проект на писмо до
директора на ГД „Национална полиция” главен комисар Ангел
Антонов. Във връзка с наше писмо с изх. № 333-НС от 04.05.2013 г.
днес бяхме уведомени от служител към ГД „Национална полиция”
за предприети мерки и обезпеченост на охраната в периода от 7 часа
на 12 май до 20 часа на 13 май 2013 г. Получихме уверението, че
няма да има проблем, но добре би било Централната избирателна
комисия, ако прецени, да изпрати писмо до директора на главната
дирекция за предприемане на необходимите мерки и действия за
осигуряване на охрана и след 20 часа на 13 май 2013 г. до
окончателното приемане на изборните книжа и материали от
районните

избирателни

комисии

в

страната

в

Централната

избирателна комисия и отново да помолим да бъдем уведомени за
необходимостта да предоставят необходимото съдействие. Освен,
ако прецените, изрично да напишем, ако отпадне тази необходимост
да ги уведомим писмено или по телефона в оперативен порядък.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз мисля, че няма нужда да се
добавя това.
Колеги, имате думата за предложения.
Ако приемате текста, който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И само да уведомя колегите, че във
вътрешната мрежа по разпореждане на председателя е качен и
публикуван

проект

на

договор,

който

да

се

сключи

със

сътрудниците, които ще бъдат привлечени за подпомагане дейността
на Централната избирателна комисия в периода 12 май до
окончателното приемане на книжата, включително и събирането на
изборните книжа и материали и екземплярите на протоколите на
секционните избирателни комисии, които след повторното им
въвеждане от преброителя. Молбата ми е да се запознаете с проекта
и ако счетете за необходимо, да направим съответното обсъждане.
Искам да ви обърна внимание, колеги, на посочените папки,
които сте получили със съдействието на сътрудниците от
канцелария 70 за графиците за дежурствата както на членовете на
Централната избирателна комисия в нощта 12 срещу 13 май 2013 г.,
предварително обявените часове за провеждане на заседания в деня
на изборите, списъка на техническите сътрудници, които ще
подпомагат оперативната работа в деня на изборите и при
приемането на изборните книжа и материали, включително и график
на дежурните от 7 до 19,30 часа в изборния ден и през нощта от 19
до 7,30 часа на 12 срещу 13 май с посочени имена. В случай на
необходимост корекции могат да бъдат направени по предложение
на членовете чрез съответна замяна от единия график в другия.
Предложението ми е, ако сте съгласни, да бъдат поканени в
петък след края на работния ден, в 18 часа за тези, които работят, за
да се запознаем с тях.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

предложението на колегата Солакова.

Колеги,

да

гласуваме
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Окончателното одобряване на графика
и всички документи, които са включени в тази папка по
оперативната дейност, предлагам да бъде гласувано утре. Ако има
корекции, до тогава да бъдат нанесени. И срещата със сътрудниците,
които ще бъдат ангажирани, да бъде в 18 часа, както предложихте.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колеги, който е съгласен с така
направените предложения от колегата Солакова, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Негенцова.
30. Кореспонденция.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Постъпило е по имейл едно искане,
молба за съдействие от управителя на „Ай тревъл клъб” ООД.
„С настоящото писмо ви молим за официално разрешение за
отразяване

на

изборния

процес

при

произвеждането

на

парламентарни избори 2013 г. в България от телевизионен екип на
Японската национална телевизия NHK в няколко от централните
софийски секции. Екипът се състои – посочени са по имена заедно с
номера на документа за самоличност – от журналист и оператор,
които пристигат в България на 10 май и ще бъдат придружавани от
българския преводач Илиана Костова. При необходимост можем да
ви предоставим и допълнителна информация. Надявам се, че
молбата ни ще бъде разгледана във възможно най-кратък срок и ще
получим вашето официално становище, с което екипът да започне
подготовка на документите си за пътуване до България.”
За националния референдум ние имахме два такива екипа на
японски журналисти. Даже не знам дали не са същите журналисти.
За мен проблемът е, че писмото е от управителя на „Ай тревъл клъб”
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ООД. Идеята ми беше да препратим цялото това искане по
компетентност на Министерството на външните работи.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Който е съгласен с направеното
предложение от колегата Негенцова, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
31. Предложение за сключване на договор за изработване
на визитни картички за членовете на Централната избирателна
комисия.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С вх. № 1523-НС от 08.05.2013 г. на
главния секретар на администрацията на Централната избирателна
комисия относно изработване на визитни картички на членовете на
Централната избирателна комисия. Госпожа Янева предлага във
връзка със заявена нужда от изработване на визитни картички за
членовете на ЦИК комисията да даде съгласие да бъде възложено
изработването на комплект от по 300 броя визитни картички на
български и английски за всеки от членовете на ЦИК от фирмата,
която е изработила и предишните визитни картички. Сумата за
изработване на визитните картички е в размер на … лв. без ДДС или
… лв. с ДДС.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: На каква стойност да
бъдат изработени тези визитни картички, аз по никакъв начин не
мога да преценя. Нека главният секретар да прецени.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като докладната записка съдържа
конкретно предложение и е извършена вече кореспонденция между
администрацията на Централната избирателна комисия и фирмата,
която е била ангажирана преди това и има конкретна стойност, която
е при по-изгодни условия, отколкото е било през 2011 г., може би
заради по-големия брой на поръчката. По тази причина го
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съобщавам, а не защото предложението ми е да ограничим главния
секретар в рамките на някаква стойност.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:

Нямах предвид да го

ограничим, просто имах предвид, че нашата същностна дейност е
различна от това да определяме стойността на визитните картички.
Идеята да имаме администрация беше точно тази администрацията
да се занимава с тези въпроси, а ние да се занимаваме с дейността,
която ни е присъща. Това исках да кажа.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Определено нямам нищо против. Ако
не беше така по правилника, нямаше да има и необходимост от
докладна записка. Тогава нека да изменим правилника при
оперативна самостоятелност главният секретар да взема решения и
да се разпорежда с бюджета, както е възложено по закон на главния
секретар. Аз нямам нищо против. Но на мен ми е възложено да
докладвам докладна записка, която съдържа всички тези условия,
които посочих, при които да се изработят визитните картички,
затова докладът ми съдържаше и тези обстоятелства.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колеги, който е съгласен с така
направеното предложение от колегата Солакова да одобрим тази
докладна записка и да възложим на главния секретар, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Манахова.
АННА МАНАХОВА: На мен е разпределена преписката във
връзка с предаването на ксероксите, но тъй като останах с
впечатление, че трябва да се запознаете с нея в мрежата, предлагам
утре да ви предложа решение.
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САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Поради изчерпване на дневния
ред предлагам да закрием заседанието или, госпожо председател,
искате да разискваме въпросите?
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Просто исках да кажем
две думи по отношение на въпросите, зададени от Българското
национално радио. Не ви предлагам да ги разискваме в детайли. На
въпроса каква е готовността за предсрочните парламентарни избори
от гледна точка от комисията аз мога да кажа всичко, което сме
коментирали и работата, която сме свършили. Очаквате ли
затруднения и в какво? Да, аз очаквам затруднения в процеса на
предаване на книжата и материалите от гледна точка на копирането
на протоколите, от гледна точка на сканирането, от гледна точка на
новите моменти, но това са обективни фактори, които са съобразени
с новите законови положения.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Недейте да отговаряте сега,
защото утре няма да ви служат. Много Ви моля.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Единственото, което
искам да кажа, по отношение на техниката за ксерокопиране, това е
ангажимент на Министерския съвет, но информацията, с която ние
разполагаме, също мисля да бъде предоставена. А що се отнася до
паралелното преброяване и за резултатите от нашия преброител,
образно казано, аз имах собствена позиция, ще я заявя. Аз не виждам
нищо проблемно в паралелното преброяване, това е право на
съответните политически субекти. Ние нямаме законово задължение
да се съобразяваме с това. Това според мен има съвсем друга цел.
Така че бих се ограничила до ангажиментите на Централната
избирателна комисия в изборния процес по отчитането на
резултатите. И в този ред на мисли.
Ако нещо друго считате, че следва да доведем до знанието на
обществеността, заповядайте.
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САБРИЕ
подкрепям

САПУНДЖИЕВА:

предложението

Госпожо

председателят

председател,
на

аз

Централната

избирателна комисия да даде едно интервю по националното радио в
деня за размисъл и деня преди изборите, в който да даде един вид
отчет пред обществото за това какво Централната избирателна
комисия е свършила във връзка с организацията на предсрочните
парламентарни избори. Мисля, че има какво да се каже от това,
което комисията е свършила.
По отношение на това, че има паралелна обработка на
протоколите можете да кажете, че Централната избирателна комисия
не се притеснява от това, това е част от демократичния процес.
Напротив, паралелната обработка на протоколите от друга фирма,
включително не само че подпомага нашата работа, а дисциплинира
всички комисии – от секционните до районните и до Централната
избирателна комисия, дори подпомага и тяхната работа. Така че
няма нищо притеснително в това, по-скоро притеснителното е това,
че медиите интерпретираха тази обработка на протоколите в посока,
че това е една паралелна ЦИК, което не е така.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

приятна

почивка.
Следващото заседание на комисията е в петък, 10 май 2013 г.,
от 13,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 20,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
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СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Невена Чехларова

