ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 329
На 30 май 2013 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. От Народно събрание – Решения за избиране на министърпредседател и Министерски съвет.
Докладва: Румяна Сидерова
2. Обявяване за избран за народен представител от 3. МИР –
Варна на Георги Димитров Андреев.
Докладва: Румяна Сидерова
3. Обявяване за избран за народен представител от 3. МИР –
Варна на Георги Христов Борисов.
Докладва: Румяна Сидерова
4. Обявяване за избран за народен представител от 13. МИР
Пазарджик на Сергей Манушов Кичиков.
Докладва: Румяна Сидерова
5. Обявяване за избрана за народен представител от 14. МИР
Перник на Евдокия Славчева Асенова.
Докладва: Румяна Сидерова
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6. Обявяване за избран за народен представител от 16. МИР
Пловдив на Калин Иванов Милчев.
Докладва: Румяна Сидерова
7. Обявяване за избран за народен представител от 18. МИР
Разград Хами Ибрахимов Хамиев.
Докладва: Румяна Сидерова
8. Обявяване за избран за народен представител от 25. МИР София на Методи Теохаров Костадинов.
Докладва: Румяна Сидерова
9. Обявяване за избрана за народен представител от 29. МИР
- Хасково на Жара Веселинова Пенева-Георгиева.
Докладва: Румяна Сидерова
10. От СДВР, Шесто РУП – запитване за начина на отваряне
на изборното помещение.
Докладва: Валентин Бойкинов
11. Заявление от Трайкови – искане на информация за
положени подписи в избирателните списъци.
Докладва: Валентин Бойкинов
12. От Ст. Станков относно сканирането на протоколите на
СИК и ОИК.
Докладва: Елена Маркова
13. Писмо от Окръжен следствен отдел – Кюстендил относно
разпределянето на бюлетините.
Докладва: Елена Маркова
14. От ОИК – Варна – искане за коригиране на Решение
№ 2664-МИ на ЦИК относно възнагражденията на ОИК – Варна.
Докладва: Елена Маркова
15. От ОИК – Гърмен – изпратено решение за прекратяване
пълномощията на кмета на Гърмен.
Докладва: Елена Маркова
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16. От ТВ7 – изпратен запис от предаванията на 11 май
2013 г.
Докладва: Венцислав Караджов
17. От Окръжна прокуратура – Варна, относно искане на
информация за избран народен представител.
Докладва: Венцислав Караджов
18. Писмо от Министерство на финансите – искане на
информация за получените от партиите гласове в изборите на 12 май
2013 г.
Докладва: Румяна Сидерова
19. Писмо от РУП – Враца с искане на заверени копия от
решение за регистрация на ДПС и решение за жребия за номер на
бюлетината.
Докладва: Венцислав Караджов
20. От Л. Манева от Кирково, обл. Кърджали относно
купуването на гласове.
Докладва: Румяна Сидерова
21. От община Долни Чифлик – отговор за избран народен
представител.
Докладва: Венцислав Караджов
22. От главния юрисконсулт на Столичния инспекторат
относно пълномощно на Ем. Кабаиванов.
Докладва: Венцислав Караджов
23. От БНБ относно възстановени депозити на партии.
Докладва: Елена Маркова
24. Писмо от Окръжен съд – Благоевград с искане на
информация за Божидар Георгиев, председател на ОИК – Дупница в
периода 2003 – 2007 г.
Докладва: Румяна Сидерова
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25. От Областна администрация – Добрич относно отворено
помещение и предаден избирателен списък на СИК 082000015 на ТЗ
„ГРАО“.
Докладва: Румяна Сидерова
26. Писмо от Софийска районна прокуратура – отказ за
образуване на досъдебно производство по жалба от ДПС за
изпратени СМС.
Докладва: Венцислав Караджов
27. Писмо от Софийска районна прокуратура – отказ за
образуване на досъдебно производство по сигнал от Корнелий
Славов.
Докладва: Венцислав Караджов
28. Искане от ОИК – Горна Малина с приложено искане на
БНТ.
Докладва: Валентин Бойкинов
30. Относно член на ОИК – Своге, Софийска област.
Докладва: Валентин Бойкинов
31. За касационно дело във ВАС.
Докладва: Венцислав Караджов
32. Искане за възнаграждение от ОИК – Петрич, област
Благоевград.
Докладва: Румяна Сидерова
33. Искане за възнаграждение от ОИК Бяла, област Русе.
Докладва Валентин Бойкинов
34. Искане на възнаграждение от ОИК Ловеч.
Докладва: Гергана Маринова
35. Искане на възнаграждение от ОИК – Столична община.
Докладва: Ерхан Чаушев
36. Искане от ОИК – Панагюрище, област Пазарджик за
отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни
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книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври
2011 г.
Докладва: Елена Маркова
37. Искане от ОИК – Столична община за отваряне на
запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.
Докладва: Румяна Сидерова
38. Писма от Министерство на финансите и Българска
народна банка.
Докладва: Елена Маркова
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова,
Румяна Сидерова, 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: Мария Мусорлиева, Мая Андреева и Сабрие
Сапунджиева.
Заседанието бе открито в 13,30 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 30
май 2013 г.
Разполагате с проекта за дневен ред. Ако имате възражения,
моля да ги заявите. Ако имате допълнения, също моля да ги
направите. Може сега, може и в хода на заседанието.
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Господин Христов, заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Преди малко питах за дневния ред и
ми казаха, че бюлетинът не е включен и ако наистина не е,
предлагам

да го

включим

и поне отчасти

да разгледаме

съдържанието.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, няма пречка поне да
планираме работата по подготовката на изготвянето на бюлетина.
Да, ще го включим.
Колеги, други допълнения към дневния ред? – Господин
Караджов, ще ги заявите в хода на заседанието.
Ако не възразявате, сега ще дам думата на госпожа Сидерова
да докладва решенията. Заповядайте, госпожо Сидерова.
1. От Народно събрание – Решения за избиране на
министър-председател и Министерски съвет.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, проектите за
решения за обявяване за избрани следващите в листата народни
представители след народните представители, които са избрани за
министри от гласувания вчера кабинет, се намират във вътрешната
мрежа.
Пристигнало е с вчерашна дата вх. № 2038-НС от 29 май 2013
г. писмо от председателя на Народното събрание – изх. № 350-06-10
от 29 май 2013 г., с което ни изпраща решенията на Народното
събрание за избиране на министър-председателя и на членовете на
Министерския съвет. Това са две решения. Едното е само за избора
на министър-председател. Другото е общо – за избора на целия
Министерски съвет. И ни уведомява, че са избрани в Министерския
съвет народните представители:
Пламен Василев Орешарски като министър-председател;
Зинаида Каменова Златанова – за заместник-министър
председател и министър на правосъдието;
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Цветлин Йовчев Йовчев – за министър на вътрешните работи;
Кристиан Вигенин – за министър на външните работи;
Петър Чобанов – за министър на финансите;
Ангел Найденов – за министър на отбраната;
Драгомир Стойнев – за министър на икономиката;
Хасан Ахмед Адемов – за министър на труда и социалната
политика;
Иван Евгени Данов – за министър на инвестиционните
проекти;
Димитър Фердинандов Греков – за министър на земеделието
и храните;
Десислава Илиева Терзиева – за министър на регионалното
развитие и благоустройството;
Данаил Стоянов Папазов – за министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията;
Искра Димитрова Михайлова-Копарова – за министър на
околната среда и водите;
Таня Любомирова Андреева-Райнова – за министър на
здравеопазването;
Анелия

Димитрова

Клисарова

–

за

министър

на

образованието и науката;
Петър Иванов Стоянович – за министър на културата и
Мариана Василева Георгиева – за министър на младежта и
спорта.
Правомощията на служебното правителство, назначено с
Указ № 56 на президента на републиката от 13 март 2013 г., са
прекратени.
Това е решението на Народното събрание.
От така прочетения ви списък осем от членовете на кабинета
са и народни представители, поради което на основание чл. 272, ал.
2 от Изборния кодекс на тяхно място ние трябва да обявим
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заместващите ги народни представители за времето, през което ще
изпълняват

функциите

на

министър,

съответно

министър-

председател за господин Орешарски.
Аз

ви

предлагам

да

започна

да

ги

докладвам

по

многомандатни изборни райони. Проектите са във вътрешната
мрежа. Първият проект касае заместването на господин Орешарски.
Моля да се запознаете с проекта.
2. Обявяване за избран за народен представител от 3.
МИР – Варна на Георги Димитров Андреев.
Позовала съм се на писмото на Народното събрание и
приложените към него решения. Отбелязала съм, че господин
Орешарски е бил обявен за народен представител в трети
многомандатен Варненски район в изборите за 42-то Народно
събрание от листата на коалиция от партии „Коалиция за България“.
Основанията са в чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България във връзка с чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс според
които за времето, през което изпълнява функциите на министърпредседател, народният представител се замества от следващия
кандидат в листата на „Коалиция за България“ в конкретния случай.
Предлагам ви да вземем решение, с което да обявим за избран
за народен представител Георги Димитров Андреев – следващия
кандидат от листата на „Коалиция за България“, за времето, през
което Пламен Василев Орешарски изпълнява функциите на
министър-председател. Това е следващият в листата след последния
избран.
Ръководила съм се от наше решение, което сме вземали.
Смятали сме, че той не може да замества. Ако сте съгласни, колеги,
да възприема начина на изписване на изборните райони, който е в
Решение № 2643-НС – решението ни за обявяване на изборните
резултати.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Сидерова. Разполагате с проекта.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Нямам претенции да давам
предложения за редакция, но да ви обърна внимание, госпожо
Сидерова. Пред мен са Решения № 1745, 1725 и още няколко от
периода март-април 2012 г. Там сме изписвали многомандатните
райони с думи – Двадесети многомандатен изборен район... Пак
казвам, че и така изписано подкрепям решението, но във връзка с
дискусията, която се проведе тук, взех думата да ви обърна
внимание на тези решения. Важното е, че обявяваме за избран
съответния народен представител.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз ви предлагам да погледнем найблизкото по време решение, което сме приели. Това е решението за
обявяване на изборните резултати и да изпишем изборните райони
така, както са изписани в това решение. Това не е въпрос на някаква
правна квалификация или последици от това и предлагам и тук
изписването да стане така.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли други
коментари?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ако си спомняте, с оглед
прилагането на чл. 271, ал. 1 от Изборния кодекс, за редакцията на
разпоредбата за решение на Централната избирателна комисия за
обявяване на народни представители, бяхме провели дискусия. Не
можах да се сетя до този извод ли стигнахме след проведената
дискусия: в диспозитива на решението да обявяваме за избрани за
народни представители.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако не е избран, как ще изпълнява
тези функции? Той ще е изпълнява тези функции за времето, през
което министър-председателят изпълнява своите функции. Аз съм
прегледала практиката.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Точно това имах предвид – ако сте
прегледали практиката.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожо Сидерова,
моля ви направете вашето предложение и ще го гласуваме. Аз ще
помоля решението да има относно.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Съгласна

съм.

В

предишните

решения не е имало относно, но е най-добре да има, защото това е
голям ориентир за всяко решение.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Обикновено

в

решенията, които имат сериозен правопораждащ ефект, като
обявяване на резултати или обявяване на следващия в листата, е
важно да има яснота за какво са решенията.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Предлагам

ви

комисията да приеме следния проект за решение относно заместване
на народен представител за времето, през което е избран за
министър-председател.
„На 29 май 2013 г. с решение на Народното събрание Пламен
Василев Орешарски е избран за министър-председател на Република
България, видно от писмо изх. № 350-06-10 от 29.05.2013 г. на
председателя на Народното събрание. С Решение № 2643-НС от 15
май 2013 г. на ЦИК Пламен Василев Орешарски е обявен за народен
представител в изборен район 03. Варненски, от листата на КП
„Коалиция за България“ в 42-то Народно събрание.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България във връзка с чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс за времето,
през

което

изпълнява

функциите

на

министър-председател,

народният представител се замества от следващия кандидат в
съответната листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България и чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
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РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител Георги Димитров
Андреев, ЕГН …, следващ кандидат от листата на КП „Коалиция за
България“, в изборен район 03. Варненски, в изборите за 42-ро
Народно събрание, за времето, през което Пламен Василев
Орешарски изпълнява функциите на министър-председател.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.“
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Най-напред предлагам
да гласуваме господин Паскал Бояджийски да бъде определен за
член на ЦИК, който да брои.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14, против – 1.
Имаме решение. Заповядайте, господин Христов.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз смятам, че е срамота при
наличие на заместник-председател в залата, да брои член на
комисията.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Сега ще подложа на
гласуване проекта за решение. Има ли бележки, предложения? –
Няма.
Който е съгласен с проекта за решение, с което обявяваме за
избран за народен представител следващия в листата кандидат за
времето, през което Пламен Орешарски изпълнява функциите на
министър-председател, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме Решение № 2687-НС.
3. Обявяване за избран за народен представител от 3.
МИР – Варна на Георги Христов Борисов.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Също касае Трети варненски изборен
район. Анелия Димитрова Клисарова е избрана за министър на
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образованието и науката. И тук ви предлагам всички промени, които
направихме в предишното решение да ги нанеса.
Предлагам ви следния проект за решение относно заместване
на народен представител за времето, през което е избран за
министър.
„На 29 май 2013 г. с решение на Народното събрание Анелия
Димитрова Клисарова е избрана за министър на образованието и
науката, видно от писмо изх. № 350-06-10 от 29.05.2013 г. на
председателя на Народното събрание. С Решение № 2643-НС от 15
май 2013 г. на ЦИК Анелия Димитрова Клисарова е обявена за
народен представител в изборен район 03. Варненски, от листата на
КП „Коалиция за България“ в 42-то Народно събрание.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България във връзка с чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс за времето,
през

което

изпълнява

функциите

на

министър,

народният

представител се замества от следващия кандидат в съответната
листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България и чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител Георги Христов
Борисов, ЕГН …, следващ кандидат от листата на КП „Коалиция за
България“, в изборен район 03. Варненски, в изборите за 42-ро
Народно събрание, за времето, през което Анелия Димитрова
Клисарова изпълнява функциите на министър на образованието и
науката.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.“
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Запознати сте с проекта за решение.
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Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме Решение № 2688-НС за обявяване за избран за
народен представител Георги Христов Борисов.
4. Обявяване за избран за народен представител от 13.
МИР Пазарджик на Сергей Манушов Кичиков.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият проект също е във
вътрешната мрежа. Направих същите промени.
Предлагам ви да приемем следното решение относно
заместване на народен представител за времето, през което е избран
за министър.
„На 29 май 2013 г. с решение на Народното събрание Искра
Димитрова Михайлова-Копарова е избрана за министър на околната
среда и водите, видно от писмо изх. № 350-06-10 от 29.05.2013 г. на
председателя на Народното събрание. С Решение № 2643-НС от 15
май 2013 г. на ЦИК Искра Димитрова Михайлова-Копарова е
обявена за народен представител в изборен район 13. Пазарджишки,
от листата на ПП „Движение за права и свободи“ в 42-то Народно
събрание.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България във връзка с чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс за времето,
през

което

изпълнява

функциите

на

министър,

народният

представител се замества от следващия кандидат в съответната
листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България и чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
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Обявява за избран за народен представител Сергей Манушов
Кичиков, ЕГН …, следващ кандидат от листата на КП „Движение за
права и свободи“, в изборен район 13. Пазарджишки, в изборите за
42-ро Народно събрание, за времето, през което Искра Димитрова
Михайлова-Копарова

изпълнява

функциите

на

министър

на

околната среда и водите.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.“
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте проекта
за решение и доклада на госпожа Сидерова. Имате ли бележки? –
Ако няма, подлагам го на гласуване.
Който е съгласен с проекта за решение относно обявяване за
избран за народен представител Сергей Манушов Кичиков, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме Решение № № 2689-НС.
5. Обявяване за избрана за народен представител от 14.
МИР Перник на Евдокия Славчева Асенова.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Следващият

проект

е

за

многомандатен изборен район 14 – Пернишки. Проектът е във
вътрешната мрежа. Направени са всички промени.
Предлагам ви да приемем следното решение относно
заместване на народен представител за времето, през което е избран
за министър.
„На 29 май 2013 г. с решение на Народното събрание Ангел
Петров Найденов е избран за министър на отбраната, видно от
писмо изх. № 350-06-10 от 29.05.2013 г. на председателя на
Народното събрание. С Решение № 2643-НС от 15 май 2013 г. на
ЦИК Ангел Петров Найденов е обявен за народен представител в
изборен район 14. Пернишки, от листата на КП „Коалиция за
България“ в 42-то Народно събрание.
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Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България във връзка с чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс за времето,
през

което

изпълнява

функциите

на

министър,

народният

представител се замества от следващия кандидат в съответната
листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България и чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител Евдокия
Славчева Асенова, ЕГН …, следващ кандидат от листата на КП
„Коалиция за България“, в изборен район 14. Пернишки, в изборите
за 42-ро Народно събрание, за времето, през което Ангел Петров
Найденов изпълнява функциите на министър на отбраната.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.“
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги

чухте

предложението за решение. Ако нямате възражения или забележки,
който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме Решение № 2690-НС за обявяване за избрана за
народен представител Евдокия Славчева Асенова.
6. Обявяване за избран за народен представител от 16.
МИР Пловдив на Калин Иванов Милчев.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият проект за решение касае
16. МИР Пловдив.
Предлагам ви да приемем следното решение относно
заместване на народен представител за времето, през което е избран
за министър.
„На 29 май 2013 г. с решение на Народното събрание Петър
Пандушев Чобанов е избран за министър на финансите, видно от
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писмо изх. № 350-06-10 от 29.05.2013 г. на председателя на
Народното събрание. С Решение № 2643-НС от 15 май 2013 г. на
ЦИК Петър Пандушев Чобанов е обявен за народен представител в
изборен район 16. Пловдив, от листата на КП „Коалиция за
България“ в 42-то Народно събрание.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България във връзка с чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс за времето,
през

което

изпълнява

функциите

на

министър,

народният

представител се замества от следващия кандидат в съответната
листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България и чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител Калин Иванов
Милчев, ЕГН …, следващ кандидат от листата на КП „Коалиция за
България“, в изборен район 16. Пловдив, в изборите за 42-ро
Народно събрание, за времето, през което Петър Пандушев Чобанов
изпълнява функциите на министър на финансите.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.“
Всички промени са направени, както в другите решения.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, ако нямате
възражения или забележки, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме Решение № 2691-НС за обявяване за избран за
народен представител Калин Иванов Милчев.
7. Обявяване за избран за народен представител от 18.
МИР Разград Хами Ибрахимов Хамиев.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият проект е за 18. МИР
Разград. Предлагам абсолютно същите добавки и промени в текста,
както в предишните решения.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Тъй като госпожа Нигяр Джафер,
както е предложено в проекта, е избрана с наше Решение № 2652,
което постановихме по реда на чл. 253 от Изборния кодекс, тук би
следвало да избран Хами Ибрахимов Хамиев с ЕГН, което разбира
се ще добавим след това.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам да приемем следното
решение относно заместване на народен представител за времето,
през което е избран за министър.
„На 29 май 2013 г. с решение на Народното събрание Хасан
Ахмед Адемов е избран за министър на труда и социалната
политика, видно от писмо изх. № 350-06-10 от 29.05.2013 г. на
председателя на Народното събрание. С Решение № 2643-НС от 15
май 2013 г. на ЦИК Хасан Ахмед Адемов е обявен за народен
представител в изборен район 18. Разградски, от листата на ПП
„Движение за права и свободи“ в 42-то Народно събрание.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България във връзка с чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс за времето,
през

което

изпълнява

функциите

на

министър,

народният

представител се замества от следващия кандидат в съответната
листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България и чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител Хами Ибрахимов
Хамиев, ЕГН …, следващ кандидат от листата на ПП „Движение за
права и свободи“, в изборен район 18. Разградски, в изборите за 42-
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ро Народно събрание, за времето, през което Хасан Ахмед Адемов
изпълнява функциите на министър на труда и социалната политика.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.“
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли бележки към
доклада? - Ако няма, който е съгласен с проекта за решение, моля да
гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме Решение № 2692-НС относно обявяване за избран за
народен представител от 18. МИР Разград Хами Ибрахимов Хамиев.
8. Обявяване за избран за народен представител от 25.
МИР - София на Методи Теохаров Костадинов.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам ви следния проект за
решение относно заместване на народен представител за времето,
през което е избран за министър.
„На 29 май 2013 г. с решение на Народното събрание Таня
Любомирова

Андреева-Райнова

е

избрана

за

министър

на

здравеопазването, видно от писмо изх. № 350-06-10 от 29.05.2013 г.
на председателя на Народното събрание. С Решение № 2643-НС от
15 май 2013 г. на ЦИК Таня Любомирова Андреева-Райнова е
обявена за народен представител в изборен район 25. София, от
листата на КП „Коалиция за България“ в 42-то Народно събрание.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България във връзка с чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс за времето,
през

което

изпълнява

функциите

на

министър,

народният

представител се замества от следващия кандидат в съответната
листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България и чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
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Обявява за избран за народен представител Методи Теохаров
Костадинов, ЕГН …, следващ кандидат от листата на КП „Коалиция
за България“, в изборен район 25. София, в изборите за 42-ро
Народно събрание, за времето, през което Таня Любомирова
Андреева-Райнова

изпълнява

функциите

на

министър

на

здравеопазването.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.“
Направени са същите промени и добавки, които бяха
направени и по предишните проекти.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението и доклада. Ако нямате бележки, който е съгласен с
проекта за решение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме Решение № 2693-НС за обявяване за избран за
народен представител от 25. МИР - София на Методи Теохаров
Костадинов.
9. Обявяване за избрана за народен представител от 29.
МИР - Хасково на Жара Веселинова Пенева-Георгиева.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият проект, който ви
предлагам, е относно заместване на народен представител за
времето, през което е избран за министър.
„На 29 май 2013 г. с решение на Народното събрание
Драгомир Велков Стойнев е избран за министър на икономиката и
енергетиката, видно от писмо изх. № 350-06-10 от 29.05.2013 г. на
председателя на Народното събрание. С Решение № 2643-НС от 15
май 2013 г. на ЦИК Драгомир Велков Стойнев е обявен за народен
представител в изборен район 29. Хасковски, от листата на КП
„Коалиция за България“ в 42-то Народно събрание.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България във връзка с чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс за времето,
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през

което

изпълнява

функциите

на

министър,

народният

представител се замества от следващия кандидат в съответната
листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България и чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява

за

избрана

за

народен

представител

Жара

Веселинова Пенева-Георгиева, ЕГН …, следващ кандидат от листата
на КП „Коалиция за България“, в изборен район 29. Хасковски, в
изборите за 42-ро Народно събрание, за времето, през което
Драгомир Велков Стойнев изпълнява функциите на министър на
икономиката и енергетиката.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.“
В проекта са направени същите добавки и промени.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме Решение № 2694-НС за обявяване за избрана за
народен представител от 29. МИР на Жара Веселинова ПеневаГеоргиева.
Колеги, ще ви предложа да вземем решение да изискаме от
„Информационно обслужване“ АД актуализираните съответни
кандидатски листи, за да можем да проследяваме последващи
промени. Просто в окончателен вариант към настоящия момент, за
да можем да проследяваме промените с всички лични данни.
Който е съгласен, моля да гласува по имейл да се изпрати
запитването.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
Има ли други доклади?
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18. Писмо от Министерство на финансите – искане на
информация за получените от партиите гласове в изборите на 12
май 2013 г.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз мога да продължа доклада си.
Предлагам ви следващото, което е на мой доклад. Има едно
писмо на Министерството на финансите, подписано от главния
секретар госпожа Таня Георгиева, с което ни питат във връзка с
предоставяне

на

държавната

субсидия

на

правоимащите

политически партии и коалиции на основание чл. 25 и 26 от Закона
за политическите партии. Искат становище по следните въпроси:
Първо, написали са, че в наше Решение № 2642-НС от 15 май
при обявяване на изборните резултати сме обявили, че има 3 542 195
действителни гласа, а с Решение № 2622-НС от същата дата, с което
сме приели актуализираните данни, сме отбелязали, че има 3 541 745
гласа, т.е. има разлика.
„С цел коректно разпределение на държавната субсидия на
правоимащите политически партии и коалиции, моля да ни дадете
вашия еднозначен отговор за окончателния брой на действителните
гласове.
Вторият въпрос, който ни задават: пише, че с Решение №
2642-НС на ЦИК съобразно получените действителни гласове са
обявени резултатите по партии, коалиции и независими кандидати.
„Моля

да ни предоставите

информация

за броя

на

действителните гласове за политическите партии и коалициите,
които са регистрирани в Централната избирателна комисия за
участие в изборите, участвали са в парламентарните избори и имат
избрани народни представители.
Трето, държавната субсидия се отпуска ежегодно и на
партиите, които не са представени в Народното събрание, носа
получили повече от 1 на сто от всички действителни гласове на
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последните парламентарни избори, моля да ни представите
информация само за партиите, което не са парламентарно
представени, но са преминали прага от 1 на сто от всички
действителни гласове.“
И сега виждате проекта за писмо, който съм ви предложила.
„Централната избирателна комисия Ви уведомява, че в
Решение № 2642-НС от 15.05.2013 г. на ЦИК е посочен общият брой
на всички действителни гласове, подадени за партии, коалиции от
партии и независими кандидати – 3 542 195 гласа. (Разликата само за
независимите кандидати се появява.) Цитираната от Вас т. 13 от
протоколите на СИК, посочена в актуализираните данни, утвърдени
с Решение № 2622-НС от 15.05.2013 г., съдържа само общия брой на
действителните гласове, подадени за политически партии и
коалиции от партии – 3 541 745.
За политическите партии и коалиции от партии, които имат
избрани народни представители в 42-то Народно събрание в
изборите, произведени на 12 май 2013 г. – КП „Коалиция за
България“, ПП „АТАКА“, ПП „ГЕРБ“ и ПП „ДПС“ са подадени
2 683 093 действителни гласа.“
Част от субсидията, която е с по-голям коефициент, се
разпределя между партиите в Народното събрание, а другата част от
държавната субсидия, която е с по-малък коефициент, се разпределя
между другите партии.
И сега третото:
„Броят на получените гласове за всяка една от партиите,
както и процентът, на който съответстват тези гласове, от общия
брой на действителните гласове, е посочен в Решение № 2642-НС от
15.05.2013 г. на ЦИК., т. 1, копие от което Ви прилагаме.
Приложение: Решение № 2642-НС от 15.05.2013 г.“
Аз предлагам да им приложим решението. Извинявайте
колеги, те могат да си прочетат на кой ред пише, че насреща има
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еди-колко си гласа и че това е 1 %, защото решението е идеално
структурирано. В първата колона са по реда на бюлетините
участвалите в изборите партии и коалиции, във втората колона
срещу всяка една от тях е броят на получените действителни гласове
и в третата колона колко процента представляват тези гласове от
общия брой на действителните гласове. Затова предлагам да им
изпратим копие от решението.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Все си мисля, че именно затова е
„Държавен вестник“ и затова това решение се публикува в
„Държавен вестник“, за да може всеки гражданин на републиката,
държавна институция и др. да се отнесе към държавния вестник.
Подкрепям проекта за писмо, който госпожа Сидерова е
изготвила. Казах това само за да ви предложа и да предложа и на нея
да добавим и съответния брой на „Държавен вестник“. Нищо повече.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Съгласна съм. Ще добавя едно
изречение накрая: „Решението е обнародвано в „Държавен вестник“,
бр. 44 от 17 май 2013 г.“
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Това е в съответствие с
чл. 25, 26 и 27 от Закона за политическите партии.
Колеги, който е съгласен с предложения отговор с
направените корекции, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение. Само ще помоля в отговора да посочим, че
уведомлението е съгласно протоколно решение на Централната
избирателна комисия от днес.
24. Писмо от Окръжен съд – Благоевград с искане на
информация за Божидар Георгиев, председател на ОИК –
Дупница в периода 2003 – 2007 г.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Получили сме писмо от Окръжния
съд в Благоевград. Съдия-докладчик по наказателно дело № 204 ни
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моли да представим удостоверение, което е необходимо за нуждите
на това наказателно дело: дали Божидар Славчов Георгиев, живущ в
гр. Дупница, ул. „Генерал Георги Тодоров“ № 8, е бил председател
на общинска избирателна комисия в гр. Дупница, община
Кюстендил, за периода 2003 – 2007 г.
Аз съм приготвила отговор:
„На основание протоколно решение на ЦИК от 30 май 2013 г.
приложено Ви изпращаме заверено копие на Решение № 336 от 8
август 2003 г. и Решение № 442 от 12 септември 2003 г. на
Централната избирателна комисия за местни избори, с които
Божидар Славчов Георгиев, ЕГН … (това ЕГН съвпада с посоченото
в писмото на съответния съдия-докладчик), е бил първоначално
назначен за член, а впоследствие за председател на Общинската
избирателна комисия – Дупница, област Кюстендил. Мандатът на
ОИК е изтекъл през 2007 г. с изтичане мандата на общинските
съвети, избрани на местните избори, произведени на 26 октомври
2003 г.“
Госпожа

Солакова

предлага

решенията,

които

сме

предложили, да не ги заверяваме с нашия печат, а да бъдат само
копие, но аз мисля, че няма пречка след като при нас се съхраняват
тези решения.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това е копие, снето от копието, което
се съхранява в ЦИК, а не „вярно с оригинала“, защото няма да
отговаря на действителността.
РУМЯНА СИДЕРОВА: И двете решения са взети от ЦИК за
назначаване на ОИК.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: „Вярно с оригинала“ се
поставя, за да удостоверим, че копието, което предоставяме,
съответства на оригинала. По какъв начин сме го получили, е друг
въпрос. В противен случай, ако ние нямаме увереност, че копието
което предоставяме, съответства на оригинала, изобщо няма да го
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предоставяме или изобщо няма да заверяваме. Защото копията, от
които ние правим копия, са снети от оригиналите, които ние сме
предали в Държавен архив.
Ако искате, можем да приемем подхода изобщо да не
поставяме заверка, а да пишем, че оригиналите са предадени в
Държавен архив и ние имаме копия. Защото отметка „вярно с
копието“ аз не познавам. Нека да преценим какъв подход ще
приемем. За кои решения става въпрос? От коя година?
РУМЯНА СИДЕРОВА: От 2003 г. – решения за назначаване
на ОИК – Кюстендил на 8 август и на 12 септември за
преназначаване

на

Божидар

Славчов

Георгиев

от

член

за

искате,

да

председател на ОИК.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Ако

посочим, че при нас са налице копия от решенията, а оригиналите са
предадени в Държавен архив и ние предоставяме тези копия. Това е
единият подход. Другият подход е да приемем, че копията, които са
оставени при нас, съответстват на оригинала и така да ги заверим. И
пак да добавим отметка, ако искате. Иначе не виждам каква заверка
ще правим: копието съответства на копие, което е тук... Ако ние
нямаме увереност, че това копие съответства на оригинала, по-добре
изобщо да не го предоставяме.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да пишем: изпращаме ви копие, а не
заверено копие и да добавим още едно изречение: „Оригиналите от
решенията са предадени са съхранение в Държавния архив.“
Тези копия няма да са с печат и подпис със заверка на ЦИК,
нали така?
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Тези копия биха могли
да бъдат с печат и подпис, защото те изхождат от ЦИК, но няма да
има „вярно с оригинала“, ако приемем този подход. Печатът и
подписът ще бъдат в уверение на това, че Централната избирателна
комисия предоставя тези копия. Въпреки че аз, честно казано, не
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считам, че след като сме предали оригиналите в Държавния архив и
сме направили копия на тези оригинали, те не съответстват на
оригиналите, но въпрос на подход. Чисто теоретично, след като
нямаме оригинали, с които да ги сравним.
РУМЯНА СИДЕРОВА: На тези копия, които са приложени
тук, няма „вярно с оригинала“, има само печат и подпис.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, но печатът и
подписът удостоверяват това, че ние предоставяме това копие. Аз
така го възприемам.
РУМЯНА СИДЕРОВА: И аз така възприемам: това, което е
при нас, е това и пишем, че оригиналът е в Държавния архив.
Думичката

„заверено“

отпада

и

се

добавя

изречението:

„Оригиналите от решенията са предадени са съхранение в
Държавния архив.“
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако нямате други
предложения за оформление на документите, които прилагаме към
писмото, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение.
32. Искане за възнаграждение от ОИК – Петрич, област
Благоевград.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще си позволя да докладвам едно
възнаграждение. Ще ми прости колегата Бойкинов, който без да
иска, го е пропуснал, тъй като не са си формулирали както трябва
искането от ОИК – Петрич.
По същество има две искания за възнаграждение за две
заседания, проведени на 2 април 2013 г. и на 8 май 2013 г. И на двете
заседания са обявявани за избрани следващите в листите общински
съветници. И на двете заседания са присъствали 14 членове на
комисията и трима души ръководство, т.е. цялата комисия.
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Възнагражденията трябва да се изплатят от държавния
бюджет на основание чл. 277, ал. 1 от Изборния кодекс.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението за възнаграждение.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение.
25. От Областна администрация – Добрич относно
отворено помещение и предаден избирателен списък на СИК
082000015 на ТЗ „ГРАО“.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Секретарят на област Добрич ни се
отчита, че са изпълнили наше Решение № 2675 и са спазили
изискванията. Намерили са списъка вътре в помещението. Предали
са го на Териториално звено „ГРАО“. Намерени са избирателните
списъци за секцията в с. Северняк и са предадени на ТЗ „ГРАО“.
Това е за сведение.
20. От Л. Манева от Кирково, обл. Кърджали относно
купуването на гласове.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Една гражданка ни е изпратила
агитационни материали с твърдение, че се купуват гласове но това е
само една листовка на една от партиите от коалициите, участвала в
изборите. И на цяла страница, при това пространно, ни е обяснила
как не я пенсионират, как не й дават работа, как не я назначават на
пълно работно време. Затова аз съм й написала писмо.
Агитационните

материали

не

представляват

никакво

доказателство. Няма и никакви твърдения, примерно, дадоха ми
пари, видях... Няма такива твърдения.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Предлагам да го изпратим на
омбудсмана.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз няма да пращам нищо на
омбудсмана. Моето предложение е да й отговорим, че е докладвано
на заседание на комисията и да й напишем, че за останалите
въпроси,

свързани

с

трудоустрояването

и

пенсионирането,

Централната избирателна комисия не е компетентна да се произнесе.
Тя е написала това в писмо, а ние на всички отговаряме.
Предлагам ви това писмо.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението за отговор от госпожа Сидерова.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12, против – 1.
Имаме решение.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, аз считам, че
следва да изпратим това писмо по компетентност на омбудсмана на
Република България, тъй като той може да разгледа искането на
въпросната госпожа и съответно да го отправи по компетентност до
институциите, които следва да вземат решение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Разпределено ми е искането на
Варненската общинска избирателна комисия, но ние възприехме в
понеделник да вземем решение по този въпрос. Аз имам готовност и
още онзи ден подкрепих предложението на Владимир Христов
възнаграждението да бъде помесечно, но имаше предложение от
госпожа Грозева да направим преценка дали не можем малко да
повишим и възнагражденията на секционните избирателни комисии.
Това може да стане само ако нашите колеги, които са във Варна, ни
дадат...
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моето предложение беше само за
секционните комисии.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Да преценим дали ще възприемем
това предложение и ако кажете, до края на заседанието ще изготвя
проект за решение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Доколкото си спомням,
ние решихме да го разгледаме на следващото заседание и да не
чакаме понеделник. Вчера нямахме заседание. Ставаше въпрос
затова колко е бюджетът. Бюджетът е ясен – той е публикуван на
сайта на общината, доколкото разбрах, така че е въпрос на наше
решение. Разбира се, няма пречка да изчакаме и приключването на
обучението. Както решим.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В момента нямам готовност. Ще
подготвя проекта по-късно.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Караджов,
заповядайте.
19. Писмо от РУП – Враца с искане на заверени копия от
решение за регистрация на ДПС и решение за жребия за номер
на бюлетината.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаема госпожо председател,
колеги, аз имам да докладвам две писма, които наистина са спешни
и са качени във вътрешната мрежа на Централната избирателна
комисия под вчерашна дата, когато нямахме кворум за заседание.
Става въпрос за искане от Районно управление на полицията
– Враца, където се провежда разследване по преписка № 502 от 2013
г. Те съответно са отправили искане да им се предостави заверено
копие на решението, касаещо жребия за участие на посочената в
разследването партия под съответния номер в изборната бюлетина.
Затова аз ви предлагам да изпратим това заверено копие от
Решение № 2250-НС относно регистрация на политическа партия
„Движение за права и свободи“ за участие в изборите за народни
представители на 12 май 2013 г.
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„Във връзка с Ваше писмо с вх. № 2028-НС от 29.05.2013 г.
приложено Ви изпращаме заверено копие на Решение № 2250-НС от
27.03.2013 г. на ЦИК за регистрация на ПП „Движение за права и
свободи“ за участие в изборите за народни представители на 12 май
2013 г. и Решение № 2398-НС от 09.04.2013 г. на ЦИК относно
определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетината на
партиите и коалициите от партии.“
С този текст предлагам да изпратим писмо до Районно
управление на полицията във Враца на разследващ полицай
Димитрова, която ни е изпратила искането.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: С приложение нашите
решения.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
17. От Окръжна прокуратура – Варна – искане на
информация за избран народен представител.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Постъпило е също така и писмо
от Окръжна прокуратура – Варна и Окръжен следствен отдел –
Варна, от следовател Кралев. Той желае във връзка с разследване,
което се провежда в Окръжен следствен отдел – Варна – споменати
са 2010 и 2011 г., да му бъде изпратена информация относно народен
представител – дали той е избран за народен представител в 42-то
Народно събрание и от кой многомандатен изборен район.
Предлагам да изпратим с едно писмо до следовател Кралев
наше Решение № 2643-НС относно обявяване на избраните народни
представители в 42-то Народно събрание. Там съм посочил
съответното лице, избрано за народен представител, така че той да
може да се запознае с това решение.
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Предлагам това решение да бъде изпратено по електронната
поща

и

официално

със

заверения

препис

от

Централната

избирателна комисия на адреса, който ни е предоставен: съответно
гр. Варна и адресът на Окръжна следствена служба.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението за отговор.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
22. От главния юрисконсулт на Столичния инспекторат
относно пълномощно на Ем. Кабаиванов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, постъпило е
искане по електронната поща от юрисконсулта Каменова на
Столичния инспекторат – Столична община. Този мейл тя ни моли
да й предоставим решението за образуване на коалиция от партии, а
именно коалиция „Съюз на демократичните сили“: от ПП „Съюз на
демократичните

сили“,

„Обединени

земеделци“,

Движение

„Гергьовден“, Радикално-демократическа партия в България и
Българска социалдемократическа партия, от което да може да си
направи заключение кое е представляващото лице, както и
пълномощното, което е предоставено на представляващия тази
коалиция. Става въпрос за изпълнение на задълженията на Столична
община по чл. 134, ал. 9 от Изборния кодекс, а именно да
санкционира участниците в изборите на 12 май, които не са
разчистили поставените от тях плакати на територията на Столична
община, така както изисква Изборният кодекс и в срока, в който е
предвидено.
Предлагам ви да изпратим тези заверени копия, които аз съм
направил,

на

вниманието

на

юрисконсулта

на

Столичния

инспекторат към Столична община, съответно сканирани и
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изпратени в оригинал със завереното копие на адреса на Столична
община.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
26. Писмо от Софийска районна прокуратура – отказ за
образуване на досъдебно производство по жалба от ДПС за
изпратени СМС.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, за сведение
на

Централната

избирателна

комисия

да

ви

докладвам

постановление за отказ за образуване на досъдебно производство.
Едното е от Софийска районна прокуратура. То е с вх. № 2039-НС от
29.05.2013 г. То е във връзка с подадена жалба от Централен
предизборен щаб на ДПС до главния прокурор на Република
България, изпратена по компетентност на Софийската районна
прокуратура.
27. Писмо от Софийска районна прокуратура – отказ за
образуване на досъдебно производство по сигнал от Корнелий
Славов.
Следващото е постановление с отказ да се образува
досъдебно производство с вх. № 2040-НС от 29.05.2013 г.
Образувана е преписка по повод изпратен от Върховната касационна
прокуратура в Софийска районна прокуратура сигнал от Корнелий
Славов

Славов,

съдържащ

данни

за

евентуално

извършено

престъпление по Глава втора, раздел трети от особена част на
Наказателен кодекс на Република България, а именно срещу
телевизия „7 дни“, ръководена от изпълнителния директор господин
Бареков и т.н.
За сведение.
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16. От ТВ7 – изпратен запис от предаванията на 11 май
2013 г.
Също така за сведение ви докладвам постъпила информация
от телевизия „7 дни“ от изпълнителния директор Николай Бареков
относно наше искане за излъчени в деня за размисъл повторения на
предаване с интервю на председателя на БСП Сергей Станишев.
За сведение ви го докладвам, тъй като ние сме взели Решение
№ 2607-НС от 12 май 2013 г. по жалбата на политическа партия
„ГЕРБ“ срещу нерегламентирани действия в деня за размисъл на
Николай Бареков – изпълнителен директор на ТВ7 и НЮЗ7.
21. От община Долни Чифлик – отговор за избран народен
представител.
Докладвам ви за сведение постъпил с вх. № 2030-НС от
29.05.2013 г. отговор на наше писмо от Елена Енева. Ние сме й
отговорили, като сме препратили наше Решение № 2643-НС. Тя ни е
отговорила, че от община Долни Чифлик за народен представител е
избрана Красимира Пенева Атанасова от листата на ПП „ГЕРБ“. Тя
не е избрана за кмет или общински съветник, поради което не се
налага предприемане на мерки за освобождаването й.
Това е, колеги. Имам и едно възнаграждение, но тъй като е
постъпило днес, не съм подготвил документите, за да ви го
докладвам. Благодаря.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
26. Писмо от Софийска районна прокуратура – отказ за
образуване на досъдебно производство по жалба от ДПС за
изпратени СМС - продължение.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във връзка с постановлението за отказ да
се образува досъдебно производство по жалба на Централния
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предизборен щаб на ДПС, преписката е препратена с диспозитив, че
не намират данни за образуване на престъпление от общ характер,
но тази преписка е изпратена по компетентност на Централната
избирателна комисия за произнасяне дали има нарушаване на чл.
133, ал. 6 от Изборния кодекс.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Съжалявам, не съм го видял,
колега. Ще я разгледам и ще ви я докладвам.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Така че може би е добре да видим
данните, с какво разполагаме и да се произнесем все пак.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, ние сме се
произнасяли по тази жалба в изборния ден, така че аз не считам, че
можем да преразгледаме нашето решение, което е било в изборния
ден.
Уважаеми

колеги,

става

въпрос

за

жалба

относно

противозаконна агитация в деня за размисъл от коалиция „Център
свобода и достойнство“, като от Централния предизборен щаб на
ДПС беше получена жалба, изпратена до Централната избирателна
комисия, Изборния борд към Министерски съвет, до главния
прокурор на Република България, Комисията за наблюдение на
изборите – ОССЕ и до Мисията за наблюдение на изборите – ПАСЕ.
В жалбата са посочени конкретни телефонни номера, на
които е изпратено на 11 май 2013 г. с посочен час около 12,25 ч.
СМС със следния текст от № 130058: „Гласуваш с № 6 за
собственото си достойнство. Да спрем агентите, лаиците и
корупцията. Бъдете свободни хора – Касим Дал“.
Изпратени са конкретни телефонни номера, на които е
получено това съобщение и са изказани твърдения, че то е изпратено
на над 150 абоната в съответната група телефони. Телефоните към
момента на постъпване на съобщението са били разположени на
различни отдалечени точки в цялата страна, е твърдението в жалбата
и съгласно жалбоподателя е налице нарушение на Изборния кодекс,
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а именно чл. 133, ал. 6, който забранява предизборна агитация 24
часа преди изборния ден и в изборния ден.
Въз

основа

на

установеното

от

гледна

точка

на

жалбоподателя се моли Централната избирателна комисия

да

направи проверка на фактологията и да наложи санкция съгласно
предвиденото в Изборния кодекс.
Колеги, аз считам, че ние се произнесохме по тази жалба в
изборния ден и тя беше препратена на Министерството на
вътрешните работи и на Централния предизборен щаб, за да могат
те, разполагайки със своите правомощия, да извършат проверка и да
установят какво е съдържанието на изпратения СМС.
От Министерството на вътрешните работи нямаме върната
информация към настоящия момент и ви предлагам тогава, ако ще
разгледаме отново тази жалба, да отпратим едно писмо до
Министерството на вътрешните работи

и да ги помолим да ни

предоставят информация по изпратената им по компетентност
жалба.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Предложението е да остане за сведение това писмо.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Аз направих ново предложение:
да изпратим писмо до Министерството на вътрешните работи и да ги
попитаме да ни изпратят информация по изпратената ни по
компетентност жалба в изборния ден, защото ние им изпратихме
това с писмо. От МВР не са ни изпратили отговор. Писмото е от
прокуратурата – те считат, че няма извършено престъпление.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има такъв отговор. Има
депозиран отговор.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Съжалявам, колеги, на мен не
ми е известно това.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има депозиран отговор.
Знам, че госпожа Сапунджиева

беше изпращала напомнително
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писмо да ни отговорят и беше депозиран такъв отговор. Сега не мога
да цитирам съдържанието му.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз приемам предложението
на господин Караджов в първия момент, в който го направи: да се
извърши допълнителна проверка по тази преписка, защото той
мисли, че сме се произнесли, вие мислите, но не можете да цитирате
отговора...
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз не мисля. Аз знам,
че има отговор.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Когато се докладва една преписка, е
редно да се посочи с еди-кой си номер сме получили еди-какво си.
Освен това самото постановление, след като ни се изпраща по
компетентност, не би следвало Централната избирателна комисия
да го остави за сведение. Ние така или иначе трябва да се
произнесем въз основа на цялостна справка, която ще извършим и в
нашето деловодство. (Реплики.)
Какви данни? С кое сме се произнесли? Може ли някой да ми
цитира протоколното решение или решението на Централната
избирателна комисия, с което сме се произнесли по жалбата? –
Никой до тук не можа да цитира отговора, който да сме получили от
Министерството на вътрешните работи за извършената проверка.
(Реплики.)
Разбира се, но докладчикът е длъжен според мен да
предоставя на заседание на Централната избирателна комисия
цялостна справка и пълна информация, а не предположения, за да
можем да вземем решение за оставяне за сведение. Тази преписка
подлежи на допълнителна проверка в деловодството и последващ
доклад според мен.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, аз първоначално исках
да проверя тази преписка. По памет ви докладвах какво аз считам, че
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е извършено по нея, но за мен не представлява никакъв проблем да
ви я докладвам на следващото заседание след като събера цялата
информация и ви уведомя какво точно е получено по преписката и
какво е решила Централната избирателна комисия след като й е била
предоставена тази информация. Ще ви запозная в следващото
заседание.
ПРЕДС.
Караджов,

КРАСИМИРА

вие ще

МЕДАРОВА:

докладвате

пълната

Добре,

господин

информация,

когато

извършите проверката.
Има ли други доклади? – Господин Бойкинов, заповядайте.
10. От СДВР, Шесто РУП – запитване за начина на
отваряне на изборното помещение.
ВАЛЕНТИН

БОЙКИНОВ:

Докладвам

ви

постъпило

запитване от Столична дирекция на вътрешните работи, Шесто
районно управление „Полиция“, която ни уведомява, че на
основание чл. 159, ал. 1 от НПК и с цел събиране и проверка на
доказателства по заявителски материал по описа на Шесто районно
управление и във връзка с прокурорска преписка № 16599/2013 г. по
описа на СРП, за извършено престъпление по чл. 169 от НК правят
запитване какъв е начинът за отваряне на материалите, свързани с
проведеното на 12.05.2013 г. гласуване за избор на народни
представители, касаещо конкретна секционна избирателна комисия
№ 4602028 на секция 28 на столичния район „Красно село“ – 23.
МИР – София, както и къде се съхраняват въпросните материали.
Предлагам на това запитване да отговорим с писмо, с което
да уведомим запитващия разследващ полицай, че редът за
предоставяне на достъп до запечатаните изборни книжа и материали
и до помещенията, където те се съхраняват,

е подробно

регламентиран в т. 18 и 19 на Решение № 2511 от 30 април 2013 г. на
ЦИК и да разясним и самия ред, по който трябва да става.
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Това става по разпореждане на съдебните органи, искане на
разследващите органи по чл. 51 от НПК, при оспорване на изборния
резултат

или

при

образувано

наказателно

производство

за

извършване на престъпление при гласуването на изборите за
народни представители, проведени на 12 май 2013 г. Достъпът
следва да се осъществява в присъствието на упълномощените с
изрична

заповед

от

областния

управител

представители

на

областната администрация. В конкретния случай това е областната
администрация на област София-град.
Тоест, да отговорим какъв е редът. В смисъл кое е решението,
където е регламентирано и какъв е редът в този смисъл.
АННА МАНАХОВА: Аз предлагам да посочим цялото
решение, а не само т. 18 и 19, защото

самото назначаване на

специалната комисия, упълномощена от областния управител, не е в
т. 18 и 19 и за да не се въведат в заблуждение, по-добре е да посочим
цялото решение според мен.
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Нямам възражения. Приемам
предложението

и ще отговоря в този смисъл. Ние обясняваме

принципно къде се съхраняват, а те ще си намерят къде се
съхраняват. Просто да ги ориентираме, че това е областната
администрация на гр. София, понеже се касае за секция, която се
намира на територията на този многомандатен изборен район, така
че ние не ги уведомяваме точно къде се съхраняват.
АННА МАНАХОВА: Аз лично съм докладвала за сведение
заповед, но за съжаление сега не разполагам с нея, която беше от
областния

управител

и

която

посочваше

както

лицата,

упълномощени от областния управител – представители на областна
администрация, които да отварят помещенията, така и самите
помещения, където ще се съхраняват книжата.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

госпожа Солакова да води.

МЕДАРОВА:

Упълномощавам
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АННА МАНАХОВА: Те трябва да се обърнат към областния
управител.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ако колегата Манахова поддържа
предложението си, да го подложа ли на гласуване или?
АННА МАНАХОВА: Аз поддържам само предложението да
се посочи цялото решение, а не само т. 18 и 19.
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Аз приемам предложението на
колегата Манахова. Ще се посочи цялото решение и ще го приложа
към отговора, въпреки че го има на сайта на ЦИК и те ще го видят
веднага, но ще им го приложим.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, чухте предложението на
господин Бойкинов в отговор на отправеното запитване до нас. Да се
отговори в този смисъл, в който го докладва с направеното
допълнение от госпожа Манахова и да се приложи решението, с
което се определят условията и редът за съхранение и достъпът до
помещенията, в които се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените избори на 12 май 2013 г.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение. В тоз смисъл ще се изпрати отговор.
30. Относно член на ОИК – Своге, Софийска област.
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Докладвам ви още един проект за
отговор на писмо. Аз го докладвах онзи ден всъщност само по
принцип. Беше във връзка със запитване пак във връзка с едно
досъдебно производство и относно член на общинската избирателна
комисия – Своге, който беше представил диплома за висше
образование, за която впоследствие се установило, че е неистинска
или не

мога

да

коментирам.

Има

образувано наказателно

производство във връзка с това. Ставаше въпрос за член, който е на
ОИК – Своге. Към настоящия момент пълномощията му са
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прекратени. Води се някакво досъдебно производство, не знам точно
какво и във връзка с това се прави

искане

да посочим кой е

служителят от Централната избирателна комисия, който е приел
документите във връзка с преписката, както и за прилагане на
самите документи по преписката.
Аз коментирах вече онзи ден, че това няма никакво
основание, няма никакво отношение към самото разследване, но ние
сме длъжни да отговорим на така направеното искане, като все пак
принципно да разясним в съпроводителното писмо в крайна сметка
какви са правомощията

на ЦИК при произнасянето, както и на

самите служители като технически лица имам предвид, които имат
отношение към образуването и движението на преписките.
Във връзка с това съм подготвил един проект за писмо –
съвсем кратък е и ще ви го изчета. Няма го в мрежата. Проектът е
следният:
„Във връзка с ваше разследване по ДП № 5309/2012 г. и
направено

искане

за

предоставяне

на

заверени

копия

на

предложението на кмета на община Своге за назначаване на г-жа
Златка Георгиева Величкова с ЕГН … за член на Общинска
избирателна комисия – Своге, Софийска област, Ви уведомяваме, че
с писмо изх. № 662/23.07.2012 г. ЦИК вече веднъж е отговорила на
искане със същия характер, като е предоставила всички изискани от
вас документи.
Независимо от горното и във връзка с разследването по
досъдебното производство № 5309/2012 г. повторно Ви изпращаме
заверени копия от всички документи, имащи отношение към
назначаването на г-жа Златка Георгиева Величкова с ЕГН … за член
на Общинска избирателна комисия – Своге, Софийска област.
По отношение на искането Ви за „предоставяне на
установъчни данни - три имена, ЕГН и адрес за призоваване и
контакт с длъжностното лице, което деловодно е обработило и
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завело предложението от кмета на община Своге с вх. № ОИК-11 от
03.08.2011 г.“ намираме за необходимо да Ви уведомим, че
предложението е пристигнало по пощата и съответното длъжностно
лице от ЦИК само го е оформило деловодно с поставяне на входящ
номер и е предоставило преписката за разпределение и последващ
доклад. Това длъжностно лице няма никакво отношение към
назначаването на членовете на общинската избирателна комисия,
което следва да става само по решение на ЦИК.
В настоящия случай при вземането на решението за
назначаване на г-жа Златка Георгиева Величкова за член на
Общинска избирателна комисия - Своге, Софийска област ЦИК се
съобразила с постигнатото съгласие между политическите сили за
състав и разпределение на ръководните длъжности в Общинската
избирателна комисия, като е взела решението си на базата на
приложените към предложението на кмета на общината документи.
При вземането на своето решение Централната избирателна комисия
извършва само проверка от външна страна на редовността на
представените с предложението документи и не може да преценява
тяхната евентуална неистинност още повече, че съгласно Решение №
30/18.07.2011год. на ЦИК, за доказване на обстоятелството, че
лицето, предложено за член на общинска избирателна комисия
отговоря на изискването на чл. 16, ал. 2 от ИК е необходимо да бъде
представен само заверен препис на дипломата за завършено висше
образование, но не и нейният оригинал.“
По-нататък цитирам какво прилагам: цялата преписка, която
касае назначаването на това лице, което към момента е вече
освободено, както и данни относно длъжностното лице на ЦИК,
което деловодно е обработило и завело предложението от кмета на
община Своге за назначаване на поименния състав на ОИК – Своге.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, чухте предложението. Има се
предвид, че сме предоставили и преди това и това обстоятелство
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също е отразено в писмото. Ако няма други предложения, да
подложа предложения проект на отговор от господин Бойкинов, така
както го направи, на гласуване.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението е прието. Ще отговорим в този смисъл. Ще
приложим документите, които се намират при нас. Разбира се, ще
заверим само онези, които са в оригинал.
28. Искане от ОИК – Горна Малина с приложено искане
на БНТ.
ВАЛЕНТИН

БОЙКИНОВ:

Постъпило

е

искане

от

общинската избирателна комисия в Горна Малина, към което искане
е приложено искане-молба от екип от Българската национална
телевизия с молба за отваряне на помещение, в което се съхраняват
изборните книжа от секциите в с. Горна Малина и с. Негушево –
копия от които се прилагат към писмото. Моли се за становище.
Всъщност аз не го докладвам като искане, а по-скоро като
становище по направеното искане: дали са налице основанията за
отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от изборите през 2011 г., предвид неуреждането в нашето
решение на този казус.
Сега ще ви изчета самото писмо на Българската национална
телевизия, тъй като то има отношение към казуса. Ще ви изчета
цялото писмо, което е приложено към искането. Искането е
направено от Бойко Василев – директор на Дирекция „Информация“
в БНТ. Писмото е в следния смисъл:
„На последните избори за местна власт излъчихме репортаж
от с. Негушево. Отидохме там в края на изборния ден по сигнал на
членовете на секционната избирателна комисия затова, че са засекли
много грубо изборно нарушение.
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След като започнали да броят бюлетините, членовете на СИК
се усъмнили, че има твърде много недействителни бюлетини: от 135
бюлетини 115 били празни. Това ги накарало по-обстойно да
разгледат бюлетините, при което забелязали, че всички имат следи
от отбелязан вот, но никакви следи от мастило, което ги навело на
мисълта, че е използвано симпатично мастило. В крайна сметка
членовете на СИК решили да броят и празните бюлетини, тъй като
вотът личат много добре.
Този случай обаче постави под съмнение дали и в другите
избирателни секции не са използвани химикалки със симпатично
мастило, тъй като общият брой на празните бюлетини е около 140.
Имаме основание да смятаме, че подмяната на химикалки и
използването на симпатично мастило за местните избори през 2011
г. много сериозно повлия на изборните резултати. Според общата
статистика общият брой на недействителните бюлетини е .... % и т.н.
Ето защо моля да се разреши пред екип на БНТ да бъдат
отворени пакетите, в които се съхраняват бюлетините от двете
секции на Горна Малина и тези в Негушево. БНТ е подготвила
предаване по проблема, тъй като случаят с използването на
симпатично мастило е от голямо обществено значение.“
Аз като се запознах с това писмо и с характера на
направеното искане, все пак ние ще го подложим на обсъждане,
принципно за себе си считам, че искането за отваряне на помещение,
в което се съхраняват изборни книжа и материали, е извън предмета
на т. 13 от Решение № 1098 от 6.10.2011 г. на ЦИК. Тази разпоредба
изрично предвижда, че достъпът до запечатаните изборни книжа и
материали се разрешава от ЦИК по искане на съдебните органи и
при евентуално оспорване на изборните резултати или във връзка с
провеждано наказателно производство по повод гласуването за
президент на републиката и за общински съветници и кметов на
изборите на 23 октомври 2011 г.
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В настоящия случай няма такова отправено искане от страна
на съдебните органи, няма и данни за образувано и неприключило
все още съдебно производство по оспорване на изборния резултат. А
обстоятелството дали в другите избирателни секции са били
използвани химикалки със симпатично мастило не може да бъде
установено без използването на специални средства, съответните
експертни познания на лица в съответната област и то само в хода на
образувано съдебно производство,

което както посочих по-горе

няма данни да е налице.
Считам, че само по себе си по тези съображения, които
изложих по-горе би било по-скоро налице основание – всъщност аз
не мога да разбера ние дали сме сезирани с искане или даване на
становище. Но аз го приемам, че сме сезирани с някакво искане, като
се позовават на това писмо от БНТ.
Ако приемем, че сме сезирани с искане, да го оставим без
уважение по тези мои съображения. Ако пък приемете, че са налице
основания в противния смисъл, нека да приемем.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Колега

Бойкинов,

ако

имате

предложение, да го формулирате или предлагате да проведем
дискусия по въпроса?
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: По-скоро в този смисъл ми беше
коментарът, т.е. не са налице основанията за отваряне на
помещението поради съображенията, които изложих по-горе.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И предлагате да отговорим с писмо?
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Предлагам по-скоро с писмо да
отговорим на общинската избирателна комисия, че не са налице
основанията за отваряне на помещението поради съображенията,
изложени по-горе. Да уведомим общинската избирателна комисия за
нашето становище. И аз съм изготвил проект на писмото. Това,
което прочетох, всъщност е моят проект на писмото:
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„Във връзка с Ваше писмо вх. № 398/19.04.2013 г. за даване
на становище по направено искане за отваряне на помещението, в
което се съхраняват изборните книжа и печата на ОИК Ви
отговаряме следното:
Искането за отваряне на помещението, в което се съхраняват
изборните книжа и материали и което е обективирано в писмо изх.
№ 181/29.03.2013 г. на Българска национална телевизия, дирекция
„Информация“, е извън предмета на т. 13 от Решение № 1098ПВР/МИ от 6.10.2011год. на ЦИК. Тази разпоредба изрично
предвижда, че достъпът до запечатаните изборни книжа и материали
се разрешава от ЦИК по искане на съдебните органи при евентуално
оспорване на изборните резултати или във връзка с провеждано
наказателно производство по повод гласуването за президент на
републиката и за общински съветници и кметове на изборите през 23
октомври 2011 г. В настоящия случай няма такова отправено искане
от страна на съдебните органи, няма и данни за образувано и
неприключило все още съдебно производство по оспорване на
изборния резултат. Обстоятелството дали и в другите избирателни
секции са били използвани химикали със симпатично мастило не
може да бъде установено без използването на специални средства и
съответните експертни познания на лица в съответната област и то
само в хода на образувано съдебно производство, което както се
посочи по-горе няма данни да е налице.“
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, становища по направеното
предложение имате ли? Възражения? Подлагам тогава на гласуване
направеното предложение до общинската избирателна комисия в
Горна Малина да се изпрати писмо, в което Централната
избирателна комисия да изложи своето становище по искането на
БНТ за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни
книжа и материали от произведените през 2011 г. избори в
съдържанието, който господин Бойкинов прочете преди малко.
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Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема. Ще се изготви отговор в този
смисъл.
33. Искане за възнаграждение от ОИК - Бяла, област Русе.
ВАЛЕНТИН

БОЙКИНОВ:

Постъпило

е

искане

от

общинската избирателна комисия в Бяла, област Русе, за заплащане
на възнаграждение за две заседания и за две дежурства. Едното е за
дежурство, проведено на 11 март 2013 г. На това дежурство са
присъствали председателят и секретарят на комисията – подготвили
са документите и материалите за провеждане на заседание на
общинската избирателна комисия, на което да се вземе решение за
прекратяване пълномощията на общински съветник и да се обяви за
избран следващият в листата.
Предлагам да се изплати възнаграждение за това дежурство
на председателя и секретаря, които са подготвили документите – от
държавния бюджет на основание Решение № 1486-МИ на ЦИК от
10.11.2011 г.
Заседание на 12 март 2013 г., в което общинската
избирателна комисия е взела решение по така изготвените проекти:
прекратила е пълномощията на единия общински съветник и е
обявила за избран следващия в листата. Присъствали са председател,
заместник-председател, секретар и 11 члена.
Дежурство на 26 март 2013 г., положено от председателя и
секретаря. На това дежурство са подготвяли документите

за

прекратяване на пълномощията на друг общински съветник и за
обявяване за избран на следващия в листата. Предлагам да им се
изплати

възнаграждение

от

държавния

бюджет

на

същото

основание, както по-горе - Решение № 1486-МИ на ЦИК от
10.11.2011 г.
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На проведено заседание на 27 март 2013 г. общинската
избирателна комисия е взела решение по така направеното
предложение и е прекратила пълномощията на общински съветник, а
е обявен за избран следващият в листата. Присъствали са
председател, заместник-председател, секретар и 13 члена.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, чухте доклада на господин
Бойкинов за изплащане на възнаграждение за две дежурства и две
заседания на ОИК – Бяла, област Русе, от държавния бюджет във
всички случаи. На първото заседание са присъствали 14 общо, на
второто заседание – 16, дежурство от председател и секретар за
подготовка на двете заседания. Основанието е Решение № 1486-МИ
на ЦИК от 10.11.2011 г. – от държавния бюджет.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
Други доклади, колеги? – Господин Чаушев има думата.
35. Искане на възнаграждение от ОИК – Столична
община.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № 401 от 25 април
2013 г. сме получили искане от общинската избирателна комисия
Софийска – Столична община, в което се иска изплащане на
възнаграждение за проведено заседание на 26 март 2013 г., на което
са присъствали заместник-председател, секретар и 26 члена за
вземане на решение за отваряне на помещение, в което се
съхраняват изборни книжа, за предаване на въпросни документи на
Софийски държавен архив, поради което аз предлагам на основание
т. 13 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6.10.2011 г. да им се изплати
въпросното заседание на присъстващите членове от държавния
бюджет.
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На това заседание са определени и трима членове, които да
отворят съответното помещение и те въз основа на представения
протокол по преписката, на 28 март 2013 г. са отворили въпросното
помещение, предали са съответните документи, поради което аз
предлагам на основание т. 15 от Решение № 1098-ПВР/МИ от
6.10.2011 г. на ЦИК, да им се изплати въпросното възнаграждение за
дежурства на тези трима членове.
Това е моето предложение, уважаеми колеги.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Колеги,

чухте

направеното

предложение за изплащане на възнаграждение за едно заседание на
26 март 2013 г., на което заседание са присъствали общо 29 членове
на ОИК – Столична община, на което заседание те са взели решение
за упълномощаване на членове на комисията за отваряне на
помещението с цел предоставяне на документи на Централния
държавен архив.
Само да уточним: документите, които се предоставят на
архива, предполагам не са от 2011 г., а може би се съхраняват в едно
помещение?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И едно дежурство на трима членове
от същата ОИК вече за извършване на конкретните действия по
отварянето на помещението.
И заседанието, и дежурството – заплащане от държавния
бюджет.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уточнение: заседанието е на 26 март и са
присъствали 28 членове на ОИК – председателят не е присъствал.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Колеги,

освен

уточненията,

възражения има ли? – Ако нямате, подлагам на гласуване
предложението на господин Чаушев по искането на ОИК – Столична
община – да бъде изготвена справка за одобряване на исканото
заплащане за едно заседание на 26 март – присъствали 28 членове на
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комисията; и едно дежурство на трима членове на ОИК. Заплащане
от държавния бюджетна основание Решение № 1098-ПВР/МИ от
6.10.2011 г.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Предложението се приема.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ще помоля сега да
прекъснем заседанието, тъй като имахме насрочена среща за 15 ч.
(След срещата с главния секретар на администрацията на
Централната

избирателна

комисия

и

финансовия

контрольор.)
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

след

проведената среща, ще ви помоля да вземем решение в кое
заседание на коя дата ще включим разглеждането на докладните
записки, които са ни представени от главния секретар на
администрацията на ЦИК относно проекти на вътрешни нормативни
документи. Разполагате с тях. Те са качени във вътрешната мрежа,
както и относно вписване на администрацията на ЦИК в
административния регистър и определяне на служители, отговарящи
за

вписванията,

както

и

относно

проекти

на

длъжностни

характеристики.
Аз вчера направих моето предложение. То беше за създаване
на една работна група от членове на Централната избирателна
комисия, които съвместно с администрацията да изработят проект за
решение на Централната избирателна комисия по внесените
докладни записки.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз не прецених, че днес е четвъртък.
За мене материалът, който е даден, е много сериозен и обемен.
Затова нека заседанието да бъде във вторник.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Трябва да уточним
състава на тази работна група.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз в понеделник имам служебен
ангажимент и няма да мога да присъствам на заседанието, но във
вторник ще бъда тук.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предложението беше в
дневния ред на заседанието във вторник да включим тези докладни.
Сега ще го подложа на гласуване.
По отношение на това да бъде създадена работна група и кой
желае да се включи в тази работна група?
ЕЛЕНА МАРКОВА: Елена Маркова, Владимир Христов,
Венцислав Караджов, Иванка Грозева...
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Паскал Бояджийски,
Румяна Сидерова. Има ли други желаещи?
Колеги, тогава ви предлагам да вземем едно решение, с което
да образуваме работна група, състояща се от следните членове:
госпожа Елена Маркова, господин Владимир Христов, господин
Венцислав Караджов, госпожа Иванка Грозева, господин Паскал
Бояджийски, госпожа Румяна Сидерова, която да изготви проекти на
решения, които Централната избирателна комисия да вземе по
цитираните от мен докладни записки, във взаимодействие разбира се
с администрацията на ЦИК, когато прецени, че това е необходимо.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз предлагам и госпожа Солакова да
бъде включена. Тя е човек, който знае и е работила в администрация
за разлика от една част от тези, които изброихте – не сме работили в
администрация с тези правила. На нас ни трябват колегите, които
имат опит. Те са ценни.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз питах кой желае.
Ако госпожа Солакова желае, ще включим и нея в тази група. Ще
подложа състава на гласуване като общо предложение.
Предлагам тогава членовете на ЦИК, които току-що изброих
плюс госпожа Солакова като предложение на госпожа Сидерова,
плюс това във вторник да бъде включен в дневния ред доклад на
тази работна група.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12, против – 2.
Имаме решение, с което се създава работна група

с

поставената задача и в заседанието във вторник се включва в
дневния ред доклад на тази работна група.
Продължаваме с дневния ред. Господин Караджов има
думата.
31. За касационно дело във ВАС.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Уважаеми

колеги,

от

Върховния административен съд по телефона са ни съобщили, че е
насрочено за 4 юни 2013 г. от 9,00 ч. в първа зала дело по наша
касационна жалба, подадена чрез колегата Владимир Христов –
упълномощен член на ЦИК съгласно наше Решение № 5 от 11 май
2011 г., против Решение № 2623 от 19.04.2013 г., постановено по
адм. д. № 3723 по описа на Административен съд – София град.
Делото е насрочено за 4 юни 2013 г.
Става въпрос за политическа партия Национално движение за
права и свободи за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г. На 4 април в ЦИК е постъпило заявление от ПП
НДПС с искане за заличаване на регистрацията на партията от
участие в изборите за народни представители. С Решение № 2380НС от 4 април 2013 г. Централната избирателна комисия отказва да
постанови решение за заличаване на регистрацията на ПП
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Национално движение за права и свободи за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г., извършена с Решение №
2244-НС, поради което има решение на Административен съд –
София град, а ние сме обжалвали това решение с касационна жалба.
ОБАЖДАТ СЕ: За сведение.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: За сведение, но предполагам, че
колегата Владимир Христов, който е упълномощен член с наше
решение, ще трябва да се яви на 4 юни 2013 г., в 9,00 ч. в зала № 1.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, предлагам утре
да заседава работната група, която преди малко приехме решение да
се създаде, а следващото ни заседание да е в понеделник от 13,30 ч.
Знаете, че ако има нещо спешно, винаги може да се свика
извънредно заседание.
Тези докладни записки, които посочих преди малко, плюс
една допълнителна докладна записка относно проект на писмо до
Съвета за административната реформа ще оставя в канцелария № 23,
за да може работната група да разполага с тях на хартия, ако желае,
въпреки че ги има във вътрешната мрежа.
Сега ще помоля госпожа Маркова – упълномощавам я да ме
замести до приключване на заседанието с останалата част от
дневния ред, тъй като имам ангажимент и ми се налага да напусна
заседанието. И ще я помоля да докладва едно писмо от българската
народна банка относно възстановените депозити и две писма на
Министерството на финансите, които преди малко на срещата с
госпожа Янева и господин Цонковски ви докладвах – да ги докладва
за протокола, след което да ги предостави на главния секретар на
ЦИК за обработка.
ЕЛЕНА

МАРКОВА:

Уважаеми

докладвам два проекта за решение.

колеги,

искам

да

ви
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36. Искане от ОИК – Панагюрище, област Пазарджик за
отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват
изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30
октомври 2011 г.
Предлагам ви следния проект за решение относно искане от
ОИК – Панагюрище, област Пазарджик за отваряне на запечатано
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.
„Постъпило е писмо с вх. № 395а от 17.04.2013 г. на ЦИК от
ОИК – Панагюрище, област Пазарджик, 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 Панагюрище помещение за съхраняване на
изборните книжа и материали е необходимо да бъде освободено и
преместено. Общинската избирателна комисия е информирана за
това от кмета на община Панагюрище.
Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на
ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в
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 – Панагюрище, област
Пазарджик.
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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 отваряне на 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.“
Който е съгласен с направеното предложение да се разреши
достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните
книжа и материали и да бъде преместено след направен ремонт, тъй
като това се е наводнило и достъпът да се осъществи в присъствието
на поне трима члена от общинската избирателна комисия, моля да
гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме Решение № 2695-НС.
38. Писма от Министерство на финансите и Българска
народна банка.
Сега ще ви докладвам

писмата, оставени от госпожа

председателката, които тя докладва на срещата - от Българската
народна банка относно предоставяне на отчет по сметката.
Отчетът по сметката е следният: Възстановен депозит по чл.
77 от Изборния кодекс на политическа партия „Гергьовден“, на ПП
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„ГЕРБ“, на ПП „Движение за социален хуманизъм“, на ПП „Партия
на българските социалисти“, на партия „АТАКА“.
До този момент това е информацията за възстановените
депозити. Ще изчакаме всички, които искат да си ги получат и имат
такова правно основание и след това ще вземем решение за остатъка
от средствата по тази сметка.
Колеги, другото писмо е от Министерството на финансите:
„На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на
държавния бюджет, § 52, ал. 6, т. 3 от Преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България
за 2013 г. , в изпълнение на Постановление № 67 на Министерския
съвет от 08.03.2013 г. за приемане на план-сметка за разходите по
подготовката и произвеждането на избори за народни представители
през 2013 г., и във връзка с направеното предложение в писмото под
горния номер, се извършват промени по бюджета на Централната
избирателна комисия за 2013 г., както следва:
I.

Увеличава

трансферите,

в

т.ч.

по

показатели

и

подпоказатели: … лв.
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) – … лв.
II. Увеличава разходите в т.ч. по показатели, с … лв.
Административни разходи в т.ч. показатели – … лв.
Текущи разходи: - … лв.
Персонал – … лв.
Издръжка и други текущи разходи – … лв.
Моля да отразите горните промени по бюджета ви за 2013 г.
и да представите в дирекция „Държавни разходи“ в срок до 10 дни
след изтичане на съответния месец, в електронен вид актуализирано
месечно разпределение на бюджета ви с отразените корекции през
предходния месец на 2013 г.“
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Аз ви го предлагам за сведение и да го предоставим на
администрацията на Централната избирателна комисия и на главния
счетоводител. Да се предостави копие на господин Ерхан Чаушев.
Второто писмо от Министерството на финансите е:
„Във връзка с изпратеното разпределение на капиталовите
разходи на Централната избирателна комисия за 2013 г. ви
уведомяваме, че същото не подлежи на утвърждаване от министъра
на финансите, тъй като заложените в него дълготрайни активи не
попадат в критериите на чл. 77, ал. 1 от Постановление № 1 на
Министерския съвет от 09 януари 2013 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2013 г.“
В този смисъл освен предоставянето в канцеларията, копие за
госпожа Сидерова и господин Чаушев.
Колеги, други доклади? – Госпожа Сидерова има думата.
37. Искане от ОИК – Столична община за отваряне на
запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, не съм написала писмен
проект, но става дума за искане за отваряне на помещение, в което се
съхраняват изборните книжа от 2011 г. от президентските избори и
изборите за общински съветници и кметове. Искането е направено
от кмета на Район „Подуяне“. Обосновано е с това, че са изградени
нови помещения, в които ще се съхраняват изборни книжа и
материали в сутерена на сградата на Район „Подуяне“, а досега тези
книжа са се съхранявали в близост и в помещения, които принципно
преди това са се ползвали за архива на администрацията.
Доколкото има нови помещения и условия за съхраняване на
книжата, аз ви предлагам да вземем решение, така както досега, да
им разрешим да отворят помещението и да преместят книжата при
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условията на нашето решение в новото помещение, като запечатат
съответно новото помещение, в което ще се съхраняват изборните
книжа и материали при спазване на Решение № 1098-ПВР/МИ от
6.10.2011 г. на ЦИК.
АННА

МАНАХОВА:

Само

да

напомня,

колеги,

че

обикновено в други случаи, когато исканията са правени от
кметовете, сме указвали, че искането трябва да бъде направено от
общинската избирателна комисия.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, има предложение от общинската
избирателна комисия, подписано от председателя и секретаря с №
456 от 15 май 2013 г. и ви предлагам следния проект за решение
относно искане от ОИК – Столична община за отваряне на
запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.
„Постъпило е писмо с вх. № 453 от 30.05.2015 г. на ЦИК от
ОИК – Столична община, с приложено към него искане от кмета на
район

„Подуяне“

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 с цел преместване на изборните книжа и материали в
новосъздадени

и

новооборудвани

помещения

специално

за

съхраняване на изборни книжа и материали в сутерена на сградата
на район „Подуяне“.
Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на
ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в
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:
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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 – Столична община.
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 и при спазване на Решение № 1098ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.
След отваряне на помещението и преместване на изборните
книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври
2011 г., в новосъздадени и новооборудвани помещения специално за
съхраняване на изборни книжа и материали в сутерена на сградата
на район „Подуяне“ 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.“
ЕЛЕНА

МАРКОВА:

Колеги,

който

е

съгласен

с

предложеното решение да се разреши на ОИК по съответния ред да
отвори помещението и книжата и материалите да бъдат преместени,
моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме Решение № 2696-НС.
34. Искане на възнаграждение от ОИК - Ловеч.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Постъпило е искане с вх. № 422 от
20 май 2013 г., с което е поискано изплащането на възнаграждение

59
на председателя на ОИК – Ловеч за дежурство, проведено на 17 май
2013 г., на което дежурство тя е подготвяла документите за
заседание, проведено на 18 май 2013 г., на което е обявен за избран
следващият от листата общински съветник.
На заседанието на 18 май са присъствали председател,
заместник-председател, секретар и 11 члена. Предлагам и за
дежурството на председателя на 17 май, и за заседанието на
комисията на 18 май 2013 г. да бъде изплатено възнаграждение на
основание чл. 277 от Изборния кодекс от държавния бюджет.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Който е съгласен с направеното
предложение от госпожа Маринова за изплащане на възнаграждение
на общинската избирателна комисия - Ловеч, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, искам само да ви обърна
внимание, че във вторник на сайта ни беше качена първата чернова
на бюлетина от „Информационно обслужване“ АД, като в писмото,
което придружаваше съответния файл беше записано, че искат до
петък да си дадем мнението. Петък е утре. Аз предложих днес в
дневния ред да разгледаме това, което ни е изпратено, но то изисква
доста време и явно хората не са подготвени.
Ще помоля колегите, които имат опит в отпечатването на
бюлетините, да прегледат нещата за заседанието в понеделник. Аз ги
погледнах и ми се струва, че има доста неща, които са за корекция.
Затова е необходимо мнението на повече хора. Качено е и в папката
за днешното заседание. Всички имат флашки, нека го изтеглят и да
го видят вкъщи на компютъра. Не е задължително тук да го гледат,
но да имаме готовност да го разгледаме в понеделник, защото иначе
срокът за отпечатването се удължава и то по наша вина. А това е
само първата част, предстои, втора, трета. Затова много ви моля за
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понеделник колкото се може повече колеги да се запознаят с този
файл и да дадат своите предложения.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Следващото заседание на комисията е в
понеделник, 3 юни 2013 г., от 13,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 16,40 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

