ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 331
На 5 юни

2013 г. се проведе заседание на Централната

избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Одобряване на приемно-предавателен протокол и членове
на Централната избирателна комисия за приемане на книжата и
материалите от гласуването извън страната.
Докладва: Мая Андреева
2. Списък на кандидатите за участие в частичния избор
за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г., изпратен от
Общинската избирателна комисия – Варна.
Докладва: Иванка Грозева
3. Писмо от ОИК – Харманли, относно предсрочно
прекратяване пълномощията на кмета на с. Шишманово.
Докладва: Иванка Грозева
4. Искане за изплащане на възнаграждение на Общинската
избирателна комисия – Харманли.
Докладва: Иванка Грозева
5. Докладна записка от главния секретар на ЦИК – договор
между ЦИК и Нова Броудкастинг Груп АД.
Докладва: Красимира Медарова
6. Предложение от главния секретар на ЦИК госпожа
Веска Янева за прекратяване на служебно правоотношение.
Докладва: Красимира Медарова
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7. Предложения

за

сключване

на

допълнителни

споразумения от страна на „Информационно обслужване” АД.
Докладва: Красимира Медарова
8. Писмо от изпълняващия длъжността главен секретар
на Министерския съвет относно приемане на активи на
Администрацията на Министерския съвет от ЦИК.
Докладва: Красимира Медарова
9. Писмо

от

Българската

народна

банка

относно

възстановени депозити на партии.
Докладва: Красимира Медарова
10. Решение от Общинската избирателна комисия –
Гърмен, относно прекратяване пълномощията на кмета на
община Гърмен.
Докладва: Елена Маркова
11. Искане

за

изплащане

на

възнаграждение

от

Общинската избирателна комисия – Гърмен.
Докладва: Елена Маркова
12. Искане

за

изплащане

на

възнаграждение

от

Общинската избирателна комисия - Кърджали.
Докладва: Елена Маркова
13. Искане

за

изплащане

на

възнаграждение

от

Общинската избирателна комисия - Казанлък.
Докладва: Елена Маркова
14. Искане

за

изплащане

на

възнаграждение

от

Общинската избирателна комисия - Харманли.
Докладва: Елена Маркова
15. Искане

за

изплащане

на

възнаграждение

от

Общинската избирателна комисия - Плевен.
Докладва: Елена Маркова
16. Искане

за

изплащане

на

възнаграждение

Общинската избирателна комисия - Аксаково.

от
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Докладва: Елена Маркова
17. Приемане на Бюлетина и увода към него за изборите
за народни представители 12 май 2013 г.
Докладват: Емануил Христов и Красимира
Медарова
18. Замяна в Общинската избирателна комисия – Стара
Загора.
Докладва: Паскал Бояджийски
19. Сигнал от Общинската избирателна комисия – Своге.

Докладва: Паскал Бояджийски
20. Писмо от Столична дирекция на вътрешните работи,
Шесто РПУ, във връзка с водене на досъдебно производство.
Докладва: Паскал Бояджийски
21. Уведомление от bTV Медиа Груп във връзка с бъдещи
разяснителни кампании.
Докладва: Паскал Бояджийски
22. Писмо от госпожа Капка Панайотова, председател на
Управителния съвет на фондация „Център за независим живот”.
Докладва: Паскал Бояджийски
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова,
Мария Мусорлиева, Мая Андреева, Румяна Сидерова, Сабрие
Сапунджиева,

Севинч

Солакова,

Анна

Манахова,

Валентин

Бойкинов, Венцислав Караджов, Владимир Христов, Гергана
Маринова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Красимир Калинов, Мариана Христова, Паскал Бояджийски и
Силва Дюкенджиева.
ОТСЪСТВАХА: Бисер Троянов и Ралица Негенцова.
Заседанието бе открито в 13,30 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на Комисията.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на
5 юни 2013 г. Разполагате с дневния ред. Имате ли възражения?
МАЯ АНДРЕЕВА: Ще помоля, колеги, като първа точка
в дневния ред да влезе протокол за предаване и приемане на
изборните книжа и материали от СИК за гласуване извън
страната,

тъй

като,

ако

се

приеме

този

документ,

предложението на работната група от вчера ще бъде приемопредаването да се извърши в 15 ч. от страна на представители
на Министерството на външните работи. Поради скорошния час
ще помоля и поради спешност на въпроса да бъде разгледан в
началото на заседанието.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Имате

ли

възражения по дневния ред? Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Не

възражение,

имам

предложение за допълване с една точка – това е докладна
записка № 2012-НС от 27 май 2013 г. от главния секретар на
администрацията на ЦИК. Колеги, това е докладна записка
относно предложението за сключване на граждански договори
със служителите от Народното събрание. Госпожа Веска Янева,
доколкото ме уведоми, е на разположение в момента, в който
разглеждаме точката, да се яви, за да може да представи
докладната записка и да може да отговори на въпросите на
колегите.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, ще помоля
да включим също и проект за увод към Бюлетина, който ще
бъде качен всеки момент във вътрешната мрежа.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, по принцип всички
знаете, но предполагам, че почти всички сте забравили, че
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анексът на договора за продължаване на нашия сайт изтече на
21 май, което означава, че в момента той се поддържа вече
повече от десет дни на юнашко доверие. Трябва да решим какво
ще правим.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли други
допълнения?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам да включим в
дневния ред да разгледаме една покана за среща с експерти по
изборни въпроси от всички държави членки на Европейския
съюз. Срещата ще се състои на 18 юни 2013 г. в Брюксел във
връзка с обмена на данни по Директива № 93/109 за изборите за
Европейски парламент.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли други
заявки за точки в дневния ред? Ако няма, ще започнем с
доклада на госпожа Андреева. Заповядайте, госпожо Андреева.
Точка 1. Одобряване на приемо-предавателен протокол и
членове на Централната избирателна комисия за приемане на
книжата и материалите от гласуването извън страната.
МАЯ

АНДРЕЕВА:

Благодаря

Ви.

Колеги,

във

вътрешната мрежа е качен проект на протокол за приемопредаване на книжата и материалите, опаковани в торби, така
както са пристигнали в Министерството на външните работи.
Вчера се проведе работна група, на която беше разгледан
проект на протокола и в момента вие го виждате във
вътрешната

мрежа

след

съгласуване

с

работна

група.

Предлагаме този протокол да бъде подписан при получаване на
торбите с книжата и материалите. Моля да го разгледате и да
изразите становище по него, за да може да бъде приет.
Второто ми предложение ще бъде приемо-предаването да
започне днес в 15 ч., като торбите, които ще бъдат донесени от
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Министерството на външните работи, да бъдат прибрани в
хранилището при останалите книжа и материали с режим на
достъп, така както е регулиран до момента режимът на достъп
до книжата и материалите от проведените избори в страната.
И третият въпрос, който трябва да решим в тази връзка, е
кои колеги ще вземат участие в приемо-предаването на
документите, тъй като отварянето и на хранилището трябва да
се извърши с решение на Централна избирателна комисия и
колеги от различни квоти.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Предлагам да работим по
двойки. Според мен трябва да бъдат поне шест човека, три
двойки, представени от различни партии по двойки.
МАЯ АНДРЕЕВА: Разбира се, не възразявам. Всяко
предложение за съдействие в случая би било полезно, тъй като
получихме потвърждение от Министерството на външните
работи, че се очаква да получим около 400 торби. Ако работим
само двама колеги, процесът би се забавил ужасно много,
поради което всеки желаещ, би бил добре дошъл.
Но моля, колеги, да обърнете внимание на първия въпрос
и да изразите становище по протокола. Надявам се всички да го
виждате във вътрешната мрежа на компютрите пред себе си.
Съответно искам да ви обърна внимание, че в протокола
фигурират практически 227 еднакви полета със съдържание
„държава”, „населено място”, „СИК №” съответно с брой думи
и брой торби. В момента е даден просто като пример за
съгласуване, но ще бъде с 227 реда за запис на съответните
секционни избирателни комисии.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Колега

Андреева,

аз

подкрепям така предложения проект, като предлагам при
изготвянето да се вземе предвид колко такива хоризонтални
графи се събират на една страница от таблицата и антетката над
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протокола да се изписва на всяка страница. Тоест протокол,
всичко, което е изписано, се изписва на страницата, преценява
се колко хоризонтални графи за отбелязване на държава,
населено място и СИК № могат да се съберат, като отдолу
остане място за подписите на представителите на Централната
избирателна комисия и представителите на Министерството на
външните работи и фактически да се отпечатат толкова
протокола.
МАЯ АНДРЕЕВА: Не възразявам това да стане. Но в
крайна сметка подписите би трябвало да фигурират най-накрая
в протоколите, това да бъдат отделните му листи, както Вие
предлагате, не възразявам това да е така.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Тъй като ще се работи по
двойки, няма да са едни и същи хората, които ще приемат, така
че, като се изпълни страницата на лист със съответните
описани секционни избирателни комисии с бележките, да се
приключи протоколът. Примерно може да се окаже, че в
хоризонтала се събират десет реда, фактически десет секции на
ред и като се направи сметка и като се приемат около 400
чувала, ако направим четири двойки по двама души, тоест осем
човека, по 50 торби средно ще приеме една двойка.
Но аз също се учудвам, че секциите са около 200, а пък
торбите са 400.
МАЯ АНДРЕЕВА: Просто е възможно материалите,
които са от една секция, да не са се побрали в една торба. Това
е много вероятно.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, видяхте
протокола. Има ли допълнения към него като реквизити? Ако
няма, ще го подложа на гласуване.
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Преди това ви предлагам да определим член на ЦИК,
който да брои. Предлагам господин Емануил Христов да бъде
определен.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не, аз нямам възможност, защото
имам много работа с „Информационно обслужване”.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Добре,

тогава

господин Паскал Бояджийски.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14, против – 1.
Заповядайте, господин Христов.
ВЛАДИМИР

ХРИСТОВ:

Уважаеми

колеги,

отново

считам, че при присъствието на двама заместник-председатели
в залата е срамота да определяме член на Комисията да брои.
САБРИЕ
Владимир

САПУНДЖИЕВА:

Христов

бърка

Аз

мисля,

квесторите

със

че

колегата

заместник-

председателите, на които в Изборния кодекс не е разписана
функция преброител или квестор.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми господин Христов,
Вашето мнение отдавна е известно на Комисията и мисля, че не
е необходимо да го изразявате всеки път. Иначе много Ви
благодаря! Аз пък с удоволствие бих броила всеки път, не се
срамувам от това, просто оттук не виждам половината колеги и
действително правих грешки при преброяването. Категорично
Ви го казвам.
ВЛАДИМИР

ХРИСТОВ:

След

като

коментираме

особените си мнения, аз ще взема отношение. Първо, госпожо
Сапунджиева, във всеки колективен орган в света заместникпредседателите

подпомагат

председателя

по

време

на

заседанието. Аз предложих да имаме квестори, Вие бяхте един
от хората, които гласувахте „против”, много добре си спомням.
След като нямаме квестори, то на заместник-председателите
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пада тежестта да подпомагат председателя, в това число и в
броеното, спазването на реда и всички други неща при
провеждане на заседанието.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Няма повече да влизам в
разговор, с най-голямото си уважение към колегата Христов
само искам да кажа, че с удоволствие винаги сме подпомагали
работата на Централната избирателна комисия, особено при
липса на задължителни реквизити в Изборния кодекс. Това
много ясно се вижда.
МАЯ

АНДРЕЕВА:

Като

заместник-председател

съм

броила многократно, но, колеги, имаме работа, този разговор
мисля, че може да го изчерпите и пред зала. В 15 ч. започва
приемането на документите от Министерството на външните
работи, потвърдиха възможност за това, така че ще помоля в
момента да се обособят двойки за приемане на книжата и
материалите, за да мога да изляза и да оформя протокола в
работим вид, тъй като в момента, както ви обясних, виждате
графите като примерни и технически ще се оформи съобразно
предложението в момента.
Колеги,

нека

да

определим

колко

хора

ще

имат

готовност, защото в момента, в който започне приемопредаването, може да се окаже, че нямаме кворум.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Ние с колегата Венцислав
Караджов оформяме първата двойка.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ние с колегата Чаушев –
втората.
МАЯ АНДРЕЕВА: Третата двойка ще бъдем аз и
колегата Грозева.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, защо по
време на заседанието трябва да стане това нещо?
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МАЯ АНДРЕЕВА: И трябва да вземем решение за
отваряне на помещението.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Нямам

нищо

против, но след като сме обявили заседание в 13,30 ч., защо в
15 ч. става приемане от толкова много членове? Значи няма да
имаме заседание. Нямам нищо против, можеше да бъде
насрочено просто по друго време.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, определянето на двойките
трябва да стане, защото трябва да има решение на Централна
избирателна комисия да се отвори хранилището, за да могат да
се приберат там книжата и материалите. Оформят се три
двойки, колеги, аз и колегата Грозева, колегата Сапунджиева с
колегата Караджов и колегата Мусорлиева с колегата Чаушев.
Моля за разрешение на Централната избирателна комисия за
отваряне на хранилището и за прибиране на книжата и
материалите там от така формираните двойки.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

А

от

Министерството на външните работи колко представители ще
има?
МАЯ АНДРЕЕВА: Един.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз все пак искам да
изкажа едно притеснение – ако от страна на Министерството на
външните работи има един представител, не виждам как той
едновременно ще предава книжа на три двойки и как
едновременно ще приема. Нямам нищо против, но ми се струва
невъзможно.
А другото, което искам да кажа, е, че е редно да има
кворум, защото имаме насрочено заседание в 13,30 ч. Вчера
нямахме заседание, знаете защо, струва ми се, че предаването
на книжата ще е един продължителен процес, може би не е
удачно едновременно и трите двойки да приемат от едно лице.
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Просто обективно няма как да стане. Ако има само един
представител на Министерството на външните работи, ми се
струва абсолютно безпредметно шест члена на Централната
избирателна комисия да бъдат ангажирани с предаването.
Защото очевидно този представител няма как едновременно да
предава на шест човека. Ако искате в 15 ч. действително да се
осъществи това предаване, то да става постъпателно – едната
двойка да предаде част от чувалите, след това да предава
следващата, след това да предава третата. В смисъл, аз не ви
определям организацията на работа, но като имаме заседание
имаме заседание. Или ще стане по друго време предаването,
когато нямаме заседание, или ще стане по начин, по който да не
се пречи на провеждането на заседанието.
Така че ние продължаваме с дневния ред. Предлагам ви в
15 ч. двама души да излязат, като се изморят – следващите
двама и както си направите организацията там.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ако разрешите да взема думата,
вчера бях дежурна и имам доклад.
Точка 2. Списък на кандидатите за участие в частичния
избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г., изпратен от
Общинската избирателна комисия – Варна.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с вх. № 467 от 4 юни 2013
г. от Общинската избирателна комисия – Варна, са ни
изпратени кандидатите, които са регистрирани за участие в
изборите за кмет на община Варна. Подготвила съм писмо до
ГД „ГРАО” за проверка по чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс.
Писмото е в мрежата, можете да се запознаете с него.
Предлагам ви да изпратим списъка за проверка на ГД
„ГРАО”.
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ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада на госпожа Грозева. Вчера пристигна от Общинската
избирателна комисия – Варна, тази информация.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение.
Само да уточним нещо, тъй като беше спешно. По
отношение на писмото, което изпращаме до Конституционния
съд във връзка с искането да им предоставим решения и
резултати от проверката, искам да помоля в отговора на
писмото да пишем, че ние не може да изпълним искането да им
предоставим

резултатите

от

проверката,

тъй

като

избирателните списъци в момента са в ГД „ГРАО”, извършва се
проверка и ние нямаме нито списъци, нито резултати, нито
части. Защото както сме писали, че проверката обхваща цялата
база данни, а не само част от нея, мисълта ми е, че ние дори
част от нея не може да предоставим, защото резултатът от
проверката е един. Само това ми е молбата – да кажем
всъщност, че не можем да предоставим нищо частичен отговор,
нито цялостен отговор, защото резултатът от проверката е
еднократен акт.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаема госпожо председател,
аз искам да взема отношение, че ние, първо, каквото и
отношение да вземем по доказателствените искания, трябва да
го вземем и в становището, което трябва да приемем пред
Конституционния съд, без значение какви доказателствени
искания ще удовлетворяваме или няма да удовлетворяваме.
Понеже в това становище, ако си спомняте, в предната
кампания подробно описахме защо това, защо иначе, мисля, че
и сега трябва да го направим по същия начин. Със становището
да изразим подробно пред Конституционния съд цялото си
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мнение по доказателствата, в това число, ако преценим, че
имаме някакви други относими, също да представим.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Първо, ние това решение вече го
взехме – че ще им изпратим доказателствата. Второ, смисълът
на това изречение за цялостната проверка е, че не съществува
частична проверка за списъците само в Турция. Проверката се
прави цялостна и съм писала що се отнася и до двойното
гласуване, защото за да може да бъде довършена докрай
проверката,

трябва

да

завърши

проверката

на

всички

избирателни списъци. Тоест да бъдат въведени данните от
всички избирателни списъци, защото тяхното определение
изисква от Централната избирателна комисия да предостави
резултатите от проверката на ГД „ГРАО” към Министерството
на регионалното развитие и благоустройството, извършвана въз
основа

на

Решение

№

2505

от

29

април

2013

г.

на

избирателните списъци от проведеното гласуване в Република
Турция на 12 май. Написала съм така отговора, защото ние
изобщо няма да получим отговор какъв е резултатът от
проверката на избирателните списъци от Турция. Ние ще
получим отговор, в който ще пише: въведени толкова подписи,
от

които

(примерно)

гласували

без

правно

основание:

ненавършили 18 години – толкова, запретени – 1 или двама
(досега повече не са се появявали). Изобщо по всички тези
букви „а”, „б”, „в”, „г” и т.н., които ние сме изброили, че
трябва да бъде извършена проверката, включително починали,
включително чужди граждани, без избирателни права,но без
избирателни права са разделени на няколко подточки. И никъде
няма да се получи проверка колко са от списъците в Турция.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Точно това исках да
кажа, нямаме различия.
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РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Искате

да

напишем

по-

описателно как се прави проверката?
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Тъй като вчера
нямахме заседание, не ми се искаше да изпращаме писмото до
Конституционния съд, без да сме го съгласували. Аз изцяло се
съгласявам с госпожа Сидерова. Единственото, което ще ви
помоля да добавим, е, че отговорът е съгласно протоколно
решение на Централната избирателна комисия със съответната
дата и че ние не можем да предоставим резултата, тъй като
Главна дирекция „ГРАО” не ни е уведомила за този резултат и
че проверката действително обхваща всички избирателни
списъци – както за това дали лицата имат право на глас, така и
за двойно гласуване.
Господин Христов може би отсъстваше на предното
заседание, но ние действително взехме решение да изпратим
тези решения и да отговорим за резултата от проверката. А по
отношение на становището не сме разглеждали въпроса.
Госпожа Сидерова ще качи проекта във вътрешната мрежа.
Така или иначе, нашият срок изтича в петък, така че имаме
време.
Заповядайте, госпожо Грозева.
Точка
предсрочно

3.

Писмо

прекратяване

от

ОИК

–

Харманли,

пълномощията

на

кмета

относно
на

с.

Шишманово.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви. Уважаеми колеги, с
вх. № 468 от 4 юни 2013 г. сме получили писмо от Общинската
избирателна комисия – Харманли, която ни е изпратила всички
документи, изискуеми по закона, за да се направи предложение
до Президента за насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Шишманово, община Харманли, поради предсрочно
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прекратяване пълномощията на кмета на Шишманово поради
подаване на оставка.
Всички
председателя

документи
и

са

секретаря.

заверени,

Предложението

подписани
е

качено

от
във

вътрешната мрежа с днешна дата, моля да го погледнете. Към
уведомлението са приложени Решение № 215 от 21 май 2013 г.
на Общинската избирателна комисия – Харманли, с което
предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на кметство
Шишманово, Решение № 214 от 15 май и Решение № 216 от 27
май 2013 г. на Общинската избирателна комисия – Харманли,
протокол № 57 от 27 май 2013 г. от заседание на Общинската
избирателна

комисия

–

Харманли,

копие

от

писмо

на

председателя на Общинския съвет – Харманли, с приложена
молба с вх. № 448 от 15 май 2013 г. от кмета на кметство
Шишманово Юксел Махмуд Мустафа.
Всички документи са налице. Предлагам ви да изпратим
предложение до Президента на Република България:
Общинската избирателна комисия – Харманли, област
Хасково, е уведомила на 04.06.2013 г. Централната избирателна
комисия, че със свое решение № 215 от 21.05.2013 г. на основание
чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА предсрочно е прекратила пълномощията
на кмета на кметство Шишманово, община Харманли, област
Хасково, Юксел Махмуд Мустафа.
Към уведомлението са приложени: решение № 215 от
21.05.2013 г. на ОИК – Харманли, с което предсрочно са прекратени
пълномощията на кмета на кметство Шишманово; решение № 214 от
17.05.2013 г.; решение № 216 от 27.05.2013 г. на ОИК – Харманли;
протокол № 57 от 27.05.2013 г. от заседание на ОИК – Харманли;
копие от писмо от председателя на Общинския съвет – Харманли, с
приложена молба с вх. № 448/15.05.2013 г. от кмета на кметство
Шишманово Юксел Махмуд Мустафа.
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След като разгледа представените документи, Централната
избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия –
Харманли, област Хасково, е представила необходимите документи
съгласно Изборния кодекс и Решение № 1495-МИ от 16 ноември
2011 г. на ЦИК.
На основание чл. 279, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 278 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия
П Р Е Д Л А Г А:
Президентът на Република България да насрочи частичен
избор за кмет на кметство Шишманово, община Харманли, област
Хасково.”
След извършена проверка е установено, че са налице
необходимият брой жители, тоест повече от 350, както изисква
законът, за произвеждане на избори. Общинската избирателна
комисия – Харманли, ни е изпратила писмо, заверено от секретаря
на община Харманли, който пише, че към 29 април 2013 г. броят на
населението е 826.
Считам, че са налице всички изисквания и ви предлагам да
гласуваме да изпратим на Президента предложението.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Ако имате бележки, моля да ги заявите. Ако няма, го подлагам на
гласуване.
Който е съгласен с предложението до Президента за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство Шишманово,
моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение.
Точка 4. Искане за изплащане на възнаграждение на
Общинската избирателна комисия – Харманли.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № 469 от 4 юни 2013 г. също
от

Общинската

избирателна

комисия

–

Харманли,

е

пристигнало искане за изплащане на възнаграждение за
проведено заседание на 27 май. Присъствали са председател,
секретар и 11 члена. Правното основание е Решение № 1486МИ от 10 ноември 2011 г. на ЦИК.
Предлагам ви възнаграждението да бъде изплатено от
държавния бюджет.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
това предложение, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Госпожо Грозева, имате ли друг доклад?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Засега – не.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Продължаваме с
дневния ред.
Точка 5. Докладна записка от главния секретар на ЦИК
– договор между ЦИК и Нова Броудкастинг Груп АД.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, в днешното
заседание е включена точка в дневния ред - Докладна записка с
вх. № 2047-НС от 31 май 2013 г. от главния секретар на ЦИК
относно Договор № 6-НС от 24 април 2013 г., с която главният
секретар на ЦИК ни уведомява, че в изпълнение на т. 2.2. от
Договор № 6-НС от 24 април 2013 г. между Централната
избирателна

комисия

и

Нова

Броудкастинг

Груп

АД

в

администрацията на ЦИК са постъпили следните документи:
сертификат за излъчването от изпълнителя на информационни
материали

във

връзка

с

информационно-разяснителната

кампания за парламентарни избори 2013 г., протокол за
приемане на изпълнението по договор и фактура № 0000024182
от 21 май 2013 г.
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Предлага се работата по договора да бъде приета от
ЦИК, както и се моли за решение на Комисията сумата по
фактурата

с

ДДС,

представляваща

възнаграждението

по

договора, да бъде заплатена на изпълнителя.
Приложени към докладната са сертификат, протокол и
фактура. Всички документи са във вътрешната мрежа във файла
с докладната, можете да се запознаете с тях.
Предлагам ви да вземем решение, с което да приемем
изпълнението по договора, тъй като видно от представените
сертификати задължението за излъчване е изпълнено, и да
заплатим възнаграждението по договора, което е в издадената
фактура и съответства на договореното с ДДС.
Имате ли въпроси? Ако няма, предлагам ви да вземем
решение, с което да приемем изпълнението по Договор № 6-НС
от 24 април 2013 г. между ЦИК и Нова Броудкастинг Груп АД,
и решение, с което да бъдат упълномощени главният секретар и
главният

счетоводител

на

ЦИК

да

подпишат

приемо-

предавателните протоколи по договора, както и да бъде
изплатено

възнаграждението

по

издадената

фактура

в

съответствие с договорената цена.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение за приемане на изпълнение, изплащане
на възнаграждение и подписване на приемо-предавателни
протоколи към договора.
Точка 6. Предложение от главния секретар на ЦИК
госпожа

Веска

Янева

за

прекратяване

на

служебно

правоотношение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, ще ви
докладвам отново от госпожа Веска Янева, главен секретар на
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администрацията на ЦИК, за прекратяване на служебно
правоотношение. То е заведено с вх. № 2037-НС от 29 май 2013
г. С това предложение госпожа Янева ни уведомява, че във
връзка с писма от 3 и 4 април 2013 г. на главния секретар на
Министерския съвет и поради изтичане на указания в тях срок
ни предлага на основание чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за
държавния

служител

правоотношение

да

за

бъде

прекратено

длъжността

главен

служебното
секретар

й
на

администрацията на ЦИК по взаимно съгласие, считано от 10
юни 2013 г. „В случай че настоящото предложение не бъде
прието, моля да го считате за заявление по чл. 105, ал. 1 от
Закона за държавния служител.”
Във връзка с тази докладна аз бих ви предложила да
упълномощите

мен

и

госпожа

Солакова,

секретар

на

Комисията, да проведем разговори с госпожа Янева за
евентуално

постигане

на

съгласие

прекратяването

на

служебното правоотношение да бъде отложено с известен срок,
в който не нея би й било обективно възможност, тъй като при
прекратяване на това правоотношение ние нямаме лице, което
да

заема

длъжността

главен

секретар

и

дейността

на

администрацията би била значително затруднена, ако не и
тотално бламирана, тъй като при липса на главен секретар не
знам как ще могат да се изпълняват редица ангажименти.
Така че ви предлагам да ни упълномощите с госпожа
Солакова да проведем един разговор с госпожа Янева, за който
да ви докладваме. Ако не постигнем резултати, ще ви предложа
да считаме това предложение за заявление по чл. 105, ал. 1. И
тъй като предложението е от 29 май, правоотношението би се
прекратило на 29 юни, тъй като срокът е едномесечен.
Имате ли коментари? Ако нямате, ви предлагам да
гласуваме това предложение за решение за упълномощаването
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на председателя и секретаря на Комисията за водене на
разговор с госпожа Янева за удължаване срока на служебното й
правоотношение съобразно това предложение.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение.
Точка 7. Предложения за сключване на допълнителни
споразумения от страна на „Информационно обслужване” АД.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ще ви помоля да
погледнете във вътрешната мрежа от днешното заседание
предложенията за сключване на допълнителни споразумения от
страна

на

„Информационно

обслужване”

АД.

Едното

е

сключване на допълнително споразумение към Договор МС-41
от 21 април 2012 г. с предмет компютърната обработка в ОИК и
ЦИК на протоколите на СИК и ОИК за резултатите от
произведените нови и частични избори, другото е предложение
за сключване на договор за усъвършенстване и поддръжка на
официалната интернет страница на ЦИК.
Сега моето предложение е не тези предложения да бъдат
разглеждани по същество, те са постъпили на 4 юни в нашето
деловодство, заведени са с входящи номера 470 и 471. Вие ще
може да се запознаете с тях и с приложенията им, но моето
предложение е те да бъдат предоставени на главния секретар,
главния счетоводител и на господин Цонковски като финансов
контрольор, за да получим становище от тях относно тези
предложения, тъй като те са придружени с подробни ценови
предложения. След като получим от тях становище и съответна
финансова обосновка, да ги разгледаме по същество. Ако
прецените, може и работната група на госпожа Маркова да се
събере и да ги разгледа с господин Христов. Но на този етап
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предложението ми е да бъдат предоставени на администрацията
на ЦИК – главен секретар, счетоводител и господин Цонковски
– за получаване в спешен порядък становище от тях, което в
следващото заседание да бъде разгледано, тъй като първият
договор е изтекъл на 3 юни, а вторият е по отношение на
частичния избор в град Варна.
Имате

ли

предложения

по

въпроса?

Заповядайте,

господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз нямам възражения по принцип, но
административно преписката трябва да се предостави само на
главния секретар, а той оттам нататък да си действа по
каналния ред, това си е негово задължение. Имаме един субект,
който се занимава с финансовите въпроси, и е въпрос на негова
организация как трябва законосъобразно да се проведе цялата
процедура. Не са трима субекти, само един е субектът.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Аз

приемам

предложението да предоставим на главния секретар тези
предложения и да изискаме съответното становище.
Който е съгласен с предложението на главния секретар
да бъдат предоставени предложенията за обосновка по тях –
финансова и правна, доколкото е в неговите компетентности, за
изискване на становище, моля да гласуве.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение, с което да бъдат предоставени двете
предложения на главния секретар на ЦИК.
Точка 8. Писмо от изпълняващия длъжността главен
секретар на Министерския съвет относно приемане на активи
на Администрацията на Министерския съвет от ЦИК.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ще ви запозная с
едно писмо, което постъпи днес, от изпълняващия главен
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секретар на Министерския съвет. Няма да го изчитам цялото
като

текст,

но

то

е

относно

приемане

на

активи

на

Администрацията на Министерския съвет от ЦИК. Касае се до
това, че следва да бъдат определени служителите, които ще
извършат приемането на активите от страна на ЦИК, които са
предоставени от Администрацията на Министерския съвет
преди обособяването й като юридическо лице на бюджетна
издръжка.
Ще ви помоля за вашите предложения да определим
членове

на

Централната

упълномощим

да

се

избирателна

свържат

с

комисия

главния

и

да

ги

секретар

на

Министерския съвет и да договорят съответно как да бъде
извършено това предаване, след което да докладват на
Комисията. Аз предлагам

тази комисия да включва госпожа

Солакова като секретар на Комисията, мен като председател на
Комисията,

и

заместник-председателите

на

Комисията.

Предлагам ви в този състав да определим лица, които ще
извършат приемането на активите. Разбира се, администрацията
също ще бъде ангажирана.
Имате

ли

други

предложения?

Господин

Чаушев,

заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тази работа трябва да се организира
от главния секретар според мен. Каква комисия да правим по
материалните активи или пасиви на въпросното учреждение?
Можем да напишем едно писмо до Министерския съвет и да им
кажем, че сме в процес на създаване на нашата администрация
и да отложим цялото това предаване и приемане за времето
след назначаване на домакин, материално отговорни лица и т.н.
Представете си ситуацията в момента: ние ги приемаме по
някакъв начин, с комисия или без комисия, но на кого ще се
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зачислят тези материални ценности? Кое ще бъде материално
отговорното лице? Аз просто не го виждам.
Та, основната ми идея е да предложим на Министерския
съвет да отложим цялата тази процедура.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, аз си
поддържам предложението да определим тези членове на
Централната избирателна комисия, които във взаимодействие с
администрацията на ЦИК да осъществят комуникацията с
представителите на Администрацията на Министерския съвет,
за да може да се задвижи процедурата, вместо само да си
пишем писма.
Предлагам ви да гласуваме едно решение, с което да
определим председател, секретар и заместник-председатели на
Централната избирателна комисия като членове на ЦИК, които
да осъществят комуникация с изпълняващия длъжността главен
секретар на Министерския съвет по писмо с вх. № 2065-НС от 5
юни 2013 г. на Централната избирателна комисия и да бъдат
упълномощени да докладват на Комисията условията, които
Администрацията на Министерския съвет поставя за приемане
и предаване на тези активи. Защото ако Администрацията на
Министерския съвет, която има абсолютно всички законови
основания, реши да предаде активите, ние трябва да имаме
упълномощени членове, които да договарят условия по тяхното
приемане.
Който е съгласен с моето предложение, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10, против – 4.
Имаме решение съобразно предложението.
Точка 9. Писмо от Българската народна банка относно
възстановени депозити на партии.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз ще приключа с
моя доклад, като ви докладвам едно писмо с вх. № 2062 от 5
юни 2013 г. от Българска народна банка за възстановени
депозити по чл. 79 от Изборния кодекс на политическа партия
„Нова зора” и „Национален фронт за спасение на България”.
Давам думата на госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, струва ми се,
че от гледна точка на формиране на администрацията вече е
назрял моментът да докладваме и да вземем решение по някои
от докладните, които са внесени от главния секретар. Към
настоящия момент предлагам на вашето внимание докладна
записка, която е с вх. № 2032 от 29 май и се намира в
материалите за заседанието на 29 май 2013 г. Докладната
записка касае вписване на администрация на Централната
избирателна

комисия

в

административния

регистър

и

определяне на служители, отговарящи за вписванията.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Нямам нищо против
да го включим в дневния ред и също считам, че е спешно, но
ако искате, сега да не започваме директно с доклада, защото
едва ли са се запознали останалите колеги. Просто да го
включим в дневния ред. Едната докладна е качена в папка
„Заседания” на 5 юни, на 29 май и на 30 май са останалите
докладни. Така че, ако искате, може да се запознаете с всички
тези неща, които госпожа Сидерова предложи да се включат в
дневния ред. В мрежата са всички докладни, приложенията към
тях, проектите за правила. След като ги разгледате и имате
готовност, ще дам думата на госпожа Сидерова да докладва.
Наистина е спешно да бъдат разгледани тези документи.
Заповядайте, госпожо Маркова.
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Точка

10.

Решение

от

Общинската

избирателна

комисия – Гърмен, относно прекратяване пълномощията на
кмета на община Гърмен.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, в днешното
заседание

предложение

под

№

49

е

предложението

до

Президента на Република България за насрочване на основание
чл. 279, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 278 от Изборния кодекс на
частичен избор за кмет на община Гърмен, област Благоевград.
Към предложението на 28 май е пристигнало решение на
Общинската избирателна комисия № 203 за прекратяване
предсрочно пълномощията на Ахмед Ахмедов Башево, тъй като
той е избран за депутат в 42-ото Народно събрание. Понеже
решението пристигна, без да е окомплектовано, в понеделник
пристигна и решението, протоколът, подписан от председател и
секретар, от заседанието и обявяването на решението, от което
е видно, че решението е влязло в сила. Същите данни се
съдържат и в протокола.
В този смисъл ви моля да гласуваме писмото и
предложението до Президента на Република България за
насрочване на частичен избор за кмет на община Гърмен,
област Благоевград:
„Общинската избирателна комисия – Гърмен, област
Благоевград,

е

уведомила

на

28.05.2013

г.

Централната

избирателна комисия, че със свое решение № 203 от 21.05.2013 г.
на основание чл. 42, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА предсрочно е
прекратила пълномощията на кмета на община Гърмен, област
Благоевград, Ахмед Ахмедов Башев, поради избирането му за
народен представител в 42-то Народно събрание на Република
България.
Към уведомлението са приложени: решение № 203 от
21.05.2013 г. на ОИК – Гърмен, с което предсрочно са прекратени
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пълномощията на кмета на община Гърмен; протокол от
30.05.2013 г. на и решение № 204 от 30.05.2013 г. ОИК – Гърмен,
относно уведомяване на ЦИК за предсрочно прекратяване
пълномощията на кмета на община Гърмен.
След като разгледа представените документи, Централната
избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия –
Гърмен,

област

Благоевград,

е

представила

необходимите

документи съгласно Изборния кодекс и Решение № 1495-МИ от
16 ноември 2011 г. на ЦИК.
На основание чл. 279, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 278 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия
П Р Е Д Л А Г А:
Президентът на Република България да насрочи частичен
избор за кмет на община Гърмен, област Благоевград.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада. Имате ли бележки, въпроси?
Ако нямате, който е съгласен с предложението, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение да се изпрати предложението съобразно
доклада на госпожа Маркова.
Точка 11. Искане за изплащане на възнаграждение от
Общинската избирателна комисия – Гърмен.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, в тази връзка
заедно

с

документите,

с

които

беше

окомплектована

преписката, пристигна и искане от Общинската избирателна
комисия – Гърмен, за заплащане на възнаграждение. Те са
провели заседание на 18 май, на което са присъствали:
председател,

заместник-председател,

секретар

и

8

члена.

Общинската избирателна комисия е заседавала и е взела
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решение.

След

това

на

21

май

са

провели

заседание.

Присъствали са: председател, заместник-председател, секретар
и 14 члена. Провели са едно дежурство на 27 май във връзка с
изтичането на срока за влизане в сила на решението на
председател, секретар и 1 член. И заседание на 30 май,
присъствали са: председател, заместник-председател, секретар
и 14 члена.
Всички протоколи и решения от заседанията са в
оригинал със син печат на Общинската избирателна комисия –
Гърмен. Правните основания са Решение № 1486 и изброените
последващи.
Моето предложение е да се изплатят трите заседания на
присъстващите по начина, по който ги изчетох, и дежурството
на 27 май от държавния бюджет.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
предложението, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Имаме решение.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, ако позволите
преди приемането на книжата от Министерството на външните
работи, да докладвам още пет искания за възнаграждения.
Точка 12. Искане за изплащане на възнаграждение от
Общинската избирателна комисия – Кърджали.
ЕЛЕНА МАРКОВА: На 28 май е пристигнало искането от
Общинската избирателна комисия – Кърджали. Общинската
избирателна комисия е провела заседание на 21 май 2013 г. в
присъствието на: председател, заместник-председател и 11
члена. Основанието е т. 1 от наше Решение № 1486-МИ. На
това заседание Общинската избирателна комисия е обявила
следващия за избран в листата от Българска социалистическа
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партия общински съветник и следващият общински съветник от
листата на Движение за права и свободи. И две дежурства на 20
и на 22 май във връзка с изтичане на срока за обжалване на тези
решения. На 20 май дежурството е само на председателя, а на
22 май – председател и двама членове.
Предлагам

да

се

изплатят

от

държавния

бюджет

възнагражденията на посочените членове на Общинската
избирателна комисия – Кърджали.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте доклада.
Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Точка 13. Искане за изплащане на възнаграждение от
Общинската избирателна комисия - Казанлък.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, също с вх. № 441 от
28 май 2013 г. Общинската избирателна комисия – Казанлък, е
провела заседание, на което са присъствали: председател,
заместник-председател, секретар и 12 члена. Към преписката е
окомплектован протокол ведно с присъствен лист. Общинската
избирателна комисия предсрочно е прекратила пълномощията
на общински съветник с правно основание чл. 30, ал. 4, т. 4 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Моля да приемем решение, с което да изплатим
възнаграждение

на

Общинската

избирателна

комисия

–

Казанлък.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, ако нямате
възражения или забележки, който е съгласен с предложението,
моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
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Точка 14. Искане за изплащане на възнаграждение от
Общинската избирателна комисия – Харманли.
ЕЛЕНА МАРКОВА: С вх. № 442 от 28 май 2013 г.
Общинската избирателна комисия – Харманли, област Хасково,
е провела заседание, на което са присъствали: председател,
заместник-председател, секретар и 10 члена. Общинската
избирателна комисия се е занимала с постъпило искане от
кмета на община Харманли във връзка с наше Решение № 2154
за разпечатване на помещение. Взела е решение кой да
разпечата помещението – трима члена, съобразно нашето
решение.
Предлагам да приемем решение, с което да одобрим и
предложим за изплащане на възнаграждение от държавния
бюджет.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада.
Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме

решение

да

се

изплати

възнаграждението

съобразно доклада.
Точка 15. Искане за изплащане на възнаграждение от
Общинската избирателна комисия – Плевен.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, също на 28 май от
това дежурство с вх. № 443 Общинската избирателна комисия –
Плевен, ни информира, че е провела заседание на 18 май, на
което са присъствали: председател, заместник-председател,
секретар и 22 члена. Провели са заседание и на 20 май, на което
са присъствали: председател, заместник-председател, секретар
и 22 члена. Протоколът е подписан от председател и секретар в
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оригинал. Общинската избирателна комисия на 18 май е взела
решение за обявяване на следващия кандидат в листата на
политическа партия БСП общински съветник, а на 20 май
предсрочно е прекратила пълномощията на друг член на
общинския съвет, който е избран за народен представител.
В този смисъл ви предлагам да вземем решение, с което
да одобрим възнагражденията за двете заседания – на 18 и на
20 май на Общинската избирателна комисия – Плевен.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз имам едно питане: как точно е
формулирано решението на Общинската избирателна комисия –
Плевен, за прекратяване на пълномощията? Обявен ли е
следващият в листата?
ЕЛЕНА МАРКОВА: Да. Точка първа от дневния ред,
чета

дословно:

предсрочно

ОИК

взе

пълномощията

следното
на

решение:

избрания

Прекратява
за

народен

представител общински съветник Любомир Ангелов Петков.
Втора точка: Обявява Свилен Маринов Атанасов като следващ
включен кандидат в листата на политическа партия „Българска
социалистическа партия” за избран за общински съветник на
мястото на избрания народен представител Любомир Петков.
Това се е случило на 18 май.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз съм съгласна да им се плати
от държавния бюджет, основанието да е само чл. 277 от
Изборния кодекс и да им бъде указано, че те не могат да
прекратяват предсрочно в такъв случай пълномощията, тъй
като те са се прекратили екс леге, това е особената хипотеза в
отделен текст на Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 30. Просто да им бъде указано за в
бъдеще – те не прекратяват пълномощията. Когато бъде избран
за народен представител, по силата на закона се прекратяват
пълномощията, а комисията само е задължена в тридневен срок
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да обяви следващия в листата. Да им платим и да им укажем, че
решението за прекратяване на пълномощията е безсмислено.
Може да обяви, може да констатира, но не да прекратява
пълномощията. Съгласна съм, че решението трябва да звучи:
констатира, че са се прекратили пълномощията на еди-кой си,
тъй като е избран, и основанието от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (сега не мога да го
цитирам наизуст), но не те да вземат решение за прекратяване.
А сега да им платим, защото имат и обявяване на следващия, от
държавния бюджет.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Аз съм съгласна с предложението на
госпожа Сидерова, ще изготвя малко по-късно изрично писмо
във връзка с това тяхно искане и ще обърна внимание.
Благодаря.
Точка 16. Искане за изплащане на възнаграждение от
Общинската избирателна комисия – Аксаково.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Искането е от 23 май. Преписката е
окомплектована предварително на 28 май. Касае се за едно
дежурство

на

председател,

секретар

и

двама

члена.

Основанието е, че са отваряли помещение по искане на
разследващи органи. Дежурството се е осъществило на 21 май.
Моето предложение е да им платим.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение.
Колеги, сега ще дам думата на господин Христов да
докладва проекта за Бюлетин. Проектът е във вътрешната
мрежа.
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Точка 17. Приемане на Бюлетина и увода към него за
изборите за народни представители 12 май 2013 г.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, в днешната дата има две
папки. Едната папка е, която се е получила към 13 ч. от
„Информационно обслужване” с нанесените корекции, но
докато течеше заседанието, аз отметнах нещата, успях по
вентилационния метод да проверя нещата и открих някои
допълнителни грешки, които съм нанесъл в долната папка,
която пише „доп”, тоест допълнителни грешки, които са
открити. Затова ви предлагам директно да отворите втората
папка и с червено се отбелязани допълнителните неща, които
съм открил. Те са несъществени, но би трябвало да бъдат
нанесени според мен. Единственото по-съществено допълнение
е на стр. 3, броя на независимите кандидати – допълнил съм
какво означава съкращението „н.к.”, а именно „независими
кандидати”. Затова с червено съм го добавил, за да бъдат ясни
всички съкращения, които бяха в таблицата.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Докато сме тук: броят е посочен
на отделен ред (единствено число).
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Нанесох тази корекция.
По-нататък, бяха разместени две таблици. Бяха сбъркани
таблици 4б и 4в – бяха им разменени местата. Сега вече са си
на мястото. Таблица 4б е за общи данни извън страната, а пък
таблицата 4в е общи данни в страната и извън страната. Тоест
обобщените данни. Тук ви прави впечатление, още онзи ден го
коментирахме, че там, където са сумите, пишем сумата от
числата от протоколите в страната по еди-коя си точка. И друга
точка, понеже има различие между съответните протоколи, от
протоколите на секционните избирателни комисии извън
страната. Това сега е нанесено, така че е абсолютно точно
упоменато, проверил съм го.
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Допълнително в таблица 6 на стр. 11, където бяха
имената на независимите кандидати, ако си спомняте, там
процентът беше 0,02, 0,03, 0,05 – добавихме един допълнителен
ред „общо”, където е изведен сумарният брой на гласовете
1729, които представляват 0,05%, а горе, където беше процент,
добавихме „спрямо всички”. Така че последният ред „всички”
това

са

действителните

гласове.

Така

че

това

0,05%

представлява процент спрямо абсолютно всички действителни
гласове. Тоест независимите кандидати представляват пет
стотни от всички гласували. Това го добавихме допълнително,
както се уговорихме предния път.
На стр. 11 съм оставил точки за броя на „Държавен
вестник”, ще го попълним допълнително.
На стр. 14 в заглавието съм добавил някои неща, защото
беше неясно. Пише „Резултати от избори за партии и коалиции
от партии”, смятам, че е по-редно да запишем „Резултати от
изборите за народни представители по партии, коалиции от
партии и по изборни райони”. Това са тези таблици.
На таблица 11 и таблица 12 изтеглихме за всяка една от
таблиците

указанията

какво

точно

прави

таблицата

и

непосредствено преди номера на таблицата, така че да е ясна
самата таблица още преди да я прочетеш, за какво става въпрос.
Например на 17 стр. пише таблица 11 – в таблица 11 е дадено
колко процента от гласовете в даден изборен район е получила
всяка от партиите или коалициите от партии.
Там, където пише „Район 32 – за чужбина”, там има
ненасени корекции. По погрешка вместо „изборни райони” е
написано „избирателен район”, така че там съм направил
отметка навсякъде, където е „избирателен”, да стане „изборен”.
На другите места са написали „изборни райони”, а там, понеже
е отделен файл, са писали „избирателен район”.
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Навсякъде „превъведено” сме го сменили с „повторно
въведено в ЦИК”, както се бяхме уговорили.
Така че тези корекции, които бяхме уточнили с вас
предния път, съм проверил, те са нанесени с това изключение,
което ви казах, за район 32 – че там вместо „изборен” е
написано по грешка пак „избирателен” и ще им дам да ги по
правят.
Както

се

бяхме

разбрали,

където

се

поместват

протоколите Приложение № 86 и Приложение 87, преди самия
протокол сме написали „Приложение № 86 от изборните
книжа”, съответно „Приложение № 87 от изборните книжа” и
„Приложение № 88 от изборните книжа” за протокола на РИК.
Това също е отразено като корекция.
Аз предлагам да приемем в този вид тези корекции, още
повече че ще имаме още веднъж възможност да ги огледаме,
защото се разбрахме с „Информационно обслужване”, така
беше и предния път, че когато печатницата, която ще го
отпечатва, ще подготви едно предпечатно книжно тяло, което
ще ни даде да го видим, така че преди самото отпечатване ще
можем да видим в отпечатан вид как би изглеждал и там да
нанесем, ако евентуално открием още грешки. Така че това не
са последните възможности за коригиране от наша страна, ще
имаме възможност преди отпечатването да видим колата как ще
изглежда и да нанесем евентуално корекции.
В четвъртия файл, който се казва район 32, аз бях дал
корекциите. Те бяха малко, но не можах да разбера защо са
сбъркали и вместо „изборен” са писали „избирателен район”.
Махнахме чужбина, остана извън страната. И тъй като район
32, който е чужбина, не е изборен район, оставихме го само
район. Изборните райони са от 1 до 31, а район 32 е само район,
не е изборен. Единствено той си остава само с думата „район”,
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без „изборен”. За чужбина решихме да махнем ЕКНМ, тъй като
де факто в чужбина няма ЕКНМ, ЕКНМ си е единен
класификатор на населените места в България.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, много се извинявам, но за
малко ще помоля да преустановите работата по темата на
колегата Христов, защото в момента колите са влезли в двора
на Народно събрание и следва да вземем решението, което
отложихме за малко по-късно, за да можем да слезем с колегите
долу за приемане на книжата.
Така че много ви моля за решение за определяне на
двойките, които ще приемат, както и решение за отваряне на
архива за прибиране на книжата и материалите вътре. Едната
двойка, която се формира, бяхме аз и колегата Грозева, другата
двойка, която се заяви, беше колегата Мусорлиева и колегата
Чаушев,

и третата

–

колегата

Сапунджиева

и

колегата

Караджов. Имате ли различни предложения? Поне две двойки
нека да слезем долу или една двойка, но все пак ми трябва
наистина все пак да имам яснота за определяне на двойките и за
решение за разрешение за отваряне на архива за прибиране на
книжата и материалите.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз ви предлагам да
вземем решение упълномощени членове на ЦИК да отворят
помещението, в което се съхраняват книжата, за да приберат
тези, които се предоставят от Министерството на външните
работи след приемането им.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Предлагам ви, ако прецените, максимум четири човека,
но не повече, а може би и трима, да слязат долу и да започнат
приемането. Но шест човека при наличие на един, който ще
предава, е неоправдано. Така че, ако сме 16, моля ви четири

36
човека от тези, които определихме, а те бяха госпожа Андреева,
госпожа Мусорлиева, господин Караджов и господин Чаушев,
да ги упълномощим да извършат приемането на книжата от
Министерството на външните работи от изборите за народни
представители.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Господин Христов, моля да продължите.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз почти свърших. Искам само
да направя това допълнение, което допълнително бяхме
уточнили, че тъй като там няма ЕКНМ, решихме да го махнем,
защото е просто излишно. Освен това там, където са другите
таблици, които са за страната, където пише по общини,
променихме таблицата за чужбина да пише „по държави”. И
там са изредени фактически държавите и съответно градовете в
държавите, така че таблиците добиват по-разбираем вид. Като
се махна ЕКНМ, табличките станаха по-малки. Единствено
имаше проблем, но не съм дал мнение, тъй се вижда найнакрая, че табличките са тесни, дали бихме се съгласили да
сложим таблиците на два или на три реда една до друга, но
мисля, че това не е в момента съществено, затова им казах да
останат така в този вид. Става въпрос за няколко страници,
мисля, че това не е същественото.
За район 32 решихме в таблиците, където пишеше
общини и секции, вместо общини пишем държавата, като
държавата е дадена с международните инициали.
Колеги, мисля, че в този вид бихме могли да приемем
Бюлетина. Изчистихме нещата, имаше доста неща за оправяне.
Ще трябва все пак да решим дали ще включим раздел в
Бюлетина за несъответствията. Ние имаме таблици и т.н.,
трябва да решим дали да бъдат включени. Мисля, че госпожа
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Елена Маркова би трябвало да каже. Въпросът е дали да ги
включим в отделен раздел, но до края на седмицата трябва да
решим дали ще включим като отделен раздел несъответствията,
защото ако ги включим, с таблиците имаме готовност, но все
пак трябва да се напишат няколко реда. Нямам нищо против, но
нека госпожа Елена Маркова да помисли дали да го опишем
това нещо. Като качим таблиците, трябва да имаме все пак
някакво пояснение.
ЕЛЕНА МАРКОВА:Може би трябва да обясним, че има
въвеждане в РИК на секционните протоколи, въвеждане в ЦИК
на секционните протоколи и във връзка с техническите грешки
или

очевидните

грешки

при

въвеждането,

Централната

избирателна комисия с изрично решение, след като се е
запознала с оригиналите на протоколите, е приела въвеждането
със съответната индикация или в РИК, или в ЦИК на числовите
данни от секционните протоколи.
Колеги, моето предложение е приложението на Решение
№ 2622 с несъответствията да бъде включено в Бюлетина
подробно. В този смисъл ви предложих и преди това
съответния пояснителен текст да бъде сложен като обяснение
на тази таблица и на Решение 2622, което няколко пъти
споменаваме в Бюлетина. И според мен там трябва да
съществува, защото очевидните, техническите грешки на
несъответствията ги отбелязваме в Бюлетина със съответната
индикация.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: То ще бъде в края, като раздел
ІІІ.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, по тази
част на Бюлетина имаме ли друго какво да коментираме, ако
приемем

това,

несъответствията?

което

госпожа

Маркова

предложи

за
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Сега ще ви предложа да гласуваме едно решение, с което
да приемем проекта за Бюлетин в частта, която господин
Христов докладва, а това са четирите части – първия файл
„Данни от изборите за народни представители” за цялата
страна, това е раздел І, втория файл е „Образец на изборните
райони”, как ще изглежда съдържанието, това е изборен район
№ 1 – Благоевград, съответно с конкретните данни съобразно
гласуването в района. Следващият файл е изборен район № 16
– Пловдив-град, като образец на районите, които имат районно
деление – Варна, София и Пловдив. И четвъртият файл, наречен
район № 32 извън страната, който не е изборен, но е номериран
за яснота. Това са файловете, двата от тях са типови, за
съдържанието на Бюлетина.
Който е съгласен с така предложеното съдържание на
Бюлетин за изборите на народни представители в тази му част,
моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение за съдържанието на Бюлетина в частта
относно числовите данни.
Да ви помоля сега да погледнете проекта за увод. Той
изглежда дълъг, но всъщност една голяма част от него са
данни, свързани

освен

с резултатите

от гласуването, с

Комисията, с членовете на Комисията, с изборните райони, с
регистрираните наблюдатели. Приемаме всякакви предложения
за редакции, за отпадане, за преработване. Можеше още много
неща да се напишат, но все пак това е един увод. Ако нещо
следва да се напише, но не е намерило място, може да отпаднат
някакви неща.
(Прекъсване на заседанието във връзка с приемането на
материалите от Министерството на външните работи.)
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ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

продължаваме заседанието. Ще ви моля, ако имате бележки по
проекта за увод, да ги изложите. Общо взето е спазена
структурата, която сме приели за изборите в 2011 г. и най-вече
за националния референдум.
Господин Бояджийски ме попита какво имам предвид
под специалните закони. Имах предвид Закона за гражданската
регистрация, Закона за териториалното устройство, Закона за
личните данни. Ако искате, може да отпаднат. Или може би да
сложа „разпоредбите на специалните закони”, защото законите
в цялост не са относими.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Предлагам да напишем, че
изборите

за

народни

пропорционална

представители

изборна

система

с

се

произвеждат

кандидатски

по

листи,

регистрирани в многомандатни изборни райони от партии и
коалиции от партии и независими кандидати, регистрирани от
инициативни

комитети.

Защото

тук

не

става

ясно,

че

инициативните комитети регистрират независимите кандидати.
Ако се възприеме.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Нямам нищо против
да го допълня.
Колеги, ще подложа на гласуване увода като проект,
утре ще ви го предоставя в окончателен вид и ако има нещо, ще
го коригираме утре. Сега го подлагам на гласуване като общ
проект.
Който е съгласен с проекта за текст на увод към
Бюлетина за изборите за народни представители, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
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Колеги, госпожа Маркова е подготвила едно писмо до
Общинската избирателна комисия – Варна, в съответствие с
разискванията, които проведохме. То е до господин Великов,
секретар на община Варна, и господин Станков – дирекция
„Управление на собствеността”:
„Уважаеми колеги,
Във връзка с насрочения частичен избор за кмет на община
Варна на 30 юни 2013 г. Ви молим да ни предоставите информация
относно:
- процеса на възлагане за отпечатване на изборни книжа и
материали за частичния избор, в т.ч. и етапа на сключване на
договор за отпечатването им;
- информация за утвърдения технически образец на
бюлетината за гласуване за частичен избор за кмет на община Варна
на 30 юни 2013 г.;
- приетия от Общинския съвет бюджет за частичния избор за
кмет на община Варна на 30 юни 2013 г.”
АННА МАНАХОВА: Не знам дали госпожа Маркова
докладва писмо от директора на дирекция „Управление на
собствеността” от община Варна до председателя на Общинската
избирателна комисия и заместник-председателя на Централната
избирателна комисия госпожа Елена Маркова, постъпило по имейла
с днешна дата. Ще ви го прочета:
„Във връзка с подготовката на частичните избори за кмет на
община Варна и необходимостта от заявяване на доставки по
образците изборни документи моля в най-кратък срок да получа
официална

информация

за

това

колко

са

официално

регистрираните кандидати за кмет на насрочените частични
избори на 30 юни 2013 г. и какъв е срокът за регистрация на
кандидатите.
Моля пак във връзка с предпечатната подготовка на
бюлетините и изборните книжа да ни предоставите образците
изборни книжа и бюлетини за местните избори през 2011 г.”
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Във връзка с втория параграф от това писмо смятам, че
не е удачно писмото, което е подготвила госпожа Маркова, тъй
като по-скоро ние трябва да дадем сигнал, че ще има
допълнителни книжа и ще има изменения в протокола. И да ги
уведомим своевременно. В самото писмо от директора на
дирекция „Управление на собствеността” се цитира, че ще се
използват изцяло книжата за местните избори през 2011 г. и
така би могло да се стигне до необходимост от двойно
печатане.
Според

мен

трябва

незабавно

да

се

свържем

с

председателя на Общинската избирателна комисия – Варна,
както

и

с

директора

на

дирекция

„Управление

на

собствеността” и да заявим, че ние ще им изпратим образците.
РУМЯНА
предложение.

СИДЕРОВА:
Считам,

че

Аз
трябва

обаче
да

имам

едно

упълномощим

председателя, като считам, че е по-удачно да се свърже по
телефона, и вместо да чакаме официални писма (те могат,
разбира се, да ни изпратят по имейла това, което е в резултат на
Вашия разговор, госпожо председател), да ни отговорят на
каква фаза се намира процесът по възлагане на отпечатването
на отделните изборни книги, в това число и протоколите.
Защото друго, което трябва да се променя в старите книги,
няма, само протоколът е.
А за какво ни е утвърденият технически образец на
бюлетината? На нас не ни трябва.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не само че не ни
трябва, но те с едно писмо, дадено на госпожа Маркова, са
поискали от нас този технически образец.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тогава трябва да имаме изричен
отговор, че образецът на бюлетината за кмет се намира в едикои си изборни книжа, просто да се посочи. Защото ние него
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няма да го променяме, няма промяна в тази част на Изборния
кодекс. А точното съдържание на бюлетината за кмет на
община Варна трябва да се определи с решение на Общинската
избирателна комисия. Може би те, като са използвали израза
„технически образец на бюлетината”, са имали предвид
пълното

съдържание

на

бюлетината

с

всички

листи

и

поредността.
Госпожо председател, мисля, че много по-лесно, побързо и по-ясно ще ни стане за какво става дума, ако се
свържете по телефона с тях. Да попитаме Общинската
избирателна комисия

и съответното длъжностно лице от

общината, което ни е изпратило писмото, какво точно очакват
да получат от нас и също така на кой етап се намира процесът
по възлагане отпечатването на изборните книжа за всяка една
книга и най-вече за протоколите, защото те са най-важните.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожа Маркова,
след като комуникира с отговорни длъжностни лица от
общината, ни уведоми, че на 12 юни ще бъдат предоставени
съответните образци за отпечатване. Така че до 12 юни
разполагаме с технологично време.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам да им отправим и още
едно питане: да ни изпратят кратко писъмце и да ни кажат
перата на бюджета, които са свързани със заплащане на
възнаграждения на членовете на Общинската избирателна
комисия, издръжката на Общинската избирателна комисия,
каква е определената сума за възнаграждения на членовете на
секционните

избирателни

комисии.

От

Общинската

избирателна комисия трябва да разберем колко общо членове
на секционни избирателни комисии са назначили, за да можем
да определим възнагражденията. За да определим дали ще им
качим възнагражденията с оглед тяхната план-сметка, трябва да
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знаем колко общо членове имат на секционни избирателни
комисии.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Колеги,

никога

досега

Централната избирателна комисия не се е занимавала с
бюджета, който една община има, която и да е тя. Това се
случва за пръв път – да се занимаваме с бюджета на общината с
оглед

материално-техническото

обезпечаване

на

частични

избори. И този път, по който тръгваме, искам да ви кажа съвсем
сериозно, за мен е опасен. Защото община Варна е богата
община и може да плати по … лева на член на Общинската
избирателна комисия и по … лева на член на секционна
избирателна комисия (казвам съвсем условно тези суми), но
това

ще

създаде

проблем

в

работата

на

Централната

избирателна комисия, която прилага закона и определя еднакви
възнаграждения за всички членове на общински и секционни
избирателни комисии на база на принципите, заложени в
Изборния кодекс. Ако ние започнем по обратния път – да
изискваме информацията от общините за план-сметките и
сумите, които са заложени в план-сметката за произвеждане на
частични избори, колеги, това не почива на никакви принципи.
Има бедни общини, в които такива суми не могат да бъдат
осигурени! Утре Централната избирателна комисия освен че
може да бъде съдена, както имахме такова дело в Комисията за
защита от дискриминация за това, че на хора, които вършат
една и съща работа, им се определя различно възнаграждение,
не искам да мисля какво може да се случи в работата на
Комисията въобще!
Изразявам това стратегия и повече няма да взимам
отношение по този въпрос. Благодаря!
РУМЯНА СИДЕРОВА: Мога ли сега аз да добавя? Не
става дума за вземане на палиативно решение само за община
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Варна. Вие сте човекът, който е радетел и всеки път тук много
дълго

и много

обстоятелствено

защитава

тезата,

че

на

членовете на секционни избирателни комисии трябва да се
определя достойно възнаграждение.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Не се отричам от думите си.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Разликата между 30 и 35 лева не
е в невъзможностите на която и да е община. Става дума за
определяне на размерите на възнагражденията на секционните
избирателни комисии, които да се приближат към размерите на
вече дадените на секционните избирателни комисии при
проведените парламентарни избори, за да се по-прилични. Все
пак мина доста време от

2011 г. насам и говорим за такова

нещо, а не за палиативно решение за община Варна.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Съгласна съм, че от 2011 г.
досега има промяна в икономическата ситуация и нормално
хората получиха възнаграждения за парламентарните избори,
което не беше и достатъчно според мен. И Вие правилно
отбелязахте, че аз винаги застъпвам тезата на хората да се
заплаща за този труд. Но ако ще вземаме такова решение, нека
да го обмислим сериозно, да не се съобразяваме с плансметката на община Варна и да знаем, че оттук нататък,
занапред,

възнагражденията

на

общинските

избирателни

комисии и на секционните избирателни комисии ще бъдат
такива, каквито сега ще определим съобразно труда, който те
полагат, а не съобразно план-сметката на съответната община.
Това беше моето възражение, колега Сидерова.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

да

преминем напред. Тук съобразяваме бюджета на общината от
гледна точка на това, че вече имаме едно решение, което сме
взели, и те са съобразили бюджета с решението, което сме
взели. И след това дойде искането от тяхна страна за
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увеличение на възнаграждението. Затова всъщност тук се
съобразяваме с бюджета, иначе действително поредността е
друга. Сега няма да взимаме това решение, въпросът беше
каква информация да съберем от Общинската избирателна
комисия. Аз ще се опитам да се свържа, ще ви докладвам и след
това ще официализираме кореспонденцията. Въпросът е сега,
тъй като времето доста е напреднало, да получим официална
информация докъде върви подготовката на избора. Така че, ако
искате, да поставим тези въпроси, които се оформиха тук: за
изпълнението на поръчката за печатането, за сроковете,
ориентация за членовете на секционните избирателни комисии
като предварителна информация. Пак казвам, след това ще
официализираме тази кореспонденция.
Госпожа Сидерова днес предложи да бъдат включени
докладните записки, които избори, но аз ви предлагам вие да се
запознаете с тях, те са във вътрешната мрежа и утре да ги
разгледаме на заседанието. Ставаше въпрос да упълномощим
лице, които отговаря за вписването, но по-важно е какво ще
вписваме. И групата съответно ще докладва нейната работа,
така че тази част, в която има решение и готовност за доклад,
да разгледаме утре.
Имате

ли

други

доклади?

Господин

Бояджийски,

заповядайте.
Точка 18. Замяна в Общинската избирателна комисия –
Стара Загора.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Колеги,

имам

да

ви

докладвам една замяна в Общинската избирателна комисия –
Стара Загора:
„Постъпило е предложение с вх. № 476/05.06.2013 г. от
Живко Веселинов Тодоров – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ за
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област Стара Загора, за промяна в състава на ОИК – Стара Загора,
област Стара Загора. Предлага се на мястото на Диана Недялкова
Бонева – член на ОИК, да бъде назначена Тонка Иванова Тачева.
Към предложението са приложени: заявление от Диана Недялкова
Бонева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл.
16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование
на Тонка Иванова Тачева; пълномощно от Цветан Генчев Цветанов в
полза на Живко Веселинов Тодоров.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Стара Загора , област
Стара Загора, Диана Недялкова Бонева, ЕГН …, и анулира
издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Стара Загора, област Стара
Загора, Тонка Иванова Тачева, ЕГН ...
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до три дни от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме Решение № 26 98-МИ.

Точка

19.

Сигнал

от

членове

на

Общинската

избирателна комисия – Своге.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: С вх. № 474 от 5 юни 2013 г.
е постъпило писмо, адресирано до Административен съд –
София-област

и

до

Централната

избирателна

комисия.

Наименовано е сигнал и е от трима членове на Общинската
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избирателна комисия – Своге. Това са: Мария Иванова
Владимирова,

Маргарита

Милчева

Минева

и

Ирена

Драгомирова Милушева. Подали са сигнал против Галина
Иванова Стоянова – председател на Общинската избирателна
комисия – Своге. Доколкото виждам от текста на сигнала,
подали са го в качеството си на членове на Общинската
избирателна комисия, двама от квотата на ДПС и един от
квотата на БСП, както са записали в сигнала, във връзка с това,
че не са били уведомени за провеждане на заседание на 31 май
2013 г. Решенията на Общинската избирателна комисия –
Своге, от 13 май и 31 май не са били обявени съгласно чл. 33,
ал.

2,

и

не

е

бил

представен

към

сигнала

до

ОИК

удостоверение, издадено от председателя на общинския съвет
за неучастие на общински съветници в три поредни заседания
или в общо пет за годината. Очевидно на тези заседания на
Общинската избирателна комисия – Своге, са се разисквали
въпроси за прекратяване на пълномощията на двама общински
съветника от общинския съвет – Своге.
Писмото е адресирано до Административния съд –
София-област, който е компетентен да се произнесе по случая,
а и с диспозитива на своето писмо те са се обърнали директно
към съда:
„Уважаеми

господин

съдия,

молим

да

отмените

решението на ОИК – Своге, от 31 май 2013 г., тъй като с
действията си председателят на ОИК – Своге, е нарушил
основни принципи на изборното право.”
По тази причина и на основание разпоредбата на закона,
съгласно която, след като е сезиран съдът, друг орган не е
компетентен да се произнася, ви докладвам този сигнал за
сведение.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Мисля, че такъв сигнал е докладван
и друг път за същата комисия за неуведомяване на членовете за
заседания. А ние упражняваме контрол над общинските
избирателни комисии.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Това, което казва госпожа
Грозева, е така – ние упражняваме контрол над общинските
избирателни комисии. Само че с този сигнал, който по
съществото си е жалба, те са се обърнали към съда, за да
разгледа тяхната жалба. Съдът е компетентен в тези случаи да
се произнася по решенията на общинските избирателни
комисии, когато става въпрос за общински съветници и
прекратяване на техните пълномощия. По тази причина ви го
докладвам за сведение. Ако съдебният състав реши, че може да
сезира Централната избирателна комисия, той ще го направи с
определение по хода на делото, така че тогава ще имаме
възможност да се занимаваме с този случай.
Точка 20. Писмо от Столична дирекция на вътрешните
работи, Шесто РПУ, във връзка с водене на досъдебно производство.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Получено е писмо с вх. № 2063
от 5 юни 2013 г. от Столична дирекция на вътрешните работи,
Шесто районно управление, във връзка с водено досъдебно
производство № 1383 от 2012 г. по описа на Шесто районно
управление. Заведена е прокурорска преписка № 37964 от 2011
г. по описа на СРП на основание чл. 159 от Наказателнопроцесуалния кодекс. В тази връзка ни молят да предоставим
официална справка във връзка с регистрацията и заличаването
на Енчо Мирославов Солаков в списъка на регистрираните
кандидати за народни представители за участие в изборите 12
май 2013 г. за 42-ото Народно събрание и съобразно чл. 102 и
103 от Изборния кодекс от датата на регистрацията му до
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заличаването й същият не може да бъде привличан към
наказателна отговорност по делото. Очевидно искат да разберат
има ли имунитет.
Така че ви предлагам да се изготви такава справка и да
се изпрати с писмо, колеги.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Точка 21. Уведомление от bTV Медиа Груп във връзка с
бъдещи разяснителни кампании.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Имаме едно уведомление от
bTV Медиа Груп ЕАД с вх. № 472 от 5 юни 2013 г. Уведомяват
ни, че във връзка с предстоящи избори, тоест каквито и избори
да

има

занапред,

те

ще

предлагат

на

своите

клиенти

възможности за закупуване на рекламно време при определени
условия и цени. Изпращат ни го, за да се запознати при нашите
разяснителни кампании с това какво се случва.
Само за сведение ви докладвам, че са пристигнали
искания за заплащане на възнаграждения от ОИК – Ветрино, и
от ОИК – Благоевград. Ще бъдат изготвени съответните
решения и тогава ще се докладват.
Точка

22.

Писмо

от

госпожа

Капка

Панайотова,

председател на Управителния съвет на фондация „Център за
независим живот”.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: С вх. № 2064 от днешна дата
е получено писмо от госпожа Капка Панайотова, председател
на Управителния съвет на фондация „Център за независим
живот” и представлява заявление за достъп до обществена
информация. На основание на Закона за достъп до обществена
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информация те биха желали да им бъде предоставена наличната
информация относно:
1. Брой на подвижните секционни избирателни комисии
при гласуване с подвижни избирателни урни в страната,
създадени на парламентарните избори 12 май 2013 г.
2. Избирателните райони и съответните населени места в
страната,

в

които

са

създадени

подвижни

секционни

избирателни комисии.
3. Брой на лицата, които са гласували с подвижни
избирателни урни 12 май 2013 г.
Госпожа

Панайотова

желае

да

получи

исканата

информация на хартиен и електронен носител и по възможност
в табличен вид.
При положение че тази информация е публична и е
публикувана

на

страницата

на

Централната

избирателна

комисия и всеки би могъл да си състави мнение за това къде са
тези подвижни комисии, първата ми мисъл беше да насочим
заявителя именно към тези публични данни и да отклоним в
такъв смисъл искането му, но си мисля, че е добре да го
обсъдим и ако сте съгласни, да подготвя едно писмо, в което да
обясним, че тези данни наистина са публични, но и да
приложим това, което имаме. Това би бил по-добър подход,
защото все пак имаме такава информация, не ни представлява
трудност да я предоставим във вид, в който я имаме. Нашите
сътрудници са ни подготвили един списък с подвижни
избирателни урни в изборите за 42-ото Народно събрание, в
който са описали 31 районни избирателни комисии с 81
подвижни секционни комисии. А на сайта се намира в
„Информация за граждани”.
Предложението ми е наистина да се отговори с писмо
след една справка, която ще бъде възложена на нашите
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сътрудници, това, което е на разположение на Централната
избирателна

комисия

да

бъде

изпратено

на

госпожа

Панайотова. А за това, което не е налице, просто да я
уведомим, че не е налице и да й кажем, че друга подробна
информация, която желае, може да намери на сайта на
Комисията.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен да се отговори по този начин, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11, против – 1.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: И също да ви напомня,
колеги, че поканата, която е изпратена до Централната
избирателна комисия, е на разположение. Крайният срок, в
който

да

бъдат

изпратени

имена

на

един

или

двама

представители, които да отидат на срещата в Брюксел, е 11
юни.
И да ви запозная с процеса на обмен на информация,
който

тече

между

Централната

избирателна

комисия

в

качеството й на орган по чл. 58, ал. 5 от Изборния кодекс за
връзка с други подобни органи от държавите членки на
Европейския съюз. Става дума за обмен на информация за
избиратели, граждани на други държави членки, които заявяват
в Република България, че желаят да упражнят изборното си
право за членове на Европейския парламент тук, в България.
Знаете, по въпроса има директива от 1993 г., тя е с № 109.
Предстои приемането на нова директива през 2013 г. с № 1.
Директивата от 1993 г., доколкото знам, е транспонирана в
Изборния кодекс със съответните разпоредби.
Осъществени са връзки с всички други 26 държави.
Изпратил съм нашите данни на тях. Получени са данни от осем
държави и са изпратени такива данни на тези, от които са
получени, защото редът е такъв, че не можеш да изпращаш, без

52
да си получил данни от друга държава. Надявам се до 7 юни, до
края на тази седмица, процесът да завърши. Но това, което
исках да ви уведомя, е, че сме се вместили в сроковете за
провеждане на текстовете, за които колегата Маринова, Грозева
и аз ви докладвахме преди две седмици, и всичко върви
нормално засега.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, нека да се
запознаете с поканата и в утрешното заседание ще включим
тази точка, но утре следва да вземем решение по въпроса.
Има ли други доклади?
Предлагам ви утре заседанието да е от 13,30 ч., като
преди това работната група за книжата за Варна се събере в 11
часа.
(Закрито в 17,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

