ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 336
На 12 юни 2013 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Приемане на решение за определяне на лице, което ще
полага първи подпис върху платежните документи на ЦИК.
Докладва: Румяна Сидерова
2. Приемане протоколно решение за определяне на лицето,
което ще изпълнява функциите на контрольор на ЦИК.
Докладва: Румяна Сидерова
3. От „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов –
предложение за деловодна система.
Докладва: Елена Маркова
4. От Веска Янева относно деловодна система и система за
гласуване.
Докладва: Елена Маркова
5. Доклад от Веска Янева, главен секретар на ЦИК относно
дейността на администрацията на ЦИК в периода 4 април – 7 юни
2013 г.
Докладва:Румяна Сидерова, Севинч Солакова
Сабрие Сапунджиева, Елена Маркова,Мая Андреева
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6. Писмо до НС относно сключено споразумение.
Докладва: Севинч Солакова
7. Проект на решение за възнагражденията на ОИК и СИК за
местен референдум в с. Върбовка и с. Димча общ. Павликени на
14.07.13 г.
Докладва: Силва Дюкенджиева
8. От СГП – на изх. № 470-НС/06.06. на ЦИК за
неизползваните бюлетини.
Докладва: Иванка Грозева
9. От община Варна – относно съхранението на печатите на
Общинска избирателна комисия.
Докладва: Румяна Сидерова, Паскал Бояджийски
10. От ИО – становище по предложение за сключване на нов
договор за интернет-страницата на ЦИК.
Докладва: Елена Маркова
11. От ПП „ГЕРБ” – предложение за смяна в ОИК – Варна.
Докладва: Владимир Христов
12.

Молба

от

председателя

ПП

„Зелена

освобождаване на безлихвен депозит.
Докладва: Румяна Сидерова
13. Възнаграждения на ОИК – Самоков.
Докладва: Паскал Бояджийски
14. Възнаграждения на ОИК –Мадан.
Докладва: Ерхан Чаушев
15. Възнаграждения на ОИК – Варна.
Докладва: Владимир Христов
16. Възнаграждения на ОИК -Иваново.
Докладва: Мариана Христова
17. Възнаграждения на ОИК – Благоевград.
Докладва: Паскал Бояджийски

партия“

за
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18. Възнаграждения на ОИК – Ветрино.
Докладва: Паскал Бояджийски
19. Възнаграждения на ОИК-Своге.
Докладва: Севинч Солакова
20. Възнаграждения на ОИК – Батак.
Докладва: Венцислав Караджов
21. Възнаграждения на ОИК – Нова Загора.
Докладва: Венцислав Караджов
22. Възнаграждения на ОИК – Павликени.
Докладва: Владимир Христов
ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Мая Андреева, Румяна
Сидерова, Сабрие Сапунджиева, Севинч Солакова, Анна КолушеваМанахова, Валентин Бойкинов, Венцислав Караджов, Владимир
Христов, Гергана Маринова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Красимир Калинов, Паскал Бояджийски, и Силва
Дюкенджиева
ОТСЪСТВАХА:

Красимира Медарова, Елена Маркова,

Бисер Троянов, Мариана Христова и Ралица Негенцова.
Заседанието бе открито в 15,15 ч. от госпожа Румяна
Сидерова

и

председателствано

от

госпожа

Мая

Андреева–

заместник-председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Добър ден, колеги! На
вчерашното

заседание

на

Централната

избирателна

комисия

определихме днешното заседание за 15,00 ч. Но тъй като сега е 15,15
ч. и в залата присъстват: Сабрие Сапунджиева, Севинч Солакова,
Гергана Маринова, Паскал Бояджийски, Емануил Христов, Анна
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Манахова, Красимир Калинов, Ерхан Чаушев, Владимир Христов,
Венцислав Караджов и Румяна Сидерова, и няма необходимия
кворум, отлагам заседанието за 15,30 ч.
(15,30 ч.)
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, като
водещ вчерашното заседание, откривам заседанието на Централната
избирателна комисия на 12 юни 2013 г., тъй като имаме
необходимия кворум – повече от 12 души са в залата на ЦИК.
Предлагам за председателстващ днешното заседание да
изберем госпожа Мая Андреева, а като човек, който ще брои
гласовете, предлагам господин Емануил Христов.
Моля, гласувайте предложението господин Емануил Христов
да брои гласовете.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 12, против - 2.
Предложението се приема. Господин Емануил Христов ще
брои гласовете.
Сега,

моля,

гласувайте

предложението

госпожа

Мая

Андреева да председателства днешното заседание.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14, против - няма.
Предложението се приема.
Колега Андреева, заповядайте.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря, колега Сидерова.
Колеги, имате думата по обявения дневен ред. Той днес е от
девет точки плюс десет предложения за възнаграждения.
Колега Сидерова, заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам в дневния ред да включим
приемане на решение за определяне на лице, което ще полага първи
подпис върху платежните документи на ЦИК с оглед на
освобождаването на главния секретар Веска Янева. Трябва да
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определим поименно лицето и затова се налага вземането на това
решение. Има докладна от главния счетоводител.
Второ, предлагам също да приемем протоколно решение за
определяне

на лицето,

което

ще изпълнява

функциите

на

контрольор, доколкото господин Иво Цонковски е главен секретар и
не може да бъде едновременно контрольор.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря ви, колега Сидерова.
Още две точки са включени в дневния ред.
Колеги, има ли други предложения? Намирате ли някои от
точките, Вие специално, госпожо Сидерова, за приоритетна, за
поставянето й на първо място? Разполагате с точката, която сега е
формулирана като първа точка в дневния ред.
Колега Сидерова, предлагате ли докладът Ви да бъде приет
като спешен?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз ви предлагам първо тези две
точки да приемем, които сега предложих да се включат, тъй като са
свързани с функционирането на ЦИК и администрацията.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви.
Колеги, допълнително ще дам думата на дежурния член на
ЦИК след явяването му в зала във връзка със спешни въпроси от
неговия доклад.
1. Приемане на решение за определяне на лице, което ще
полага първи подпис върху платежните документи на ЦИК
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: А сега, колега Сидерова,
заповядайте да докладвате.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, постъпила е
докладна записка с вх. № 500 от 12 юни 2013 г. от главния
счетоводител на администрацията на Централната избирателна
комисия, с която госпожа Виолета Георгиева ни уведомява, че след
освобождаването на госпожа Веска Янева като главен секретар
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поради изтичане на срока на договора, трябва да определим
поименно лицето, което ще полага първи подпис върху платежните
документи на Централната избирателна комисия.
Предлагам ви да приемем следното решение:
„Определя Ивайло Цонковски, изпълняващ длъжността
главен секретар на администрацията на Централната избирателна
комисия, да полага първи подпис върху платежните документи на
Централната избирателна комисия.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението.
Имате думата за коментари.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Решението е протоколно и няма
нужда от номер.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, в случай че нямате
въпроси, предложения или обсъждания, преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте направеното от госпожа Румяна Сидерова
предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 12, против - 1.
Решението се приема.
2. Приемане протоколно решение за определяне на
лицето, което ще изпълнява функциите на контрольор на ЦИК.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, госпожо Сидерова,
за следващия Ви доклад.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото решение, което трябва
да приемем, е с оглед на това, че господин Ивайло Цонковски беше
определен

за

изпълняващ

длъжността

главен

секретар

по

съвместителство до провеждането на конкурс за тази длъжност, той
не може да изпълнява едновременно и функциите на контрольор.
Поради това ви предлагам да приемем решение, с което да
определим главният експерт госпожа Красимира Манолова да
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изпълнява функциите на контрольор до провеждането на конкурса и
назначаването на хора на съответните длъжности.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви.
Колега Сапунджиева, заповядайте.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колеги, колегата Красимира
Манолова е инженер по образование. Ние поставяме под въпрос
въобще контролната дейност и това имах предвид, когато предложих
за временно изпълняващ длъжността главен секретар колегата
Манолова, тъй като по закон няма пречка, тя е магистър по
образование, да изпълнява временно тази длъжност. Не може
инженер да бъде контрольор. Аз мисля, че това е в нарушение на
законодателството и няма да подкрепя такова решение.
Точно затова гласувах против контрольорът да стане главен
секретар, защото хем е по съвместителство главен секретар, бидейки
и контрольор, хем не може да изпълнява основната работа, за която е
назначен. Това са абсурди.
ПРЕДС.

МАЯ

АНДРЕЕВА:

Благодаря

Ви,

колега

Сапунджиева.
Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Основната длъжност на господин
Цонковски не е контрольор. Функциите на контрольор той
изпълняваше по необходимост с плана, който беше подписал за
своята работа, а не е основната длъжност, на която е назначен.
Основната длъжност, на която е назначен, е главен експерт. Вие
знаете, че той беше назначен и подготви и внесе в Централната
избирателна комисия вътрешните документи за устройство и
действие на администрацията и други документи.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви.
Заповядайте, колега Бояджийски.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстваща! Аз все още не съм се запознал и моля колегите,
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които са запознати с текстовете на закона, съгласно които лице,
което няма квалификация да заеме една длъжност, може да я заеме
като основна, може да я заеме по заместване. Представям си го, като
че все едно да можеш да скочиш два метра, но по заместване на
някого да скочиш 2,5 м.
Това искам да разбера.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви.
Колега Сапунджиева, заповядайте.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Господин Цонковски беше
назначен с основната функция да бъде контрольор. Извадете
докладната на главния секретар, който вече беше освободен. С оглед
на това, че администрацията е малка, длъжността в щатното
разписание беше определена като главен експерт с оглед на
обстоятелството да може да съвместява и други функции,
изхождайки от това, че администрацията е малка.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Христов, заповядайте.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колеги, изискването за заемане на
длъжността „Финансов контрольор”, без значение по основно
правоотношение или по съвместителство, е това лице да има
образование юрист или икономист. Това е изискването на закона.
Поради това според мен е ирелевантен спорът дали това е
основно, допълнително, третично и друго някакво на степен
възлагане на задължението.
Поради това предлагам да потърсим някой друг от нашата
администрация лице. Аз за съжаление не познавам всички
служители на администрацията, но да потърсим някой друг, който
има юридическо или икономическо образование и по възможност не
е главния счетоводител на комисия, тъй като по същия този
специален закон главният счетоводител би следвало да е второто
лице, което полага подпис в системата за двойния подпис, а лицето,
което упражнява предварителния контрол за законосъобразност –
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така наречения вътрешен финансов контрол – е лице, извън лицата,
които полагат подписите в системата на двойния подпис.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, колега Христов.
Ще си позволя сега да изразя и личното си становище, което
в случая се припокрива със становището на колегата Христов, което
заявих и при вчерашното гласуване.
Колеги, имате думата.
Единственото постъпило до момента предложение е за
госпожа Красимира Манолова, което направи докладчикът.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 3, против - 10.
Предложението не се приема.
Други предложения, колега Сидерова?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, нямам.
Ако вървим по дневния ред, поради отсъствието на
докладчика по точка трета и точка четвърта искам да кажа, че
следващата точка – точка пета - е докладвана във вчерашното
заседание и не знам защо е включена и днес, въпреки че казах, че не
трябва да се включва, тъй като вече е докладвана и не се налага
вземане на специално решение по тази точка.
Точка 9 по предложение на колегата Манахова също остана
да се реши с решението, което ще приемем за опаковането на
книжата и материалите, което следва да се внесе и да се приеме от
Централната избирателна комисия, а ние вече вчера възложихме с
протоколно решение на господин Бояджийски да говори с господин
Станков, който в момента отговаря за организационно-техническата
подготовка на частичните избори във Варна и мисля, че той си е
изпълнил задължението. Разговорът е проведен, доколкото знам.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, колега Сидерова.
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Само преди това се ангажирах да дам думата на дежурния
член за днес за спешни доклади от днешната кореспонденция. Но
госпожа Манахова поиска думата.
Заповядайте, колега Манахова.
АННА МАНАХОВА: Колеги, който ползва компютъра си,
предполагам, че не вижда дневен ред за днешното заседание. Може
би имате разпечатан такъв и него гледате, но го няма в мрежата във
всеки случай. Искам това да ви уведомя.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колегата Сидерова се ангажира
да се обади в момента на служителите, за да влезе дневният ред във
вътрешната мрежа.
11. От ПП „ГЕРБ” – предложение за смяна в ОИК Варна.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Христов, имате думата за
спешни въпроси от Вашия доклад като дежурен член на комисията
за днес.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Да, има спешен въпрос от моя
доклад, колеги. Това е постъпило предложение за замяна на
председател на Общинската избирателна комисия – Варна.
Постъпило е предложение с вх. № 505 от 12 юни 2013 г. от
Иван Портних, който е преупълномощен от Цветан Генчев
Цветанов, който пък съответно е упълномощен от Бойко Методиев
Борисов, председател на ПП

ГЕРБ за промяна в състава на

Общинската избирателна комисия – Варна, като, колеги, само ви
запознавам, че председателят госпожа Пламена Микова Маринова
на дата 11.06.2013 г. е подала заявление, което се прилага към
съответното предложение, да бъде освободена от длъжността
председател, а същевременно и като член на Общинската
избирателна комисия. На нейно място се предлага да бъде назначен
Велин Марков Жеков, като са приложени оригиналът на неговата
декларация по чл. 16 и ксерокопие от дипломата за завършено висше
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образование, което е

магистър по право от Университета

„Черноризец Храбър” от гр. Варна.
Затова ви предлагам, колеги, да гласуваме следния проект за
решение:
„ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Варна, област
Варна
Постъпило е предложение с вх. № 505/12.06.2013 г. от Иван
Николаев Портних – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ – гр.
Варна, за промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна.
Предлага се на мястото на Пламена Микова Маринова – председател
на

ОИК,

да

бъде

назначен

Велин

Марков

Жеков.

Към

предложението са приложени: заявление от Пламена Микова
Маринова за освобождаването й като председател на ОИК;
декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копиe от дипломата за завършено
висше образование на Велин Марков Жеков и 2 бр. пълномощни.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Варна, област
Варна, Пламена Микова Маринова, ЕГН …, и анулира издаденото й
удостоверение.
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Варна, област Варна,
Велин Марков Жеков, ЕГН ...
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до три дни от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря ви, колега Христов.
Въпроси, предложения, забележки, колеги, имате ли?
Заповядайте, колега Караджов?
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колега Христов, заявлението е
подписано в оригинал от лицето, което е член на ОИК?
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ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз мисля, че споменах, че
заявлението е приложено с оригинален подпис и се намира в
преписката. За декларацията също казах, че е в оригинал.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Други въпроси, колеги, имате ли?
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13, против - няма.
Решението се приема.
Решението има № 2714-МИ.
Колега Христов, друг спешен доклад имате ли?
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Не, друго спешно нямам да
докладвам.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви.
6. Писмо до НС относно сключено споразумение.
ПРЕДС.

МАЯ

АНДРЕЕВА:

Поради

отсъствието

на

докладчика по точки три и четири от дневния ред, думата има
колегата Солакова да докладва писмо до Народното събрание
относно сключване на споразумение.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в папка „Заседание” с
днешна дата са качени два проекта, които бяха обсъдени днес на
работна група 1.7. Много благодаря на всички колеги, които се
включиха в работа на групата – господин Венцислав Караджов,
господин Ерхан Чаушев, господин Паскал Бояджийски, госпожа
Сабрие Сапунджиева. Благодаря и на всички тези, които изразиха
желание като господин Емануил Христов, господин Владимир
Христов и проф. Красимир Калинов дори да работят по въпросите,
ако имат време.
Става дума за проект на писмо до председателя на Народното
събрание, с което да го уведомим, че към настоящия момент имаме
споразумение, което е с № 52 от 2011 г. Сключено е на 8 юни 2011 г.
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във връзка с материално-техническото осигуряване на Централната
избирателна комисия.
Знаете, че по силата на това споразумение временно
безвъзмездно Централната избирателна комисия ползва помещения,
зали, хранилища в сградата на Народното събрание, което се намира
на пл. „Александър І” № 1, включително към датата на изборите в
сроковете за приемане на документи за регистрация на партии,
коалиции от партии, инициативни комитети, разбира се, в
съответствие с вида избор, който се произвежда, Централната
избирателна комисия има право да ползва и прилежащите площи и
самата зала „Св. София”. Това важи и за периода на приемане на
документите – изборни книжа и материали – от общински
избирателни комисии, районни избирателни комисии, отчитане на
резултатите, настаняване на преброителя там. Това е с конкретни
срокове, които се уточняват допълнително извън споразумението.
Това споразумение обаче изтича на 31 август тази година и
след този срок отново стои въпросът с настаняването на
Централната избирателна комисия и ние считаме, че докато не се
реши кардинално въпросът с предоставяне на публична държавна
собственост за ползване от Централната избирателна комисия,
необходимите помещения, зали и хранилища, защото тук се
съхраняват архивните документи до предаването им на Централен
държавен архив, всички документи във връзка с произвеждането на
съответните избори, дотогава ние отново предлагаме да сключим
споразумение с Народното събрание, за да можем да ползваме, както
и до този момент, предоставените помещения – работни, зали за
провеждане на заседания, работни срещи и други, включително и
други прилежащи площи към зала „Св. София”.
С оглед на това, че Централната избирателна комисия с
измененията в Изборния кодекс, в сила от 25.02.2013 г., е
самостоятелно

юридическо

лице

на

бюджетна

издръжка,
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първостепенен

разпоредител

с

бюджетни

кредити,

това

споразумение ще бъде сключено между ЦИК като юридическо лице
и Народното събрание.
Както виждате, в проекта на писмо точно това сме написали.
Нашето предложение е срокът на действие на споразумението, което
ще сключим, да бъде до изтичане на мандата на комисията. Да
посочим, че изразяваме готовност за провеждане на среща за
уточняване на основни въпроси по споразумението. Разбира се, ако
по проекта на споразумение от страна на Народното събрание има
становища, бележки за отразяване, те могат в един оперативен
порядък да бъдат съгласувани и уточнени.
Това е по проекта на писмо.
Считам, че не е необходимо да го изчитам цялото. Ако имате
въпроси или бележки, ще ги отразя. Ако колегите от работна група
1.7 искат да ме допълнят, ще се радвам.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, колега Солакова.
Колеги, имате думата за въпроси, предложения?
Заповядайте, колега Манахова.
АННА МАНАХОВА: Аз имам само едно предложение в
четвърти параграф, последното изречение:
„Необходимо е уреждане на въпроса с предоставянето на
сграда или помещения....” може би в множествено число, защото
едно помещение не би ни устроило.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, „сграда или помещения....”.
Разбира се, благодаря Ви, колега Манахова.
След корекциите предлагам следния проект на писмо до
главния секретар на Народното събрание:
„На 8 юни 2011 г. е сключено Споразумение с рег. № МС-52
за материално-техническото осигуряване и за финансирането на
разходите по издръжката на Централната избирателна комисия
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между Народното събрание, Администрацията на Министерския
съвет и Централната избирателна комисия (ЦИК).
Съгласно т. 1.1. от Споразумението Народното събрание
предоставя на ЦИК за временно безвъзмездно ползване помещения
и заседателна зала, находящи се в сградата на Народното събрание в
гр. София, пл. „Княз Александър І“ № 1, с движимо имущество и
оборудване в тях (съгласно опис – приложение № 1 към
Споразумението), както и зала „Света София“ и прилежащите й
помещения за определен срок при произвеждане на конкретни
избори съгласно Изборния кодекс.
Срокът на Споразумението е 31 август 2013 г. съгласно Анекс
№ 3 от 31.10.2012 г.
С измененията в Изборния кодекс, в сила от 25 февруари
2013 г., Централната избирателна комисия е юридическо лице на
бюджетна издръжка, първостепенен разпоредител с бюджетни
кредити, съгласно чл. 22а от ИК. Необходимо е уреждане на
въпросите с предоставянето на сграда или помещения – публична
държавна

собственост,

предоставените на ЦИК

за

ползване

от

комисията.

Освен

за ползване помещения и зали към

настоящия момент са необходими и допълнителен брой помещения
за обособяване на работни места за служителите в администрацията
на ЦИК, които са 14 щатни бройки съгласно чл. 26а, ал. 2 от ИК.
Въз основа на протоколно решение от 12 юни 2013 г. ЦИК
предлага да се сключи споразумение за материално-техническото
осигуряване на ЦИК между Народното събрание и ЦИК със срок на
действие до края на мандата на комисията през м. април 2016 г., за
което прилагаме проект на споразумение.
Централната избирателна комисия изразява готовност за
провеждане на среща за уточняване на основни въпроси по
сключване на споразумението.
Приложение: съгласно текста.”
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ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, други становища по
проекта за писмо имате ли?
Моля, гласувайте проекта на това писмо, докладвано от
колегата Солакова. Тя възприе корекцията на колегата Манахова.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13, против - няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова, за следващия доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, сега ще ви помоля да
отворите проекта на споразумение с Народното събрание. Целта ми
беше максимално да останем близо до текста на сега действащото
споразумение, сключено през 2011 г.
Колеги, имаше доста корекции, които бяха направено по
предложения от членовете на работната група. Аз съм ги отразила и
в момента вие гледате предложен текст след заседанието на
работната група. Както ви казах, целта ни беше да останем близо до
текста на споразумението. Ще добавя и нещо, което не сме
направили. На Централната избирателна комисия ще добавим
БУЛСТАТ и Идентификационен номер и ДДС, ако има. Просто
нямам представа на този етап. Но поне номерът по БУЛСТАТ ще го
добавим.
Споразумението е в два раздела. В първата част са
ангажиментите, които поема Народното събрание – да предостави за
временно

безвъзмездно

ползване

помещения,

както

и

чрез

административните звена и технически служби да осигурява
работата на Централната избирателна комисия, разписани в отделни
точки към т.1.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Манахова.
АННА МАНАХОВА: Само една поправка. Идеята е
споразумението като проект да бъде част от писмото, нали? Защото
всъщност не стана много ясно, защото там пише: „Приложение:
съгласно текста”. Не можах да разбера каква Ви е идеята.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В самият текст в писмото, колеги, се
позоваваме на това да се сключи споразумение между Централната
избирателна комисия и Народното събрание съгласно приложения
проект на споразумение.
Както колегата Венцислав Караджов обръща внимание, на
проекта в дясно да отбележим, че това е проект, който предлагаме.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, докладваният от колегата
Солакова проект е разглеждан на работна група. В момента има три
забележки по направеното предложение, което отразява корекциите
от работната група.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Корекции има в целия проект, както в
раздел І по отношение на Народното събрание, така и в раздел ІІ по
отношение на Централната избирателна комисия.
Аз само и единствено уточних, че в раздел І са включени
задълженията, така да кажа, на Народното събрание във връзка с
предоставянето на помещения, които се уточняват съгласно
Приложение

№

1,

и

услугите,

които

предоставят

чрез

административните звена и технически служби.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Сидерова, заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Молбата ми е да ни докладва
колегата Солакова всичко, което е предложила на работната група
като промени, за да вървим напред в текста, ако има такава
възможност.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като проектът е
редактиран и в този вид като последна редакция проектът фигурира
в папка „Заседания”, но аз мога да ви докладвам, ако сте запознати с
предишния проект, че още в т. 1 колегата Караджов предложи да
става ясно, че Народното събрание поема задължението за
предоставяне на помещения и зали и задължение да осигурява
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работата

на

Централната

избирателна

комисия

чрез

административните си звена и по този повод направихме добавката
в т. 1.
В т. 1.1 коригирахме, че в сроковете, в които Централната
избирателна комисия предлага да се ползва зала „Св. София” и/или
прилежащите площи към залата, срокът да бъде уточняван в писмо
на Централната избирателна комисия до Народното събрание.
Разбира се, коригирахме в т. 1.3 служителят, който не е по т. 3.4, а е
по т. 2.7. В т. 1.5 изрично добавихме, че става дума за обслужване
дейността на ЦИК по отношение на обезпечаването с компютри и
компютърна мрежа в работните помещения и зали, които ползва
Централната избирателна комисия и всички компютри на ЦИК –
стационарни и мобилни. В т. 1.12 добавихме, че паркоместата се
осигуряват

съгласно

предоставен

списък

от

Централната

избирателна комисия. Става дума за автомобилите, които ползва
Централната избирателна комисия. В т. 2.2 направихме уточнението,
че ЦИК заплаща труда, положен от служителите по ред, определен в
отделни договори, сключени между тях и Централната избирателна
комисия. Накрая на изречението добавихме, че това трябва да е въз
основа на мотивирано предложение от главния секретар на
Народното събрание.
Колеги, от предишния текст на споразумението отпадна
осигуряването допълнително с 25 преки телефонни постове, защото
те бяха обект на споразумението дотолкова, доколкото ги
осигуряваше Министерският съвет. С прехвърлянето на активите от
Министерския съвет на Централната избирателна комисия титуляр
по тези телефонни постове вече ще бъде Централната избирателна
комисия и Народното събрание няма отношение по предоставянето
на тези връзки.
В т. 2.3 коригирахме и прецизирахме редакцията, за да става
ясно, че Централната избирателна комисия заплаща и други разходи,
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направени от комисията и тези разходи са извършени в изпълнение
на решенията на ЦИК във връзка с това споразумение.
Имаше предложение и ние го обсъдихме в работна група. Не
сме добавили срок на действие в раздел ІІІ – сега виждам, че има
техническа грешка в раздел „Други разпоредби” – това ще бъде
обособено като раздел ІІІ, като в случай, че Народното събрание
приеме нашето предложение това споразумение да бъде със срок на
действие до края на мандата, ние имаме два варианта: или то да
влезе в сила от 1 септември 2013 г., след изтичането на срока на
действие на споразумението от 2011 г. и да продължи до края на
мандата на Централната избирателна комисия, като по-прецизният
вариант е това споразумение да влезе в сила от датата на
подписването и тогава ще предвидим и допълнителна клауза, че се
отменя споразумението от 2011 г.
А по отношение на това, че това споразумение е със срок на
действие до края на мандата на тази година, ние всички сме наясно,
че тази Централна избирателна комисия ще направи всичко
необходимо, за да се реши принципно въпросът с предоставянето на
сграда или помещения, включващи зали, помещения и хранилища за
обезпечаване работата на Централната избирателна комисия, на
цялостната й дейност и в момента, в който този въпрос намери
своето решение, споразумението, сключено с Народното събрание,
разбира се, ще бъде прекратено.
Но на този етап е по-добре в дългосрочен план Централната
избирателна комисия да получи спокойствие по отношение на
въпроса с ползването на помещения, зали, хранилища и т.н.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря ви, колега Солакова.
Заповядайте, колега Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, аз сега се сещам, че
всъщност ние не сме предвидили, че нашата администрация все още
не е окомплектована, не са запълнени всички необходими бройки.
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Тогава, когато това стане, а това трябва да стане доста по-скоро,
отколкото подписването на това споразумение, на нас ще са ни
необходими може би още няколко стаи, което не е предвидено в това
споразумение.
Може би трябва да намерим начин да го изразим в проекта,
който ще направим като предложение на Народното събрание, тъй
като ние ще имаме главен юрисконсулт допълнително, ще имаме
още няколко експерти и те трябва да бъдат настанени в сградата,
където работи Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Солакова, имате думата
по предложението на колегата Караджов.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз благодаря за тази идея и, колеги,
независимо, че гласувахме проекта за писмо, наистина може би е подобре в писмото да обърнем внимание, а не с многоточия в т. 1.1 и
изрично да кажем, че извън помещенията, които бяха предоставени
със споразумението през 2011 г., трябва да се има предвид, че са
необходими още за обособяването на работни места за служителите
от администрацията на Централната избирателна комисия, които са
14 бройки съгласно чл. 26а от Изборния кодекс.
Да има един абзац, който ще добавим в писмото веднага след
„Необходимо е уреждане на въпросите с предоставянето на
сграда...” Тоест, след този абзац да направим добавката.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, за момента само ще
помоля да изчистим въпроса с предложението за проект за
споразумение, след което ще се върнем и на допълнението на
писмото.
Имате

ли

забележки

и

предложения

по

проекта

за

споразумение?
Заповядайте, колега Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Аз не съм сигурен, но мисля, че
стаите до № 86, където мисля, че в момента е настанено

21
счетоводството на Централната избирателна комисия, също са
свободни. Може би да ги предложим като част от този проект, тъй
като добре ще е нашата администрация да е компактно разположена
и да можем лесно да контактуваме с тях. А вече, ако те преценят, че
тези стаи не могат да бъдат предоставени, да ни го кажат в техния
отговор.
Все пак аз предлагам от нас да излезе конкретно
предложение, а не да оставяме нещата да се разискват в едни
допълнителни преговори.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Солакова, заповядайте по
предложението на колегата Караджов.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с направеното
предложение от господин Караджов, аз предлагам да се добави това
изречение в смисъла, в който преди малко го казах, че освен
помещенията, които към настоящия момент ползва Централната
избирателна комисия, като се има предвид, че към Комисията е
създадена администрация, включваща 14 щатни бройки, с цел
обособяване на работни места за тях е необходимо да бъдат
предоставени допълнителен брой стаи.
ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

Нека

след

подписването

на

споразумението да преговаряме за една или две стаи, които са ни
необходими.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Няма да са една, две. Освен това
не се знае дали тези стаи ще ни ги дадат.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз не можах да разбера обаче
защо в списъка не сме включили тези помещения, които в момента
заема главният счетоводител и касиерът. Те са № 184 и № 186. Да ги
включим и тях в списъка.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с предложението на
господин Емануил Христов, като посочим помещенията, които
макар и временно да ползваме към настоящия момент, да ги посочим
с номерата на стаите и да оставим едно многоточие. Ако имаме
опасения, че това би обърнало каручката с това изречение, само да
щрихираме,

че

Централната

избирателна

комисия

има

и

администрация, състояща се от 14 щатни бройки и за целта са
необходими помещения, в които да бъдат обособени работните
места на тези служители от администрацията и само толкова да
допълним в писмото.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Манахова.
АННА МАНАХОВА: Аз много се извинявам, че се връщам
към писмото. Но никъде не виждам, че споразумението е
приложение или поне от дневния ред, който аз имам на компютъра
си, няма такъв текст, какъвто Вие казахте, че има.
ПРЕДС.

МАЯ

АНДРЕЕВА:

Засега

се

формират

две

предложения за допълнение на гласуваното писмо.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожа Манахова е права, колеги,
от писмото отпадна едно изречение. В предишната редакция имаше
изречение: „Във всички случаи споразумението ще се прекрати с
решаването на въпроса с настаняването на ЦИК и обезпечаването на
дейността”. Там по погрешка беше записано „съгласно приложения
проект на споразумение”. Това трябваше да се качи горе в абзаца:
„Въз основа на протоколно решение ЦИК предлага да се сключи
споразумение за материално-техническото осигуряване на ЦИК,
между Народното събрание и Централната избирателна комисия със
срок на действия до края на мандата на Комисията през м. април
2016 г. съгласно приложението.”
Приех и корекцията от господин Чаушев: „....за което
прилагаме проект на споразумение”.
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ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, първо ще помоля да
изчистим отново темата за споразумението. Имате ли допълнителни
корекции и предложения по текста на споразумението, за да се
върнем след това за обобщение и допълнение на писмото.
Колега Солакова, можете ли при това положение накратко да
обобщите корекциите в споразумението?
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Колеги,

в

споразумението

по

отношение на Централната избирателна комисия ще добавим
БУЛСТАТ номер, в т. 1.1 ще посочим конкретните номера на
помещенията, които ползваме към настоящия момент на първия
етаж

и

ще

оставим

едно

многоточие.

Други

корекции

в

споразумението в редакцията, в което е в папка „Заседания” нямам
отразени.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, колега Солакова.
Колеги, чухте предложението за допълнение по гласуваното
писмо.
Моля, гласувайте допълнението, докладвано от госпожа
Солакова.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13, против - няма.
Предложенията за допълнение се приемат.
7. Проект на решение за възнагражденията на ОИК и
СИК за

местен референдум в с. Върбовка и с. Димча общ.

Павликени на 14.07.13 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Дюкенджиева, имате
думата да докладвате проект на решение за възнагражденията на
ОИК и СИК за местен референдум в с. Върбовка и с. Димча, общ.
Павликени на 14.07.2013 г.
Заповядайте, колега Дюкенджиева.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в папката от
днешното заседание има качен проект с № 1169 и предлагам на
вашето внимание един проект на решение относно възнаграждения
на членовете на ОИК и на СИК, тъй като с решение на Общинския
съвет в Павликени за 14 юли има насрочен местен референдум в две
села – в с. Върбовка и в с. Димча. И двете села са в община
Павликени съответно с въпрос: „Съгласни ли сте с изграждането и
експлоатацията на една или повече кариери за добив на базалт и
варовици в землището на с. Върбовка” и въпрос в с. Димча:
„Съгласни ли сте с изграждането и експлоатацията на една или
повече кариери за добив на базалт и варовици в землището на с.
Димча”.
Колеги, аз ви предлагам в основанията да добавя и § 2 от
Преходните и заключителни разпоредби освен чл. 7, ал. 2 и 3 от
Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление. Предлагам го, тъй като там е казано, че
се прилага Изборният кодекс.
Аз имам един въпрос към вас. Ако виждате, тук има две суми
алтернативно. Досега сумите, които сме определяли на председател
и на секретар, когато е имало едно кметство с местен референдум, са
били 120 лв. на председател, 100 лв. на заместник-председател и 80
лв. на член. Тъй като сега са две кметства, дали малко да не
увеличим размера. Просто питам. Каквото реши комисията, аз
нямам конкретно предложение, написах ги алтернативните суми.
Вярно е, че в едното село са две секции, в другото – една
секция. Така че Общинската избирателна комисия ще има местен
референдум с три инспекционни избирателни комисии.
Дайте някакви предложения за сумите.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Караджов, заповядайте.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, аз ви предлагам във
връзка с тези местни референдуми, които трябва да се проведат в
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община Павликени, за председател възнаграждението да бъде
гласувано на 180 лв. еднократно, на заместник-председател – 150 лв.
еднократно, за секретар – 150 лв. – еднократно, и за член на ОИК –
100 лв.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Може би само да кажа, че
еднократното възнаграждение на членовете на СИК си остава така,
както винаги досега сме гласували: 32 лв. за председател, 30 лв. за
заместник-председател, 30 лв. за секретар и за член на СИК – 28 лв.
Т. 3 също си е така, както винаги е приемана, че
възнагражденията на ОИК и СИК са за сметка на общинския бюджет
и не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, като осигурителните вноски по Кодекса за
социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за
сметка на републиканския бюджет, като е по Изборния кодекс.
Аз възприемам предложението на колегата Караджов.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Тоест, Вашите предложения от
текста ги оттегляте в тази част и се присъединявате към
предложението на колегата Караджов.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Присъединявам

се

към

предложението на колегата Караджов.
ПРЕДС.

МАЯ

АНДРЕЕВА:

Благодаря

Ви,

колега

Дюкенджиева.
Колеги, имате думата.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Може би само едно уточнение.
Бюджетът на Общинския съвет за местния референдум позволява
тези суми да бъдат изплатени.
Затова ви предлагам да гласуваме следния проект на
решение:
„ОТНОСНО: възнаграждения на членовете на ОИК и СИК за
произвеждане на местен референдум в с. Върбовка, община
Павликени и с. Димча, община Павликени, на 14 юли 2013 г.
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На основание чл. 7, ал. 2 и 3 и § 2 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите
в държавната власт и местното самоуправление Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на
ОИК - Павликени, област Велико Търново, за подготовка и
произвеждане на местен референдум в с. Върбовка и в с. Димча на
14 юли 2013 г., както следва:
Председател

180 лв.

Заместник-председател

150 лв.

Секретар

150 лв.

Член

100 лв.

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на
СИК за произвеждане на местен референдум на 14 юли 2013 г.,
както следва:
Председател

32 лв.

Заместник-председател

30 лв.

Секретар

30 лв.

Член

28 лв.

3. Възнагражденията на ОИК и СИК са за сметка на
общинския бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ.
Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и
Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския
бюджет.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Направили сте справка по този
въпрос? Да, благодаря.
Колеги, чухте предложението на колегата Караджов. Имате
думата. Няма желаещи за изказвания.
Моля, гласувайте предложения проект на решение от госпожа
Дюкенджиева.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12, против - няма.
Решението се приема.
Решението има № 2715-МИ.
Заповядайте, колега Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Извинявайте, колеги, пропуснах
с доклада да ви кажа, че с писмо с вх. № 506 от днешна дата сме
получили писмо от Общинския съвет в Павликени, в което те ни
молят за нашето решение относно възнагражденията на ОИК и СИК.
Просто забравих да го докладвам. Извинявайте.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Да, ние приемаме, че има
документ, с който ЦИК е сезирана, за да има доклад по въпроса.
Докладчикът по следващата точка излезе за кратко.
9. От община Варна – относно съхранението на печатите
на Общинска избирателна комисия.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Бояджийски, заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Само да ви информирам, че се
свързах с господин Станков, в днешния ден също говорихме.
Писмото е изпратено по специалната поща и трябва да е
пристигнало във Варна и оттам да бъде дадено на печатницата, за да
могат да се отпечатат бюлетините. Така че всичко е наред.
Благодаря.
ПРЕДС.

МАЯ

АНДРЕЕВА:

Благодаря

Ви,

колега

Бояджийски. Това е докладът Ви по т. 9. Благодаря.
Колега Христов, заповядайте.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, само за сведение
ви докладвам писмо с вх. № 2082-НС от днешна дата. То е от
подуправителя и главния счетоводител на Българска народна банка,
с което ни уведомяват и са ни изпратили отчет по сметка АBG 15......
– да не чета цялата сметка – която е сметката по депозитите по чл. 78
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от Изборния кодекс. С това ни уведомяват в това писмо, че е
възстановен депозитът по чл. 79 от Изборния кодекс на ПП
„Комунистическа партия на България”.
Само ви припомням, че ПП „Комунистическа партия на
България” е част от коалицията от партии „Коалиция за България”,
регистрирана с наше Решение № 2350/01.04.2013 г.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви.
Преди колегата Грозева да е готова да докладва т 8 от дневния
ред, колеги, имате ли готовност за доклади за възнаграждения?
Колега Бояджийски, ОИК – Самоков?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Нямам възможност да докладвам
в момента нито едно от предложенията за възнаграждения?
14. Възнаграждения на ОИК –Мадан.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Чаушев, можете ли да
докладвате предложението за възнаграждение на ОИК – Мадан?
Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с писмо с вх.
№ 40022.04.2013 г., което е разпределено на мен за доклад, сме
получили искане от ОИК – Мадан, за проведено заседание на
29.12.2012 г., на което са присъствали председател, секретар и 9
члена. Но това заседание въз основа на наше Решение 1098, т. 13 те
са взели решение да определят членове, които да присъстват при
отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни
книжа и материали от изборите от октомври 2011 г., като за целта те
са направили искане и са получили нашето разрешение със
съответните решения.
Поради това аз предлагам на основание т. 13 от Решение №
1098 на Централната избирателна комисия да им се изплати това
възнаграждение за това проведено заседание от държавния бюджет.
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ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението.
Има ли въпроси, мнения? Няма.
Моля, гласувайте така направеното предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12, против - няма.
Предложението се приема.
15. Възнаграждения на ОИК-Варна.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Христов, имате думата да
докладвате предложението за възнаграждение на ОИК – Варна.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колеги, аз ще оттегля доклада си за
ОИК – Варна. Няма да го докладвам днес, ще го докладвам в покъсен момент. Имам съображение. На следващото заседание ще го
докладвам.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, колега Христов.
ПРЕДС.

МАЯ

АНДРЕЕВА:

Колега

Бояджийски,

предложенията за възнаграждения за ОИК – Благоевград, ОИК –
Ветрино?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Не, нямам готовност да ги
докладвам.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Караджов, имате ли
готовност да докладвате предложението за възнаграждение на ОИК
– Батак и ОИК – Нова Загора?
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Уважаеми

колеги,

двете

преписки от ОИК – Нова Загора и ОИК – Батак, подлежат на
окомплектоване. На някои места няма протоколи. Така че тепърва
ще бъдат изпратени. Все още преписките не са окомплектовани за
доклад.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря.
Колега Христов, последно възнаграждение на ОИК –
Павликени, фигурира на Ваш доклад.
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ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Не съм получил такава преписка.
Предполагам, че има, обаче не съм я получил. Ще направя справка.
Ако е от днешна дата и съм я получил, с удоволствие ще я
докладвам.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря. Така и ще го отразя
към момента.
19. Възнаграждения на ОИК-Своге.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Солакова, да
докладвате предложение за възнаграждение на ОИК – Своге. Имате
ли готовност? Да, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Колеги,

ще докладвам

едно предложение за възнаграждение на ОИК – Своге, Софийска
област.
Постъпило е писмо от ОИК – Своге с вх. № 495 от
10.06.2013 г. с искане за изплащане на възнаграждение за проведени
две заседания - на 13.05.2013 г. и на 31.05. 2013 г. Към искането са
приложени заверени копия от Протокол № 24 от 13.05.2013 г. и от
Протокол № 25 от 31.05.2013 г., на която дата е проведено второто
заседание.
Колеги, видно от протокола, на първото заседание са
присъствали председател, секретар и 10 членове. Основанието за
провеждане на заседанието е чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА за започване на
процедура и са приели решение за изпращане на уведомление до
двама общински съветници за започнала процедура по искане за
прекратяване предсрочно на пълномощията им поради допуснати
отсъствия.
Предлагам възнаграждението за това заседание да се изплати
от общинския бюджет на присъствалите членове на Общинската
избирателна комисия.
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На второто заседание, проведено на 31.05.2013 г., са
присъствали председател, секретар и 7 членове. Основанието за
заседанието е чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА и
чл. 177, ал. 1 от Изборния кодекс. Те са прекратили предсрочно
пълномощията

на

общинския

съветник,

за

когото

имат

доказателство за получаване на уведомлението, който в тридневен
срок не е предоставил възражения и Общинската избирателна
комисия е приела решение за предсрочно прекратяване на
пълномощията и е обявила следващия в съответната листа кандидат
за избран за общински съветник.
Предлагам да се изплати от държавния бюджет.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада. Имате
думата.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13, против - няма.
Предложението се приема.
22. Възнаграждения на ОИК-Павликени.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Христов, заповядайте във
връзка с ОИК – Павликени.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колеги, аз искам да уточня, че явно
има някаква грешка в записа в дневния ред. Това, което е записано
за възнаграждение на ОИК – Павликени, касае това, което докладва
колегата Дюкенджиева. Тоест, аз нямам разпределено за доклад
искане за възнаграждение на ОИК – Павликени.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, може би това писмо,
което днес е получено, е записано като възнаграждение в дневния
ред.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Да, разбрах.
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8. От СГП – на изх. № 470-НС/06.06.2013 г. на ЦИК за
неизползваните бюлетини.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Грозева, да
докладвате.
ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстваща! Колеги, както знаете, във връзка с постъпило
писмо с вх. № 2078-НС от 11.06.2013 г. на Софийска градска
прокуратура отложихме за днес отговора на писмата, получени от
кмета на Столична община госпожа Йорданка Фандъкова, от
Областна администрация – Варна, Община – Дупница, и от главния
секретар на Министерството на външните работи, които с нарочни
писма ни питаха как да се разпоредят с неизползвания резерв от
бюлетини, който се намира под съхранение с охранителен режим в
районните администрации.
Във връзка с полученото писмо предлагам на вашето
внимание отговор с адресатите, които изброих, който е качен в
мрежата в папката за днешното заседание под № 2032-Кмет,
Столична община, със следния текст:
„Във връзка с ваше запитване относно съхранението с
охранителен режим на неизползвания резерв от бюлетини и начина
на тяхното предаване от районните администрации ви уведомяваме,
че с писмо от Софийска градска прокуратура с вх. № 2078-НС от
11.06.2013 г. на ЦИК, Софийска градска прокуратура ни уведомява,
че не е необходимо предаването на неизползвания резерв от
бюлетини за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. за
нуждите на досъдебното производство № 162/2013 г. по описа на
Софийска градска прокуратура по предварително производство №
4907/2013 г. по описа на Софийска градска прокуратура.
С неизползваните бюлетини следва да се разпоредите по
указания, дадени от органите, отговарящи за организационно-
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техническата подготовка и обезпечаване на изборите съгласно чл.
13, ал. 1 от Изборния кодекс – Министерски съвет.
Приложение:

копие

от

писмо

на

Софийска

градска

прокуратура с вх. № 2078-НС от 11.06.2013 г.”
Считам, че по този начин, като адресатите аз ги изброих, а те
са кметът на Столична община, Областната администрация – Варна,
която ни е оправила писмо, Община Дупница и главния секретар на
Министерството на външните работи.
Разбира се, отговаряйки на този въпрос с нашето писмо,
считам, че по този начин даваме указания на абсолютно всички
общински

администрации,

които

държат

на

съхранение

неизползвания резерв от бюлетини в охранителен режим от
произведените на 12 май 2013 г. избори за народни представители.
Предлагам на вашето внимание текста на настоящото писмо.
Ако имате корекции, няма пречка да бъде коригиран съответно
текстът.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, имате думата по доклада.
Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Понеже адресат на писмото на Софийска
градска прокуратура сме ние, не мисля, че трябва да го прилагаме
към писмата до други органи. Предлагам последното изречение
„Приложение....” да отпадне. Тоест, искам да кажа да не прилагаме
писмото на Софийска градска прокуратура до всички останали
органи, тъй като това писмо е адресирано до нас, не до тях.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Грозева, от
отговорите на колегата Чаушев.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, тъй като аз току-що
ви докладвах, че неизползваният резерв от бюлетини за изборите на
12 май 2013 г., касае не само адресатите на писмото, които ви
изброих, а абсолютно всички общински администрации, в които се
намира такъв резерв от неизползвани бюлетини.
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Ако Централната избирателна комисия приеме, че не следва
да изпратим като приложение копие от писмото на Софийска
градска прокуратура, аз ви предлагам да качим на нашата интернетстраница това писмо, за да могат абсолютно всички администрации,
които не са се обърнали към нас, за да изяснят начина, по който
следва да бъде предаден този неизползван резерв от бюлетини, да
имат предвид, че от Софийска градска прокуратура и досъдебното
производство няма указания този резерв от бюлетини да бъде
преброяван и да бъде предаван на органите на Софийска градска
прокуратура във връзка с досъдебното производство, което е
образувано, поради което считам, че всички областни и общински
администрации следва да бъдат запознати с отговора на Софийска
градска прокуратура.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, други становища по
доклада и направеното предложение от колегата Грозева?
Колега Манахова, заповядайте.
АННА МАНАХОВА: Аз подкрепям проекта на колегата
Грозева във вида, в който го е направила, включително копие от
писмото на Софийска градска прокуратура да бъде изпратено като
приложение. Нищо че е адресирано до нас, то е във връзка с наше
запитване, което беше продиктувано именно от запитванията на
няколко общински администрации, както и от областни управители,
както и запитване от Министерството на външните работи.
Единствено може би във втория параграф, където казваме за
бюлетините – какъв е редът и кой е отговорникът, може би да
добавим и останали книжа и материали, нераздадени или нещо от
този тип. В смисъл, така ще покрием всички книжа.
РЕПЛИКА: „Неизползвани”!
АННА МАНАХОВА: Те не са „неизползвани”, защото
неизползвани има и такива, които са в чувалите и така да не стане
объркване.
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ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: По-скоро „нераздадени” беше
предложението. Това е коректният израз, който и Вие първоначално
използвахте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Може ли „неизползвани” да бъде
заменена с „нераздадения резерв от бюлетини”, за да бъде по-точно
и конкретно.
АННА МАНАХОВА: „...и други книжа и материали,
включително печати....”
ИВАНКА ГРОЗЕВА: „Нераздадените бюлетини и други
книжа и материали, включително и печати...”
Аз приемам допълнението и в такъв случай предлагам това
писмо да бъде качено на страницата на Централната избирателна
комисия заедно с писмото на Софийска градска прокуратура с цел да
избегнем последващи запитвания от останали областни и общински
администрации.
А може да бъде и съобщение. Не възразявам срещу това.
След направените корекции предлагам следния текст на
писмото:
ДО
КМЕТА НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
г-жа ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
ул. „МОСКОВСКА” № 33
СОФИЯ
КОПИЕ:
ОБЛАСТНА
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА
КОПИЕ: ОБЩИНА ДУПНИЦА
КОПИЕ: ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
КОПИЕ: И.Д. ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
г-жа ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,
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Във връзка с Ваши запитвания относно съхранението с
охранителен режим на неизползван резерв от бюлетини и начина на
тяхното предаване от районните администрации Ви уведомяваме, че
с писмо от Софийска градска прокуратура с вх. № 2078-НС от
11.06.2013 г. на ЦИК СГП уведомява, че не е необходимо
предаването на неизползвания резерв от бюлетини за изборите за
народни представители на 12 май 2013 г. за нуждите на досъдебно
производство № 162/2013 г. по описа на СО на СГП, пр.пр.
№ 4907/2013 г. по описа на СГП.
С нераздадения резерв от бюлетини, печати и други книжа и
материали следва да се разпоредите по указания, дадени от органите,
отговарящи

за

организационно-техническата

подготовка

и

обезпечаване на изборите съгласно чл. 13, ал. 1 от ИК –
Министерски съвет.
Приложение: копие на писмо от СГП с вх. № 2078-НС от
11.06.2013 г.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Грозева, практически да
разбирам ли, че се формират две предложения. Едното е за качване
на самото писмо, а другото е за качване на съобщение?
ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

Не

възразявам

и

приемам

предложението на колегата Манахова писмото да бъде изпратено до
адресатите, които ви изброих, защото от тях има официално
оправени запитвания до нас, а на интернет-страницата на
Централната избирателна комисия да изпратим едно съобщение с
подобен текст, което да служи като указание на всички областни и
общински администрации, които не са отправили конкретно
запитване към нас.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, разбрах.
Колега Сидерова, заповядайте.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

съобщение ще е по-просто.

Аз

също

подкрепям,

че

със
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ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Караджов, заповядайте.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Колеги,

тъй

като

имаше

запитвания в този смисъл и от изпълняващия длъжността областен
управител на Кюстендил Гергана Михайлова, аз предлагам това
писмо да бъде адресирано и до нея, тъй като част от въпросите са
адресирани от Дупница, а впоследствие те са изпратени до
областния управител на Кюстендил.
Затова ви предлагам да го адресираме до областния
управител на област Кюстендил госпожа Гергана Михайлова.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колега Караджов, ако Централната
избирателна комисия се обедини около становището да направим
съобщение, което да бъде качено на интернет-страницата на
Централната избирателна комисия, считам, че е излишно, тъй като
то е адресирано до Община Дупница, тъй като ние имаме конкретно
запитване директно по този повод от самата Община.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Може да допълним и областния
управител на област Кюстендил.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не възразявам да допълним и областния
управител на област – Кюстендил.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, първо ще подложа на
гласуване предложението за текст на писмо, като докладчикът
възприе внесеното предложение за допълнение от колегата
Манахова, което подробно беше докладвано, както и предложението
на колегата Караджов писмото-отговор да бъде адресирано и до
областния управител на област – Кюстендил.
Други предложения за допълнения или корекции по текста на
писмото имате ли? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 12, против - 2.
Предложението се приема.
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Второто предложение беше за качване на текста на писмото
под формата на съобщение на интернет-страницата на Централната
избирателна комисия.
Колега Грозева, имате ли готовност в момента да направите
предложение за текст за съобщение или ще Ви е необходимо време
да го формулирате?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: В момента – не, но примерно с много
леки корекции текстът на писмото би могъл да се превърне в
съобщение, като изключим „Ваши запитвания относно..”, а да
запишем „Във връзка със запитвания....” , без да има адресат и
„относно съхранение...” и съответно текстът да продължи по същия
начин.
ПРЕДС.

МАЯ

АНДРЕЕВА:

Тоест,

заместваме

само

първоначалната част в конкретното запитване.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ако ми дадете малко време, бих могла
до го докладвам точно.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, ако в текста на писмото
се замести „Във връзка с постъпили запитвания” – както колегата
Грозева докладва, нататък съобщението продължава с текста на
писмото с корекциите, които гласувахме, имате ли предложение за
изменение,

допълнение

или

забележки

към

този

текст

на

съобщение?
Няма желаещи за корекции.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13, против - няма.
Предложението се приема.
12. Молба от председателя ПП „Зелена партия“ за
освобождаване на безлихвен депозит
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Заповядайте, колега Сидерова, да
докладвате.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, постъпило е искане,
наречено заявление, с вх. № 2070-НС от 06.06.2013 г. от
представляващия

ПП

„Зелена

Партия”.

Искането

на

представляващия е да бъде възстановен внесеният безлихвен
депозит в размер на 10 000 лв., тъй като „Зелена партия” е била
регистрирана с Решение 2232-НС от 27.03.2013 г. при условията на
незавършила проверка на подписката и впоследствие, след като е
получено писмо АУ 01-1060 от 29.03.2013 г. с приложен към него
Протокол от 29.03.2013 г. на ГД „ГРАО“ към МРРБ, се е установило,
че не са налице необходимия брой подписи, ние с наше Решение
№ 2323-НС от 29.03.2013 г. сме заличили регистрацията на Зелената
партия.
На това основание те молят да им бъде върнат депозита.
Не съм качила текст, защото ви предлагам 1:1 да възприемем
текста на приети вече от нас решения по същия повод на други
партии, на които сме заличили регистрацията поради липсата на
необходимия брой подписи и сме им отказали връщането на
безлихвения депозит. Визирам например Решение № 2651-НС от
16.05.2013 г.
В това решение всъщност промяната на текста ще бъде само
във входящия номер на заявлението на Зелената партия и датата, на
която е постъпило, както и номерата на решенията, с които партията
е

регистрирана,

а

впоследствие

е

била

заличена

нейната

регистрация, както и номера на писмото за извършената проверка от
ГД ГРАО така, както преди малко ви ги докладвах.
Диспозитивът на решението и мотивите са абсолютно
еднакви. Позовавам се разпоредбите на чл. 79, ал. 1 от Изборния
кодекс и обстоятелството, че липсват разпоредби, които разрешават
връщането

на

внесените

суми,

както

и

на

решение

на

Конституционния съд по конституционно дело № 4 от 2011 г. и
отказваме да възстановим внесения в БНБ безлихвен депозит от ПП
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„Зелена партия” за участие в изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
Предлагам да гласуваме следния проект за решение:
„ОТНОСНО: молба от председателя ПП „Зелена партия“ за
освобождаване на безлихвен депозит
Постъпила е молба вх. № 2070-НС от 06.06.2013 г. от
председателя

на

ПП

„Зелена

партия“

Марина

Сергеевна

Драгомирецкая, с която се иска възстановяване на внесения от
политическата партия изборен безлихвен депозит по чл. 78 от ИК
поради отстраняване и неучастие на ПП „Зелена партия“ в изборите
за народни представители на 12 май 2013 г.
С постъпилата молба по същество се прави искане за връщане
на внесения безлихвен депозит по чл. 78 от ИК.
Централната избирателна комисия е регистрирала ПП
„Зелена партия“ с Решение № 2232-НС от 27.03.2013 г. за участие в
изборите за народни представители от 12 май 2013 г. в условията на
неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3
от Изборния кодекс. С писмо № АУ01-1060 от 29.03.2013 г . и
протокол от 29.03.2013 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ в изпълнение на чл.
90, ал. 4 от ИК и Решение № 2160-НС от 15.03.2013 г. е установено,
че не са изпълнени условията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от Изборния
кодекс. С оглед на изложеното с Решение № 2323-НС от 29.03.2013
г. на ЦИК е заличена регистрацията на ПП „Зелена партия“ за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
По отношение на искането в молбата за възстановяване на
внесения в БНБ безлихвен депозит Централната избирателна
комисия счита, че липсва основание за възстановяване на същия
извън хипотезата на чл. 79, ал. 2, т. 1 от ИК, а именно, ако партията
самостоятелно е получила не по-малко от 1 на сто от действителните
гласове на национално ниво при произведените избори за народни
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представители. В този смисъл липсва правно основание за
удовлетворяване

на

посоченото

искане,

още

повече,

че

Конституционният съд в мотивите си в раздел VІ от Решение № 4
постановено по конституционно дело № 4/2011 г. е приел, че
депозитът „гарантира сериозността на участието в изборите”.
Обстоятелството, че регистрацията на ПП „Зелена партия“ е
заличена, което препятства последващото й участие в изборите, е
ирелевантно, тъй като законодателят не е предвидил друга
възможност за възстановяване на внесения безлихвен депозит освен
разписаното в разпоредбата на чл. 79, ал. 2, т. 1 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 79, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОТКАЗВА да възстанови внесения в Българска народна банка
безлихвен депозит от ПП „Зелена партия” за участие в изборите за
народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред
Върховния административен съд чрез Централната избирателна
комисия.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, колега Сидерова.
Колеги, чухте доклада. Имате ли въпроси, предложения,
забележки? Проектът за решение е в духа на практиката на
Централната избирателна комисия и съдилищата.
Моля, гласувайте така предложения проект.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13, против - няма.
Решението се приема.
Решението има № 2716-НС.
Колега Манахова, заповядайте.
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АННА МАНАХОВА: Благодаря Ви. Във връзка с доклада на
госпожа Сидерова искам само да поставя на вниманието ви един
въпрос. Централната избирателна комисия се произнесе с две
решения – едното е за партиите, участващи самостоятелно или
съответно в коалиция от партии, на които следва да бъдат
възстановени

депозитите,

които

отговарят

на

съответните

изисквания от Изборния кодекс, както и друго, в което са изброени
партиите, на които не следва да бъде възстановен депозитът.
Само че аз направих проверка във връзка с това заявление от
цитираната от госпожа Сидерова партия и всъщност партиите, на
които е заличена регистрацията впоследствие, не фигурират в
нашите решения.
Затова според мен в момента реално Българска народна банка
не може да преведе парите във Фонда за лечение на деца.
Може би трябва да си допълним решението. Да, най-вероятно
е да си допълним решението за това, на кого не следва да се
възстановява депозитът във връзка със сега гласуваното и с
предходни от този вид, ако имаме.
Такова предложение правя.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Аз в момента не мога да си
спомня кой е бил докладчикът на решението за безлихвените
депозити.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз бях докладчик на това
решение.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Дюкендижева, бихте ли се
ангажирали с допълване на проекта с решение за следващото
заседание? Благодаря.
Колеги, единственият неприключен към настоящия момент
въпрос извън т. 3, 4 и 10 от дневния ред поради отсъствие на
докладчика, е въпросът, който в началото колегата Сидерова постави
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относно определяне на лице, което ще осъществява функциите на
контрольор.
Този въпрос е спешен, но разбирам, че в рамките на
днешното заседание Централната избирателна комисия няма
готовност да го реши поради липса на алтернативно предложение на
това, което не получи необходимото мнозинство и не беше прието.
Колегата Владимир Христов прави предложение този въпрос
да се отложи за утре. Аз точно това казах практически, но това не
означава, че не трябва да се проведе или заседание на работна група,
или събрание на членове на комисията може би в рамките на
работна група 1.7, ако колегата

Солакова възприема това

предложение, за да се намери решение на този въпрос, което да бъде
поднесено за разглеждане от Централната избирателна комисия.
Колега Солакова, за Вас ще бъде ли удобно да проведете
заседание на работна група 1.7., да кажем, в 13,00 ч., а заседанието
на Централната избирателна комисия да бъде проведено от 14,30 ч.,
защото трябва да има както проучване на нормативната уредба, така
и предложение за конкретно лице.
Колеги, разбира се, че ще уточним часа за заседанието по
между си. В момента ви направих предложение за малко по-ранен
час.
Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, аз искам само едно
уточнение да направя. Нали ние гласувахме – за да не изпадна в
грешка – освен писмата до адресатите, на които да изпратим
приложение, съобщението е само съобщение, без да прилагаме
копие от писмото на Софийска градска прокуратура?
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ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Само съобщение докладвахте и
само съобщение гласувахме. Ако имаше допълнения в тази част, аз
щях да го докладвам по този начин.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви.
ПРЕДС.

МАЯ

АНДРЕЕВА:

Колеги,

във

връзка

с

необходимостта от провеждане на заседание на работна група 1.7. в
рамките на утрешния ден по спешен въпрос, който днес не намери
решение, предложението ми беше заседанието на Централната
избирателна комисия утре да се проведе от 14,30 ч, а работна група
1.7. да прецени часа, в който може да проведе заседанието си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам заседанието на работната
група да бъде от 13,30 ч., а за да можем да имаме на разположение
поне час и половина, предлагам заседанието на Централната
избирателна комисия да започне от 15,00 ч.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Тоест, предпочитате отново
заседанието да е от 15,00 ч.?
Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам едно съобщение. Работната
група, която работи днес по документите, свързани с дейността на
администрацията, ако може и колегите нямат нищо против, да се
свикаме на заседание в петък от 10,00 ч., за да погледнем и другите
документи. Доколкото разбрах, господин Ивайло Цонковски утре ще
внесе и докладна за конкурсите, които ще бъдат обявени от
Централната избирателна комисия. Ние му възложихме такава
задача. Та утре да можем да разгледаме и тази докладна, и това,
което ни е останало като документи, и след това вече ще се внасят на
заседание на Централната избирателна комисия.
Това исках само да съобщя.
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ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Солакова, моля Ви само
да укажете на колегите за улеснение часа за утрешното заседание на
работна група 1.7.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Утре заседанието на работна група
1.7. ще започне в 13,30 ч.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, поради изчерпване на
дневния ред ви уведомявам, че днешното заседание следва да
приключи.
Утре, четвъртък, 13 юни 2013 г., заседанието на Централната
избирателна комисия ще започне от 15,00 ч.
Желая ви приятна почивка.
Закривам заседанието.
(Закрито в 16,55 ч.)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева:
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева.

