ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 340
(20 юни 2013 г., 15,00 ч.)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги! В момента
нямаме изискуемия кворум. В залата присъстват: господин Караджов,
госпожа Грозева, господин Калинов, господин Владимир Христов,
господин

Емануил

Христов,

госпожа

Елена

Маркова,

господин

Бояджийски, госпожа Христова, госпожа Маринова, госпожа Негенцова.
Отлагам заседанието за след 30 минути в съответствие с Правилника
на Комисията.
(15,35 ч.)
Заседанието на Централната избирателна комисия на 20 юни 2013 г.
се проведе при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на писмо до Министерството на финансите относно
месечно разпределение на бюджета за 2013 г.
Докладва: Елена Маркова
2. Предложение до Президента на Република България за насрочване
на частичен избор за кмет на кметство Селча, област Смолян.
Докладва: Венцислав Караджов
3. Проекти за решения за регистрация на социологически агенции за
частичните избори във Варна на 30 юни 2013 г.
Докладват: Мариана Христова и Владимир Христов
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4. Поставен въпрос от деловодството на ЦИК относно копирането на
изискваните от Конституционния съд материали.
Докладва: Мая Анрдеева
5. Писма до Конституционния съд относно Определение по
конституционно дело № 14 и конституционно дело № 15.
Докладва: Иванка Грозева
6. Заявление от Крум Захариев от политическа партия БКП относно
регистрацията на Зонка Спасова.
Докладва: Мариана Христова
7. Писмо от Ивайло Филипов от „Информационно обслужване”
относно предаване и разпределение на бюлетините от изборите за народни
представители на организации по списък.
Докладва: Емануил Христов
8. Искане за изплащане на възнаграждение от Общинската
избирателна комисия – Златоград.
Докладва: Мариана Христова
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова, Мая
Андреева, Анна Манахова, Венцислав Караджов, Владимир Христов,
Гергана Маринова, Емануил Христов, Иванка Грозева, Красимир Калинов,
Мариана Христова, Паскал Бояджийски и Ралица Негенцова.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Румяна Сидерова, Сабрие
Сапунджива, Севинч Солакова, Бисер Троянов, Валентин Бойкинов, Ерхан
Чаушев и Силва Дюкенджиева.
Заседанието бе открито в 15,35 ч. и председателствано от госпожа
Красимира Медарова – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден колеги! Имаме
изискуемия кворум от 12 членове, поради което откривам заседанието на
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Централната избирателна комисия на 20 юни 2013 г. Разполагате с проект
за дневен ред. Имате ли възражения, имате ли допълнения към точките?
МАРИАНА ХРИСТОВА: Аз имам допълнение към дневния ред във
връзка с постъпили три заявления за регистрация на агенции, които ще
извършват социологически проучвания в частичния избор за кмет на
община Варна на 30 юни 2013 г. Проектите за решения са в мрежата.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Колеги, аз също имам предложение да
упълномощите мен или двама колеги от Централната избирателна
комисия, които да подпишат приемо-предавателен протокол между
разследващ полицай Иван Николов от отдел „Противодействие на
икономическата престъпност”, който върна папките с подписката на
политическа партия „Национален фронт за спасение на България”, които
бяхме дали в оригинал.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, във връзка с подготовка в момента на
изисканите от Конституционния съд документи от деловодството биха
искали да поставят въпроса дали можем да приемем копираните документи
вместо на формат А-3 да бъдат на А-4. Но подробно ще ви поясня за какво
става въпрос при обсъждане на въпроса.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре. Давам думата на
госпожа Маркова по първа точка. Заповядайте.
Точка 1. Проект на писмо до Министерството на финансите относно
месечно разпределение на бюджета за 2013 г.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, в мрежата е качен проект на
писмо до Министерството на финансите и таблицата, която, както вчера се
уговорихме, трябваше тези колеги, които проявяват интерес, да я
прегледат, във връзка с писмото от министъра на финансите до
Централната избирателна комисия за корекция в бюджета на Централната
избирателна комисия и прехвърляне на 32 хил. лева в бюджет Ню за
декември. Това е по т. 17. Така че ще ви помоля да го прегледате. В колона
17 има забележка разходи „Всичко”. В колона 17 следва д се посочи
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цитираната сума само в писмото, разпределена в размер 5 на сто от
утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за
2013 г. годишни размери на разходите за издръжка.
В този смисъл ви моля да гласуваме проекта за писмо и таблицата за
разпределението, като го изпратим, срокът ни е днес, до Министерството
на финансите и до министър Петър Чобанов.
В държавния бюджет и в Правилника за прилагане на държавния
бюджет има месечен разход, който съответната администрация или
съответното ведомство си ги заявява до 20-о число на месеца, за да ги
получи. В това влизат заплати, осигуровки и средства за издръжка и
допълнителни – каквото сме заявили. Предложението на Министерството
на финансите предвид кризата и рестриктивните мерки този месечен лимит
по т. 17 да бъде прехвърлен. Не случайно са сложени в екселски формат и
двете таблици – и новата и старата. Тоест с тези 32 хил. лева не се прави
корекция в бюджета на Централната избирателна комисия и не се
намалява. Просто от съответните месеци се прехвърлят за м. декември.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В разговор с госпожа
Георгиева това, което получих като обяснение относно механизма на
преразпределение, е, че месечно се отделя сума от 6 хил. лева, която се
прехвърля за м. декември с отлагане на тази сума от 32 хил. лева като част
от бюджета, която в края на календарната години, през м. декември, ще се
прецени дали да бъде върната обратно в нашия бюджет с възможност за
разходване или ще бъде отделена и ние няма да можем да разходваме тези
средства. С такова впечатление останах от разговора с главния
счетоводител. И всъщност това е предложението, което тя е обективирала
в тези таблици, които са приложение към писмото, което госпожа Маркова
ни предлага да гласуваме.
Имате ли някакви въпроси по това преразпределение или възражения
срещу направеното преразпределение? Така или иначе сумата, която
трябва да се преразпредели, е фиксирана в писмото на министъра на
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финансите

и

от

нашата

компетентност

е

само

да

направим

преразпределението по месеци.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Моето предложение е да гласуваме проекта за
писмо, представено в днешното заседание като точка първа в папка
„Разпределение на бюджет” и първия файл.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре. Преди това да
определим господин Бояджийски като член на Комисията, който ще брои
гласовете.
Който е съгласен господин Бояджийски да брои гласовете, моля да
гласува.
Гласували 12 члена на ЦИК: за – 11, против – 1.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз няма да повтарям за стотен път едно и
също нещо, но продължавам да възразявам на изказаните многократно от
мен основания.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, подлагам на гласуване
проекта за писмо с приложението към него – Макет за месечно
разпределение на бюджета на Централната избирателна комисия за 2013 г.
Ако сте се запознали, нямате възражения или забележки към проектите за
писмо и макет, го подлагам на гласуване.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 члена на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение за изпращане на писмо с приложения Макет за
месечно разпределение на бюджета.
Господин Караджов, заповядайте по т. 2.
Точка 2. Предложение до Президента на Република България за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство Селча, област Смолян.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, на 11 юни с вх. №
492 бяха постъпили част от документите, с които Общинската избирателна
комисия – Девин, искаше от Централната избирателна комисия да изпрати
до Президента предложение за насрочване на частичен избор за кмет на
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кметство Селча, община Девин, област Смолян, поради прекратяване на
пълномощията на кмета – основанието е настъпила смърт. Тъй като
документацията не беше пълна, беше указано на Общинската избирателна
комисия след докладването да ни изпрати решение по чл. 279 от Изборния
кодекс, както и препис-извлечение в оригинал на акта за смърт. Тези
документи са изпратени ведно с решението на Общинската избирателна
комисия - Девин, което още от 11 юни, Решение № 170 за предсрочно
прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Селча поради
изложените вече от мен причини.
Предлагам да изпратим на Президента на Република България
предложение за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Селча,
община Девин, област Смолян, прието с наше протоколно решение от
днес, ако вземем такова решение. Подготвил съм необходимата за това
документация.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада на
господин Караджов. Имате ли въпроси?
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Броят на жителите на това кметство
отговаря ли на изискванията на Изборния кодекс?
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Караджов ще
извърши проверка. Междувременно ще дам думата на госпожа Мариана
Христова

да

докладва

проекти

за

решение

за

регистрация

на

социологически агенции.
Точка 3. Проекти за решения за регистрация на социологически
агенции за частичните избори във Варна на 30 юни 2013 г.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, с вх. № 535 от днес е постъпило заявление образец
Приложение № 120 от нашите приети изборни книжа за регистрация на
агенция, която ще извършва социологически проучвания в изборния ден
при произвеждане на частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни
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2013 г. Проектът е качен в мрежата с № 1183. Предлагам ви да гласуваме
следното решение:
„Постъпило е заявление вх. № 535 от 20.06.2013 г. от Юрий Леонов
Асланов и Сияна Христова Ковачева – управители на „АФИС“ ООД, за
регистрация като агенция, която ще извършва социологическо проучване в
изборния ден в частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни
2013 г.
Към заявлението (Приложение № 120 от изборните книжа) са
приложени: удостоверение за актуално състояние № 20130614145024 от
14.06.2013 г., издадено от Агенцията по вписванията; списък, съдържащ
имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на
избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като
списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика)
за извършване на социологическото проучване в изборния ден; кратка
презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически
проучвания.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 21 и 21а, чл. 137,
ал. 1, чл. 137б, чл. 280 от Изборния кодекс и Решение № 2708-МИ от 7
юни 2013 г. Централната избирателна комисия
РЕШИ:
РЕГИСТРИРА „АФИС” ООД, гр. София, като агенция, която ще
извършва социологическо проучване в частичния избор за кмет на община
Варна на 30 юни 2013 г.
„АФИС” ООД да се впише в електронния регистър.
Регистрира предложените анкетьори, съгласно списък, приложен към
настоящото решение.
На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада на
госпожа Христова. Имате ли въпроси? Ако нямате въпроси или забележки,
който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.
Гласували 13 члена на ЦИК: за – 13, против – няма.
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Имаме Решение № 2720-МИ.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Следващото заявление е от Националния
център за изучаване на общественото мнение.
Предлагам ви следния проект за решение:
„Постъпило е заявление вх. № 534 от 20.06.2013 г. от Лидия
Тодорова Йорданова – директор на НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА
ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ (НЦИОМ), за регистрация
като агенция, която ще извършва социологическо проучване в частичния
избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г.
Към заявлението (Приложение № 120 от изборните книжа) са
приложени: заверено копие на Решение на Народното събрание за
създаване

на

НАЦИОНАЛЕН

ЦЕНТЪР

ЗА

ИЗУЧАВАНЕ

НА

ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ (НЦИОМ); заверено копие на трудов
договор на Лидия Йорданова; списък, съдържащ имената, единния
граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции,
извън които ще се осъществява анкетирането, като списъкът е представен
и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на
социологическото проучване в изборния ден; кратка презентация на опита
на дружеството за провеждане на социологически проучвания.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 21 и 21а, чл. 137,
ал. 1, чл. 137б, чл. 280 от Изборния кодекс и Решение № 2708-МИ от 7
юни 2013 г. Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ (НЦИОМ) като агенция, която ще извършва
социологическо проучване в частичния избор за кмет на община Варна на
30 юни 2013 г.
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО
МНЕНИЕ (НЦИОМ) да се впише в електронния регистър.
Регистрира предложените анкетьори, съгласно списък, приложен към
настоящото решение.
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На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви. Колеги, чухте
доклада. Имате ли въпроси, забележки?
Ако няма, подлагам проекта на гласуване. Който е съгласен с
проекта за решение за регистрация на НЦИОМ като социологическа
агенция за частичния избор за кмет на община Варна, моля да гласува.
Гласували 13 члена на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме Решение № 2721-МИ.
Господин Христов, заповядайте.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, при мен е постъпило
заявление вх. № 530 от 19.06.2013 г. от Васил Йорданов Тончев –
представляващ „СОВА 5“ АД, за регистрация като агенция, която ще
извършва социологическо проучване в частичния избор за кмет на община
Варна на 30 юни 2013 г.
Към заявлението (Приложение № 120 от изборните книжа) са
приложени: удостоверение за актуално състояние № 20130614112244 от
14.06.2013 г., издадено от Агенцията по вписванията; списък, съдържащ
имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на
избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като
списъкът е представен и на технически носител; инструкция (методика) за
извършване на социологическото проучване в изборния ден; кратка
презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически
проучвания; пълномощно от Васил Тончев, представляващ дружеството в
полза на Донита Маринова Илиева с право да подава и получава
документи и удостоверения в ЦИК за извършване на социологически
проучвания в частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 21 и 21а, чл. 137,
ал. 1, чл. 137б, чл. 280 от Изборния кодекс и Решение № 2708-МИ от 7
юни 2013 г. предлагам Централната избирателна комисия да
„Р Е Ш И :
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РЕГИСТРИРА „СОВА 5” АД, гр. София, като агенция, която ще
извършва социологическо проучване в частичния избор за кмет на община
Варна на 30 юни 2013 г.
„СОВА 5” АД, гр. София, да се впише в електронния регистър.
Регистрира предложените анкетьори, съгласно списък, приложен към
настоящото решение.
На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Заповядайте,

госпожо

Христова.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Колега Христов, ако не възразявате, в
основанията да сложим и чл. 280 от Изборния кодекс.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз не съм съгласен, не подкрепям такова
предложение. Не виждам нужда да се сочи чл. 280, доколкото е посочено,
че става въпрос за частичен избор. А според мен ще претовари правните
основания, и без това са повече, отколкото е необходимо.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз подкрепям колегата Христова да се
включи и нормата на чл. 280, тъй като фактическите основания трябва да
съответстват на правните и обратно. Така че мисля, че предложението й е
обосновано.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да подложа на гласуване
тогава само добавката за основанието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Христов за
основанията така, както са посочени в проекта, тоест без чл. 280.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 члена на ЦИК: за – 5, против – 8.
Нямаме решение. Има решение за отхвърляне.
Сега подлагам на гласуване предложението на госпожа Христова да
добавим чл. 280 към правните основания, които са в проекта.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 члена на ЦИК: за – 12, против – 1.
Заповядайте, господин Христов.
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ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, аз считам, че когато се
прави предложение за допълнение, се посочва къде точно да се допълни.
От израза „правните основания” на мен не ми е ясно, аз си оттеглям
доклада и го предоставям на колегата Христова да си направи
допълнението където иска.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, сега да гласуваме
проекта в цялост, по същество.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, аз правя предложение за проект за
решение. Проектът е качен в мрежата и е с № 1182 с допълнението, което
направих преди малко, в правните основания на регистрацията на
заявителя „СОВА 5” АД по заявление № 530 от 19 юни 2013 г. съм
включила разпоредбата на чл. 280, тъй като същата изрично регламентира,
че при произвеждане на частични избори за кмет се прилагат разпоредбите
на този Кодекс. В тази връзка ви правя предложението, което е в папката
от днес за „СОВА 5” АД само с тази корекция, която е нанесена.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Госпожо председател, уважаеми колеги, аз
продължавам да не разбирам къде ще запишем чл. 280 и за какво! Ако ще
го пишем, след кой член точно? Не разбрах, сигурно ще го пишем след чл.
137б, нали така би трябвало да бъде (не съм сигурен) или би трябвало да
започнем от чл. 280 във връзка с другите членове (не съм много сигурен),
поради което съм против да продължаваме да пълним решенията с
безсмислено посочване на номерация.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, ние гласувахме вече
основанията, имаме решение. Сега гласуваме проекта по същество.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз не съм съгласен. Ако ще е 280, трябва
да бъде чл. 280 във връзка с другите. За пореден път ви казвам, че правим
глупости с правната техника. Това не е първият случай, в който да не
можем да го направим като хората. Ако ще бъде чл. 280, трябва да е: чл.
280 във връзка с… Защото от чл. 280 тръгва, че в частичния избор се
прилагат общите правила. Така че, ако ще го приемем така, нека да е чл.
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280 във връзка с еди-кои си членове. Защото иначе пишем глупости за
пореден път.
И последно, за да не взимам думата за особено мнение, искам да
кажа, че съм много щастлив, че най-накрая се съгласихме, че в частичните
избори се прилагат общите правила. Защото това е принцип, който ние
следва да прилагаме и по отношение на възнагражденията, и по отношение
на абсолютно всички други произтичащи права и задължения във връзка с
избора. И аз съм много доволен, че предизвиках тази дискусия.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Има

две

предложения.

Връщаме се отново към основанията, няма да гласуваме все още проекта в
цялост. Има ново предложение за основанията, а именно чл. 280 да бъде в
началото и останалите текстове да бъдат във връзка с него.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласували 13 члена на ЦИК: за – 8, против – 5.
Няма решение. Има решение за отхвърляне на това предложение.
Ще подложа на гласуване проекта по същество, тъй като по
отношение на основанията са така, както са предложени от госпожа
Христова, вече имаме проведено гласуване и решение „за”.
Колеги, който е съгласен с проекта за решение относно регистрация
на „СОВА 5” АД като агенция, която ще извършва социологическо
проучване, моля да гласува.
Гласували 13 члена на ЦИК: за – 12, против – 1.
Имаме Решение № 2722.
Заповядайте, господин Христов.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, аз продължавам да не
разбирам що за правна техника използваме. Аз не съм гласувал против
регистрацията на „СОВА 5”, напротив, считам, че са налице всички
изискуеми от закона и нашето решение условия, но продължавам да
негодувам против негодната ни правна техника.
ПРЕДС.
заповядайте.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Господин

Христов,
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във връзка с това, което докладва
господин Караджов, искам да допълня само, че направих справка за с.
Селча, община Девин. По постоянен адрес към 15 декември 2012 г. има
728 души, по настоящ адрес са 651. Така че не вярвам за шест месеца да са
намалели наполовина и смятам, че има достатъчно хора за произвеждане
на избори.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, аз пък направих
справка към 15 юни 2013 г.,

ГД „ГРАО” са отразили до тази дата

информация. По постоянен адрес са 717 жители, така че ви предлагам да
вземем решение и да изпратим предложението до Президента на
Република България да насрочи частичен избор в съответното населено
място.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, да приложим тази
справка от сайта на ГД „ГРАО”.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Не възразявам, но това си е задължение
на администрацията на Президента.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Нека да изпратим все пак и
справката, ако не възразявате.
Връщаме се към доклада на господин Караджов. Ставаше въпрос за
предложение до Президента на републиката за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Селча, община Девин, област Смолян.
Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласували 13 члена на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение.
Преди да продължим ви предлагам да вземем решение по отношение
подписването на писмото до министъра на финансите за секретар на
Комисията, тъй като госпожа Солакова отсъства. Пропуснах да съобщя в
началото, че съм уведомена от госпожа Сапунджиева, че тя, госпожа
Солакова и господин Чаушев са възпрепятствани да присъстват на нашето
заседание днес, тъй като имат служебни ангажименти и ще ви помоля да
вземем решение, с което да упълномощим госпожа Маркова на основание
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чл. 20, ал. 6 от Изборния кодекс поради отсъствие на секретаря на
Централната избирателна комисия госпожа Севинч Солакова, да подписва
кореспонденцията и решенията на Централната избирателна комисия за
проведеното заседание на 20 юни.
Имате ли възражения? Ако не, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 члена на ЦИК: за – 13, против – няма.
Заповядайте, госпожо Андреева.
Точка 4. Поставен въпрос от деловодството на ЦИК относно
копирането на изискваните от Конституционния съд материали.
МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви. Колеги, от деловодството ме
информираха, че вече има проблем с хартията във формат А-3 и ще се
наложи много спешно да се поръча ново количество от нея във връзка с
подготовката на документите, които иска от нас Конституционният съд. И
тъй като, както ви казах, тази хартия вече е на изчерпване и категорично
разполагаемите към момента количества няма да са достатъчни, за да се
обработят останалите протоколи и да се комплектуват като доказателства,
от деловодството казаха, че копирната ни машина всъщност позволява
редуцирането на документ от формат А-3 на формат А-4 като копиране и
обхваща цялото пълно съдържание, показвам ви го. Вие добре знаете това,
по същия начин пристигаха и от чужбина документите. Цялото
съдържание е абсолютно читаемо във формат А-4. Вижда се както
фабричният номер, така и пълното съдържание на протокола.
Молбата на деловодството е да преценим дали могат да продължат
да обработват протоколите в този вид във формат А-4, който практически е
умаления формат А-3, помества двете страници. Не говорим за ситуация, в
която ще се копират страница по страница, а на А-4 се намалява цялото
съдържание на един лист формат А-3, както го показвам в момента.
Надявам се, че всички виждате, ако е необходимо, ще го пусна всеки
колега да се запознае с това, че по никакъв начин не се реже по никакъв
начин от съдържанието.
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В тази връзка ще помоля, колеги, ако не възразявате копирането да
продължи в този формат, за да можем да се справим в и без друго
ограничения срок. В противен случай ще се наложи да се забавим повече
заради поръчка на хартия във формат А-3. Другата възможност е колега,
който има възможност да се обади и да попита дали биха имали
възражения в Конституционния съд да приемат доказателствата, копирани
в този вид.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Междувременно ще дам
думата на госпожа Грозева да докладва писмата до Конституционния съд в
изпълнение на техни определения по конституционни дела № 14 и № 15 от
2013 г. Заповядайте, госпожо Грозева.
Точка 5. Писма до Конституционния съд относно Определение по
конституционно дело № 14 и Определение по конституционно дело № 15.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви. Уважаеми колеги, писмата са
качени във вътрешната мрежа. Първото е с № 2041 с днешна дата, по
конституционно дело № 14 от 13 юни 2013 г. Съгласно определението сме
подготвили исканите заверени копия, преписи от избирателните списъци и
секционните протоколи за гласуване във всички избирателни секции в
Република Турция, както и заверените преписи от резултатите на ГД
„ГРАО”, които сме получили с писмо № АУ-011694 от 19 юни 2013 г. за
установяване на случаите за гласуване на избирателите повече от един път
във всички секции в Република Турция, както и на лицата, непритежаващи
активно избирателно право, непълнолетни, поставени под запрещение или
изтърпяващи наказание лишаване от свобода.
Предлагам ви да им бъде изпратено това писмо по първото дело
съгласно определението, което са ни изпратили.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, запознахте ли се с
проекта? По отношение на конституционно дело № 14 ние сме изпълнили
доказателствените искания в цялост и изпращаме всичко, което ни е
изискано с определението на Конституционния съд.
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Имате ли някакви бележки по текста на писмото? Прилагаме и
препис от придружителното писмо на ГД „ГРАО”.
Ако нямате възражения, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 члена на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, второто писмо е адресирано
до Конституционния съд във връзка с конституционно дело № 15. Вторият
и третият абзац са абсолютно идентични с писмото, което ви докладвах. В
първия абзац докладчикът по конституционно дело № 15 изисква списък
на членовете на секционните избирателни комисии в Република Турция, в
който са посочени от коя партия и коалиция от партии са предложени или
са представители на Министерството на външните работи. Това е
изискването по определението.
Четвъртият абзац са заверените копия от трите района, които сме
подготвили до момента, и сме посочили, че останалите, посочени в
определението райони се обработват в момента, тъй като Централната
избирателна комисия разполага само с две копирни машини и ще им бъдат
предоставени допълнително.
Така че новите моменти са само първи и четвърти абзац.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Но тъй като действително
едната от причините да не изпълним в срок определението на
Конституционния съд за представяне на доказателства е копирната
техника, която е в ограничено количество, а другото е, че вече имаме
проблем с количеството хартия. Поради което аз все пак ви предлагам в
това писмо да изпратим един протокол във формат А-4 така, както сме го
снимали, за становище дали можем да представим останалите секционни
протоколи във формат А-4 поради затруднения с доставката на хартия. За
да не се получи така, че да се наложи два пъти да снимаме протоколите.
Аз лично ви правя такова предложение. Ще го подложа на гласуване,
ако считате, че не е удачно, няма да го отправяме като запитване. Ще ви
предложа сега да гласуваме само тази добавка, тъй като аз се притеснявам,
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че може да има различни становища по отношение на формата на
протоколите. Предлагам ви да добавим едно изречение, с което да
посочим, че поради затруднения с количеството хартия прилагаме копията
от секционните протоколи във формат А-4 и молим за становище дали ще
бъдат приети в този вид и дали ще се счита аз изпълнено
доказателственото искане, ако се представят секционните протоколи във
формат А-4 и да приложим един протокол.
Предлагам ви да гласуваме само това предложение, след което, ако
не се приеме, ще гласуваме писмото така, както е в проекта на госпожа
Грозева. Сега гласуваме само допълнението с копие от протокол.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 члена на ЦИК: за – 13, против – няма.
Който е съгласен с текста на писмото в цялост, моля да гласува.
Гласували 13 члена на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение.
Госпожо Маркова, заповядайте.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, тъй като ни върнаха
документите от Столична дирекция на вътрешните работи, отдел
„Противодействие на икономическата престъпност”, които бяха предадени
в оригинал, подписката на политическа партия „Национален фронт за
спасение на България”, ви моля да бъдем упълномощени… Преписката са
я предавали госпожа Мариана Христова и господин Владимир Христов.
Моля ви да бъдем упълномощени с госпожа Христова да излезем да
подпишем приемно-предавателния протокол с разследващ полицай Иван
Николов.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е съгласен с това
предложение, моля да гласува.
Гласували 13 члена на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение, с което упълномощаваме госпожа Маркова и
госпожа Христова да подпишат протокола.
Госпожо Христова, заповядайте.
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Точка 6. Заявление от Крум Захариев от политическа партия БКП
относно регистрацията на Зонка Спасова.
МАРИАНА ХРИСТОВА: С входящ № 2096-НС от днешна дата е
постъпило

заявление

от

Крум

Борисов

Захариев,

представляващ

Българската комунистическа партия. Въпреки че е с входящ номер с
днешна дата, тъй като днес е постъпило, отдолу датата, която стои на
заявлението, е от 28 март 2013 г. Няма да ви чета цялото заявление, а само
искането на господин Захариев:
„Уважаеми господин председател на ЦИК, ако Вие допуснете да
бъде регистрирана Зонка Спасова, партия БКП, касае участие в изборите за
Народното събрание на 12 май 2013 г., това ще означава, че ще защитите
престъпниците,

крадци

и

магистрати.

Считам,

че

Централната

избирателна комисия ми помогна досега да разкрия крадците и какво са
краднали и сега е достатъчно въз основа на тези документи на ЦИК и
Решение № 94 от 12 май 2005 г. да гарантира регистрирането на партията,
която представлявам законно, да бъдат спрени престъпниците. Не
регистрирайте Зонка Спасова и Сие.”
Това е искане за нерегистрация, което е с дата 28 март 2013 г. да не
регистрираме Зонка Спасова като представляващ БКП за участие в
изборите за Народното събрание на 12 май 2013 г. Това е датата, която е
поставена отдолу на заявлението, но е постъпило днес и е с вх. № 2096-НС.
А изходящият номер на заявлението на Българска комунистическа партия
е К-013 от 20 юни 2013 г.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, аз ви предлагам да
приемем това нещо за сведение и ще се аргументирам веднага защо. Ако
си спомняте, имаше двама представляващи, които претендираха да
представляват

една

и

съща

политическа

партия.

Ние

отказахме

регистрация и на двете формации и на двете на основание на това, че не са
представили изискуемите от закона документи. Едните не представиха
депозит или подписка (не си спомням точно), другите не представиха
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абсолютно нищо, освен голо заявление и няколко политически документа,
които не са сред изискуемите за регистрация.
Поради което ви предлагам да оставим за сведение това заявление.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте предложението,
то съвпада с това на госпожа Христова.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 члена на ЦИК: за – 13, против – няма.
Господин Христов, заповядайте.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, може би трябваше
преди малко да взема думата. Вчера ви докладвах едно писмо с вх. № 2091
от прокурора от Великопреславската районна прокуратура госпожа
Канева-Параскевова. Ако си спомняте, бяхме натоварени с ваше решение с
колегата Андреева да направим справка в избирателните списъци в
секциите в Лондон дали лицето Пламен Димитров Петров с посочен в това
писмо единен граждански номер е упражнило право на глас там.
Само ви докладвам, че след като направихме проверка с колегата
Андреева, установихме, че в двете секции в град Лондон, Обединеното
Кралство, това лице не е гласувало, поради което ви предлагам добавка в
гласуваното вчера писмо, че след извършена справка не сме разкрили
лицето да е упражнило правото си на глас в Лондон. И текстът си остава
както вчера го гласувахме.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е съгласен с
предложението за изменение на писмото, моля да гласува.
Гласували 13 члена на ЦИК: за – 13, против – няма.
Заповядайте, господин Христов.
Точка 7. Писмо от Ивайло Филипов от „Информационно
обслужване” относно предаване и разпределение на бюлетините от
изборите за народни представители на организации по списък.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, днес по електронната поща е
получено

едно

кратко

писмо

от

изпълнителния

директор

на
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„Информационно обслужване”, ще го прочета, тъй като е само от няколко
реда:
„Уважаеми дами и господа, във връзка с финализирането на
дейностите по Договор № 1-НС от 16 април 2013 г. ви информирам, че
имаме готовност да доставим Бюлетина и техническите носители към него
с резултатите от изборите за народни представители, произведени на 12
май 2013 г., за което прилагам приемно-предавателен протокол.
Моля да ни изпратите списък с организациите (техните адреси,
контактни лица и телефони за връзка), както и броя и вида на Бюлетина
(меки и твърди корици), за да организираме предаването.
По

отношение

подписване

на

протокола

от

страна

на

„Информационно обслужване” АД ви информирам, че ще ви бъде
предоставен оригинал.”
По електронната поща е представен приемно-предавателният
протокол, той е без подпис, разбира се, това е само типът, но в понеделник
ще ни бъде официално представен с подпис от страна на изпълнителя. От
нас се иска обаче да определим лицата, на които ще бъде изпратен
протоколът. Аз знам, че практиката е да ползваме горе-долу списъкът от
предходни избори, така беше и на референдума. Аз не разполагам с този
списък, но предполагам, че в канцеларията, пък може би и госпожа
Медарова ще ми помогне, тъй като доколкото си спомням, за референдума
тя внесе подобно писмо и бяхме определили и допълнили списъка за
референдума. Ако искате, ще ви зачета протокола от 27 февруари, когато
сме определили бройките на Бюлетина и организациите, на които го
изпращаме:
Разпределението на Бюлетина с твърди корици да бъде както
следва:
1 брой на президента на републиката
1 брой за вицепрезидента
1 брой за председателя на Народното събрание
1 брой за министър-председателя
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1 брой за председателя на Конституционният съд
1 брой за председателя на Върховния административен съд
1 брой за председателя на Върховния касационен съд
1 брой за главния прокурор
1 брой за Омбудсмана
1 брой за председателя на Сметната палата
1 брой за председателя на БАН
1 брой за директора на Народната библиотека „Кирил и Методий”
10 броя за президентството
16 броя за Министерския съвет
12 броя за Конституционният съд
9 броя за Народното събрание
25 броя за ЦИК
Тук е било предложено допълнително във връзка с помощта, която
са оказали за референдума, но не знам сега дали е редно – три броя за
Институт за развитие на публичната среда, сдружение „КОРЕКТИВИ“ и
сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО“. Аз нямам нищо против да се изпрати на
Институт за развитие на публичната среда, тъй като поддържахме връзки и
по време на изборите, но не знам със сдружения „КОРЕКТИВИ” и „ЕГО
ПОЛИТИКО” дали сме имали взаимоотношения. Вие кажете дали ще
трябва да включим и тях.
Това, което ви издиктувах дотук, беше Бюлетини с твърди корици –
тези 150 бройки.
Разпределение на Бюлетина с меки корици:
292 броя за Министерския съвет, което включва администрацията
на Министерския съвет, областните и общинските администрации
250 броя за Народното събрание
100 броя за политическите партии
89 броя за Централната избирателна комисия.

22
Ако вие се сещате за други организации или хора, които са
участвали активно, моля да кажете.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, предлагам ви да
гласуваме решение относно разпределението на бройките на Бюлетина за
народни представители, които следва да бъдат предоставени на различните
органи, организации и институции в съответствие с традиционната
практика на Централната избирателна комисия. Ще дам думата на
господин Владимир Христов да направи допълнение към предложението,
но първоначалното предложение за разпределение на Бюлетина с твърди
корици, е да бъде както следва:
1 брой на президента на републиката
1 брой за вицепрезидента
1 брой за председателя на Народното събрание
1 брой за министър-председателя
по 1 брой за членовете на Конституционния съд
1 брой за председателя на Върховния административен съд
1 брой за председателя на Върховния касационен съд
1 брой за главния прокурор
1 брой за Омбудсмана
1 брой за председателя на Сметната палата
1 брой за председателя на БАН
1 брой за директора на Народната библиотека „Кирил и Методий”
10 броя за президентството
16 броя за Министерския съвет
12 броя за Конституционният съд
9 броя за Народното събрание
25 броя за ЦИК
3 броя за Институт за развитие на публичната среда, сдружение
„КОРЕКТИВИ” и сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО”.
Господин Христов, заповядайте.
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ВЛАДИМИР

ХРИСТОВ:

Благодаря,

госпожо

председател,

всъщност за мен няма значение дали е с твърди или с меки корици, но
предложението ми е да изпратим на всички юридически факултети в
страната по една бройка (аз поне в момента се сещам за двама учени, които
с голям интерес биха ползвали Бюлетин от нас), както и на всички
институти на Българската академия на науките от сектора на обществените
науки. Това е моето предложение. Благодаря.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, аз всъщност искам
да допълня този списък с неправителствените организации, с които ние
работихме в тези избори.
И второ, според мен е добре да се изпрати малко по-голямо
количество на Народното събрание, тъй като очевидно там ще има работна
група с неправителствени организации, които ще правят предложения за
промяна в Изборния кодекс. Добре е тези хора да получат този Бюлетин,
така че когато правят предложения, да изхождат от констатираните в
резултат на изборите факти.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Да,

разбира

се,

в

предложението се включват 250 броя Бюлетина за Народното събрание,
292 броя за Министерския съвет, което включва администрацията на
Министерския съвет, областните и общински администрации. Но това са
бройки с меки корици. Тогава ще добавим и съответни бройки за
неправителствените организации, с които работим, „Прозрачност без
граници” и останалите, които в момента не бога да изброя, но тези бройки
да бъдат доставени на Централната избирателна комисия и ние съответно
да ги предоставим на неправителствените организации.
Така че аз ви предлагам в решението да включим 89 броя за
Централната избирателна комисия с меки корици, както е и предишното
предложение, и ние съответно да ги предоставим на неправителствените
организации.
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Предлагам ви да приемем решение относно разпределението на
Бюлетина с твърди и меки корици, както го предложиха господин Емануил
Христов, господин Владимир Христов, а аз обобщих предложенията и с
допълнението на господин Караджов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз съм напълно съгласен с предложението,
което направи господин Владимир Христов, но тъй като в писмото става
въпрос да дадем контакти, телефони и т.н., според мен е по-правилно да
приемем неговото предложение, като вземем

при нас Бюлетините, а

впоследствие с писмо да ги уведомим да ги получат от нас. Не да
задължаваме

„Информационно обслужване” да им ги изпраща по

единична бройка, защото мисля, че това не е много редно.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ние приемаме предложението
да предоставим съответните бройки от Бюлетина, но ще ги получим в
изпълнение на договора, след което ще ги предоставим.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз не възразявам, но ще помоля някой да
ме информира, за да мога да извадя адресите на съответните институти и
факултети, да подготвя Бюлетините и да им ги изпратим. Приемам да ги
изпратим ние в по-късен момент, мисълта ми е само някой да ме
информира, като пристигнат Бюлетините, за да мога да подготвя адресите.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, сега ви предлагам да
гласуваме решението относно разпределението на Бюлетина с твърди и
меки корици, както беше докладвано.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 члена на ЦИК: за – 12, против – няма.
Сега ви предлагам да гласуваме едно решение, с което да
упълномощим председателя и секретаря на ЦИК да подпишат приемнопредавателен протокол между Централната избирателна комисия и
„Информационно обслужване” АД относно предаване на следните
материали: Бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите за народни
представители – 150 брой твърди корици, 600 броя – меки корици, на
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технически носител – 750 броя, и за приемане изпълнението на дейностите
по подготовка и оформяне за печат на данните от гласуването и
резултатите от изборите за народни представители и отпечатване им в
Бюлетин на ЦИК за резултатите от изборите, включително и на технически
носител, качествено, в договорените срокове и в съответствие с
изискванията, предвидени в Приложение № 1 и Приложение № 2 към
договора.
Подписването на протокола да се извърши на 24 юни в понеделник
при предаване на съответните Бюлетини и технически носители.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 члена на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имате ли други доклади, колеги?
В днешното ни заседание са включени точки 3 и 4 – Докладни
записки от Ивайло Цонковски относно обявяване на конкурси за
длъжности за държавни служители и относно изпълняване функциите на
финансов контрольор. Аз бих ви предложила, ако имате доклад, да го
направите днес за сведение, а гласуването да бъде в следващо заседание в
присъствието на повече членове на Централната избирателна комисия. Но,
както прецените.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Ако не възразявате, може ли аз да взема
думата? Колеги, и двете докладни са в папката на днешното заседание –
едната е с вх. № 516, другата е с вх. № 513.
Да започнем с докладната с вх. № 513. Само няколко думи по нея.
Аз ви предлагам, ако погледнете на трета страница, има направени три
конкретни предложения. Ние разговаряхме вече по отношение на
мотивите, но аз лично ви предлагам да помислим да приемем тези три
конкретни предложения, в това число и да се започне процедурата по
назначаване на главен секретар по съответния ред на чл. 10б, ал. 3 от
Закона за държавния служител, тоест с комисия, която се назначава от
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Министерския съвет. След което да продължим нататък конкурсните
процедури за назначаване на отделните други експерти в администрацията.
Общо взето философията, която се предлага в тази докладна и това,
което аз и колегата Маркова подкрепяме, е първо да се премине конкурса
за главен секретар, след което да бъдат останалите процедури. За да не
водим спор, въпреки че е малко голословен текстът по чл. 10б, за да не
стигаме до това, нека да изпълним закона буква по буква и по запетаята.
Това е предложението за докладната с вх. № 513.
Към докладната с вх. № 516 е приложено едно писмо и тази
докладна като цяло отразява една дискусия, която ние водихме в залата
предварително и която докладна поне аз лично приемам за правилна като
предложение и предложението ми ще бъде да подкрепим това, което се
предлага на стр. 2, в първа, втора и трета точка, както и проекта за писмо,
което господин Цонковски е изготвил. Философията тук е да потърсим
възможност евентуално ако Министерството на финансите не възразява
едно и също лице да ни съвместява функции, то тогава няма пречка да
съвместява, тъй като министърът е този, който е натоварен да издава.
Аз лично ги подкрепям и считам, че това е правилното решение.
Казвам ви това, само за да привлека вниманието към тези две докладни,
иначе те са качени във вътрешната мрежа.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате думата за
становища. Предложението

беше да се докладват за сведение тези

докладни, да се запознаете с тях, както и останалите членове на Комисията
и по същество въпросите да бъдат разглеждани в следващо заседание,
когато преценим да ги включим в дневния ред.
Ако нямате други предложения или коментари по темата, ще
включим тези две докладни в следващото заседание. Ако нямате други
предложения, приемам, че приемате предложението на господин Христов
и госпожа Маркова в следващото заседание да се разглеждат тези въпроси,
предмет на докладните.
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ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, това значи ли, че трябва да
информираме господин Цонковски да изготви и целия пакет от документи
за обявяване на конкурса все пак като проект за следващото заседание? До
този момент нямаме проблем с обявяването на конкурси за всички
длъжности. Единственият проблем, който Централната избирателна
комисия не можа да преодолее, е че една част от колегите от Централната
избирателна комисия смятат, че трябва да бъде обявен конкурсът по
съответния ред – чл. 10б от Закона за държавния служител за главен
секретар, а други смятат, че той трябва да се отложи. В този смисъл
нямаме съгласие. Така или иначе ще го обсъждаме още веднъж, но в този
период, за да не губим време, да дадем възможност на господин Цонковски
да изготви документите, така че ако на следващото заседание Централната
избирателна комисия вземе решение по отношение на обявяване на
конкурсите, то да бъдем готови с документите.
Това ми беше предложението.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте предложението
на госпожа Маркова. Който е съгласен да бъде възложено на господин
Цонковски да изложи проект на конкурсна документация за позициите, за
които ще бъдат проведени конкурси относно членове на администрацията
на Централната избирателна комисия, моля да гласува.
Гласували 12 члена на ЦИК: за – 12, против – няма.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Госпожо председател, аз предлагам да
гласуваме писмото, което е приложение към докладната с вх. № 516 до
министъра на финансите. Аз не виждам пречка, мисля, че можем да го
гласуваме и сега, тъй като то ще ни подпомогне при взимане на
окончателно решение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Това всъщност е писмото, в
което отправяме запитване до министъра на финансите относно
съвместяване на функции.
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Колеги, запознати сте с проекта на писмо до министъра на
финансите относно изпълняване на функции на финансов контрольор.
Имате ли бележки по текста?
Ако нямате, който е съгласен да бъде изпратено писмо с този текст,
моля да гласува.
Гласували 12 члена на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение да бъде изпратено писмо с този текст.
Има ли други доклади? Госпожо Христова, заповядайте.
Точка 8. Искане за изплащане на възнаграждение от Общинската
избирателна комисия – Златоград.
МАРИАНА

ХРИСТОВА:

Благодаря,

госпожо

председател.

Искането е от Общинската избирателна комисия – Златоград, и е с вх. №
533 от 20 юни 2013 г. Искането е за заплащане на едно заседание и три
дежурства. Заседанието е проведено на 27 май 2013 г. и е във връзка с
вземане на решение за подготовка на материали – за справка към Сметната
палата във връзка с искане за отваряне на помещение и решение за
подготовката и изпращането на Сметната палата на специфични одити. На
въпросното заседание Общинската избирателна комисия в присъствието на
председател, заместник-председател, секретар и 12 члена са запознати
присъстващите с входящата кореспонденция, взели са решение за отваряне
на помещение, в което са запечатани изборните книжа и материали при
избор за кмет на кметство Долен, община Златоград. В тази връзка ви
предлагам да им бъде изплатено съгласно наше Решение № 1486-МИ от 10
ноември 2011 г. от държавния бюджет.
Едното дежурство е проведено на 27 май 2013 г. Дежурството е
проведено от председател, секретар и един член и е във връзка с
подготвяне на материалите за провеждане на заседание и изготвяне на
справката за Сметната палата. Предлагам да им бъде изплатено от
държавния бюджет съгласно Решение № 1486-МИ.
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Второто дежурство е проведено на 28 май от председател,
заместник-председател и секретар. То е във връзка с отваряне архива на
Общинската

избирателна

комисия

–

Златоград,

за

копиране

на

документите за окомплектоване на преписката до Районно управление на
МВР – Златоград. Предлагам да им бъде изплатено от държавния бюджет
съгласно Решение № 1486-МИ.
И последното дежурство е на трима членове, които са отваряли
помещението, в което са запечатани изборните книжа и материали от
проведения частичен избор за кмет на кметство Долен за втори тур –
поради необходимостта от изваждане и копиране на избирателните
списъци. Предлагам и това дежурство да им бъде изплатено от държавния
бюджет.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте предложението.
Който е съгласен с предложението на госпожа Христова за изплащане на
възнаграждение, моля да гласува.
Гласували 12 члена на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имате ли други доклади? Аз ви предлагам следващото ни заседание
да бъде в понеделник, тъй като за утре не виждам необходимост от
заседание, няма спешна кореспонденция или други доклади. Работата по
снимане на копията от секционните протоколи продължава. Все пак ако
успеем да приключим със снимането, ви предлагам да гласуваме едно
решение, с което да изпратим и останалите секционни протоколи до
Конституционния съд в изпълнение на определението по конституционно
дело № 15, за да не става причина това за свикване на нарочно заседание.
Въпреки че не считам, че ще успеем в утрешния ден.
Тоест предлагам ви да гласуваме едно решение, с което след
изготвяне на копията от секционните протоколи, които са ни изискани по
конституционно дело № 15, да ги изпратим с писмо до Конституционния
съд в изпълнение на определението.
Който е съгласен, моля да гласува.

30
Гласували 12 члена на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предлагам ви следващото ни заседание да бъде в понеделник от 15
ч., ако считате, че това е удачен час. Утре не предлагам да имаме
заседание, за да може да изготвим копията от секционните протоколи и
поради липсата на предмет. Ако се наложи нещо спешно, разбира се, ще
свикаме заседание, но на този етап не се очертава. По отношение на
правилата за конкурса, едва ли те ще бъдат готови утре. В момента, в
който господин Цонковски ги изготви, служителите ще имат ангажимента
да ги изпратят на всички за запознаване с тях.
Ако нямате на този етап други доклади, единственото, което за мен
е относително спешно, е сайта на Общинската избирателна комисия –
Варна, но доколкото разбирам, изчакваме да получим информация по
въпроса и ако имаме отговор на нашето предложение, да го разгледаме.
Днес имах възможност да разговарям по телефона с господин Станев, той
ме увери, че е получил решението за опаковането и че на този етап няма
проблеми в организацията и подготовката на частичния избор.
Приятна почивка! Закривам заседанието. Следващото заседание е
на 24 юни от 15 часа.
(Закрито в 17 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Елена Маркова
Стенограф:
Стойка Белова

