
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 347

На  8  юли  2013  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Сигнал от Георги Борисов – депутат от 3. МИР – Варна 

(БСП)  в 42-то Народно събрание – копие, относно прозрачна хартия 

на бюлетините за втори тур на частичните избори за кмет на община 

Варна. 

Докладва: Севинч Солакова

2.  Сигнал  от  ПП  ГЕРБ  –  Варна,  относно  извозване  на 

гласоподаватели с МПС-та към СИК № 370 и СИК № 405. 

Докладва: Севинч Солакова

3. Сигнал от Ст. Тасев за манипулиране на изборния процес 

във Варна от Янко Станев – събиране на големи групи от лица от 

ромски произход. 

Докладва: Севинч Солакова

4.  Сигнал  от  ГИСДИ относно  неподдържан  и  необновяван 

електронен публичен регистър на жалбите на интернет-страницата 

на ОИК – Варна. 

Докладва: Севинч Солакова



5. Сигнал на ГИСДИ относно нарушение в СИК № 53, район 

Одесос – Варна. 

Докладва: Емануил Христов

6. Проект на решение относно  невъзстановяване на изборни 

безлихвени депозити от изборите за  народни представители на 12 

май 2013 г.

Докладва: Емануил Христов

7. От  Министерството  на  външните  работи  –  доклад  от 

Силвия Ницова,  главен специалист,  относно участие в мисията на 

ОССЕ за наблюдение на изборите в Република Албания. 

Докладва: Емануил Христов

8. От Конституционния съд на Република България – препис 

от  искането  на  96  народни  представители  относно  прекратени 

пълномощия на Делян Пеевски и определение по к.д. № 16/2013 г. 

Докладва: Емануил Христов

9. От Конституционния съд на Република България – препис 

от  искането  на  48  народни  представители  относно  прекратени 

пълномощия  на  Иван  Валентинов  Иванов  и  определение  по  к..д. 

№ 18/2013 г. 

Докладва: Емануил Христов

10. Хронограма  относно  частични  избори  за  кметове  на 

кметства на 29 септември 2013 г. 

Докладва: Силва Дюкенджиева

11. Хронограма  относно  частични  избори  за  кметове  на 

общини на 29 септември 2013 г. 

Докладва: Силва Дюкенджиева

12. Писмо до вицепремиера Даниела Бобева. 

Докладва: Севинч Солакова

13.  Доклад  на  и.д.  главен  секретар  на  администрацията  на 

ЦИК. 
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Докладва: Ивайло Цонковски

14. Определяне на представители на ЦИК за участие в кръгла 

маса,  организирана  от  „Прозрачност  без  граници“  във  връзка  с 

произведените избори на 12 май 2013 г. 

Докладва: Венцислав Караджов

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария  Мусорлиева,  Мая  Андреева,  Румяна  Сидерова,  Сабрие 

Сапунджиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Анна 

Колушева-Манахова,  Бисер  Троянов,  Валентин  Бойкинов, 

Венцислав Караджов,  Гергана Маринова, Емануил Христов, Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Красимир  Калинов,  Мариана  Христова, 

Паскал Бояджийски и Силва Дюкенджиева.

ОТСЪСТВА: Владимир Христов. 

Заседанието  бе  открито  в  14,35  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам  заседанието  на  Централната  избирателна  комисия  на  8 

юли 2013 г.

Разполагате с дневния ред. Ако имате възражения, моля да ги 

заявите. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  В  петък  взехме  решение  главният 

секретар да представи доклад относно изпълнението на чл. 5, ал. 1 от 

въпросното постановление относно финансовия отчет. Отново не е в 

дневния ред. 

Предлагам отново да се изиска въпросната докладна. 
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добре,  господин 

Чаушев. Ще го включим в дневния ред.

Имате ли други предложения? – Ако няма, ви предлагам да 

определим господин Бояджийски като член на ЦИК, който да брои 

гласовете. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма. 

Имаме решение. 

Започваме с дневния ред. Заповядайте, госпожо Солакова, по 

първите точки от дневния ред. 

 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  както  знаете,  вчера  бяхме 

дежурни аз и колегата Мая Андреева. При произвеждане на втория 

тур на частичния избор за кмет на община Варна през целия ден 

пристигнаха  няколко  копия  от  сигнали,  подадени  до  общинската 

избирателна комисия. Един сигнал постъпи директно в Централната 

избирателна комисия, но аз ще ги докладвам всичките поотделно. 

В общи линии изборния ден протече спокойно. Доколкото аз 

имам  информация,  в  общинската  избирателна  комисия  бяха 

получени  72  броя  жалби  и  сигнали.  По  всички  тях  общинската 

избирателна комисия организира и извърши проверка и въз основа 

на  извършените  проверки  приеха  съответните  решения  и  в  по-

голямата  част  от  случаите  обратна  информация  получихме,  че  са 

уведомени подателите на сигналите и жалбоподателите. 

Още сутринта се чухме с общинската избирателна комисия. 

Изборният  ден  започна  нормално.  Имаше неявили се  членове,  но 

общинската избирателна комисия още преди 8 ч. имаше кворум за 

провеждане на заседание и приемане на решения за назначаване на 

нови членове, които от същата квота да заместят тези, които не са се 

явили.  
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Имаше  обаждания  от  секционни  избирателни  комисии  във 

връзка  с  това,  че  са  получили  наранени  печати,  но  те  го  бяха 

отразили  в  протоколите  сутринта,  които  бяха  съставили.  В  една 

комисия  се  наложи  да  се  предостави  втори  печат.  За  целта 

общинската  избирателна  комисия го  направи,  за  което се състави 

протокол. 

1. Сигнал от Георги Борисов – депутат от 3. МИР – Варна 

(БСП)  в  42-то Народно събрание –  копие,  относно прозрачна 

хартия  на  бюлетините  за  втори  тур  на  частичните  избори  за 

кмет на община Варна. 

С вх. № 620 на 7.07.2013 г. в ЦИК постъпи сигнал – това е 

копие от сигнала, подаден до общинската избирателна комисия, от 

Георги Христов Борисов.  Сигналът е  относно хартия,  на която са 

отпечатани  бюлетините.  Позовава  се  на  сигнали  на  редица 

секционни избирателни комисии, без да сочи конкретно. 

Въз основа на този сигнал общинската избирателна комисия 

предприе  проверка  в  секционните  комисии.  Поради  липса  на 

конкретно  посочени такива,  във  всяка  комисия,  в  която  така  или 

иначе  ОИК  извършваше  проверки  или  пък  присъстваше  по  друг 

повод,  извърши  проверка  на  бюлетините,  с  което  разполага 

комисията. Изиска от печатницата чрез общината протокола относно 

използваната хартия. 

Сигналът  беше разгледан  на  заседанието  на  комисията  въз 

основа на извършената проверка, представения протокол. Решението 

на  комисията  беше,  че  не  се  установява  нарушение,  бюлетините 

отговарят  на  техническите  изисквания  за  бюлетината,  съобразно 

решението на ЦИК. По тази причина сигналът не беше уважен. 

Подателят  на  сигнала  беше  уведомен  по  телефона,  който 

беше предоставил на комисията. 
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2.  Сигнал  от  ПП  ГЕРБ  –  Варна,  относно  извозване  на 

гласоподаватели с МПС-та към СИК № 370 и СИК № 405. 

Сигнал с вх. № 621 от 7.07.2013 г. – това също е  с копие до 

Централната  избирателна  комисия,  на  подаден  сигнал  до 

общинската  избирателна  комисия,  относно  информация  от 

граждани, че на територията на кметство Каменар се осъществява 

извозване  на  гласоподаватели.  Общинската  избирателна  комисия 

извърши  проверка  на  място.  Освен  това  изискаха  и  протоколите, 

като и полицията е била уведомени. 

От  извършената  от  комисията  проверка  имаме  обратната 

информация,  че  нарушение  не  е  констатирано,  може  би  защото 

предварително  са  знаели  за  пристигането  на  общинската 

избирателна комисия. Сигналът също беше оставен без уважение. 

3.  Сигнал  от  Ст.  Тасев  за  манипулиране  на  изборния 

процес във Варна от Янко Станев – събиране на големи групи от 

лица от ромски произход. 

С вх.  № 623 от  7.07.2013 г.  –  сигнал,  който е  до Районна 

прокуратура – гр. Варна, общинската избирателна комисия – пак е с 

копие  до  Централната  избирателна  комисия.   И  по  този  сигнал 

отново се свързахме с общинската избирателна комисия. Разбрахме, 

че  по  същия  начин  се  извършва  проверка,  ще  се  разгледа  на 

заседание на общинската избирателна комисия. 

4. Сигнал от ГИСДИ относно неподдържан и необновяван 

електронен  публичен  регистър  на  жалбите  на  интернет-

страницата на ОИК – Варна. 

Единственият сигнал, който постъпи директно в Централната 

избирателна  комисия,  е  от  Гражданска  инициатива за  свободни и 

демократични избори – сдружението, което е регистрирано в ЦИК 

като наблюдател в изборите. Сигналът е относно констатацията въз 
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основа  на  извършена  справка  в  интернет  страницата  на  ЦИК,  в 

раздел обслужващ ОИК – Варна. Констатирано е, че ОИК – варна не 

води  надлежно  електронен  публичен  регистър  на  жалбите  и 

решенията по тях. 

Веднага  след  получаването  на  този  сигнал  препратихме 

сигнала  до  общинската  избирателна  комисия.  Госпожа  Андреева 

проведе  и  разговор  с  председателя.  Оказа  се,  че  те  имат 

изключително много ангажименти във връзка с постъпилите сигнали 

и  жалби  и  с  оглед  на  извършването  и  на  проверки  през  деня, 

наистина не са имали време да извършат необходимото. Но с оглед и 

на  постъпилия сигнал, и на разговора, който беше  проведен, пое 

ангажимента  при  първа  възможност  да  изпратят  информацията  с 

попълнения  регистър  на  жалбите  на  страницата  на  общинската 

избирателна комисия. 

В общи линии това са сигналите, които постъпиха по време 

на дежурството ни в Централната избирателна комисия. И с оглед на 

това, че направих и подробен доклад през целия ден, пак ви казвам, 

поне впечатленията ни бяха за един спокоен изборен ден, в който 

нямаше сериозни нарушения на Изборния кодекс и на решения на 

Централната избирателна комисия. 

Основният  проблем,  както  ви  казах,  беше  във  връзка  с 

печатите.  Проблемите  бяха  поставени  от  самите  секционни 

избирателни  комисии,  и  въпроси  по  телефона,  включително  от 

граждани,  касаещи  включването  им  в  забранителните  списъци  с 

оглед на това, че са включени в избирателни списъци на болници. 

Специално в единия случай гражданинът заяви, че няма да се 

възползва  от  правото  си  да  подаде  заявление  в  районната 

администрация и да се снабди с удостоверение по образец по реда на 

чл. 48б от Изборния кодекс, тъй като той е бил единствено и само на 

преглед  в  болница  „Св.  Марина“  на  2  юли  и  по  тази  причина 
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считаше, че няма основания за включването му в списъка на лежащо 

болните  в  самата  болница,  и  съответно  включването  му  в 

забранителния  списък.  Но  тъй  като  фигурираше  в  забранителния 

списък,  общинската  избирателна  комисия  извърши проверка  и  на 

място. Срещнаха се и с представител на районната администрация. 

Освен подаване на заявление и снабдяване с удостоверение, просто 

нямаше друг законов ред, по който този избирател да бъде допуснат 

да гласува в секция № 244 на територията на Варна. 

Това е в общи линии информацията за изборния ден. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Благодаря,  госпожо 

Солакова. 

Колеги,  имате  ли  въпроси  към  доклада?  –  Ако  няма,  ще 

продължим  с  дневния  ред.  Аз  бих  помолила  някой  от  вас  да 

освободи  господин  Емануил  Христов,  ако  е  започнал  да  приема 

документите,  тъй  като  е  дежурен.  Само  временно,  за  да  може 

господин Христов да приключи с доклада и след това ще се върне да 

приема. 

Имате ли други доклади? 

Заповядайте, господин Караджов. 

14.  Определяне  на  представители на  ЦИК за  участие  в 

кръгла маса,  организирана от „Прозрачност без граници“ във 

връзка с произведените избори на 12 май 2013 г. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, Централната 

избирателна комисия в петък с протоколно решение ме предложи да 

участвам в кръгла маса, организирана от „Прозрачност без граници“ 

във връзка с произвелите се избори на 12 май 2013 г., за отчитане на 

резултатите и търсене на начин за правене по-ефективна изборната 

администрация.  Тъй  като  съм  служебно  ангажиран,  ще  моля 

Централната избирателна комисия да вземе решение да упълномощи 

друг член от комисията да присъства на тази кръгла маса. 
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  има  ли 

желаещи,  които  да  заместят  господин  Караджов?  –  Господин 

Бояджийски, госпожа Маркова. По принцип сме заявили и госпожа 

Мусорлиева, но тя не е потвърдила. 

Ако няма други предложения или възражения, ви предлагам 

да упълномощим господин Бояджийски и госпожа Маркова  да ни 

представляват, както и да уведомим Асоциацията „Прозрачност без 

граници“ затова, че тези членове на ЦИК ще присъстват. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 

Имаме решение. 

Колеги, имате ли други доклади? – Господин Чаушев направи 

предложение за изискване на информация. Имате думата, господин 

Чаушев. 

13. Доклад на и.д. главен секретар на администрацията на 

ЦИК. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги,  в  петък  бяхме  взели 

едно решение на следващото заседание, т.е. в понеделник, да имаме 

информация  как  е  изпълнена  разпоредбата  по  отношение  на 

финансовия  отчет  на  ЦИК за  проведените парламентарни избори. 

Задачата беше възложена на главния секретар. 

Нямаме  такава  докладна,  не  знам  поради  каква  причина. 

Поради което аз предлагам да дойда главният секретар и да каже в 

крайна  сметка  ще  се  изпълнява  ли  това  решение  или  няма  да  се 

изпълнява. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението да поканим в заседанието главния секретар, за да му 

бъде зададен въпросът, който господин Чаушев предложи. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8, против – 4. 
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Имаме решение. 

Колеги, някой да извика главния секретар. 

Господин Христов, заповядайте. 

5.  Сигнал на ГИСДИ относно нарушение в  СИК № 53, 

район Одесос – Варна. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  ще  започна  както  е  по 

дневния ред със сигнала на ГИСДИ относно нарушение в СИК № 53, 

район „Одесос“ – Варна. 

По електронната поща е получено снощи в 22,30 ч.  – след 

изборите,  писмо,  подписано  от  Таня  Цанева,  представител  на 

Гражданска  инициатива  за  свободни  и  демократични  избори. 

Фактически при нас е за сведение, тъй като писмото е адресирано до 

общинската избирателна комисия – Варна, а до нас е копие. То е 

съвсем кратко и ще ви го прочета: 

„След  края  на  изборния  ден  наш  наблюдатели  констатира 

следното нарушение в СИК № 53, находяща се в Основно училище 

„Васил  Априлов“  в  административен  район  „Одесос“.  При 

преброяването на бюлетините от председателя на комисията (явно те 

са  били  наблюдатели  там),  са  открити  две  бюлетини,  откъснати 

заедно от кочана. На горната бюлетина е отбелязан № 9. (Просто са 

били слепени и явно са ги дали на един човек.) На горната бюлетина 

е отбелязан № 9, докато долната е оставена непопълнена. При това 

положение се провежда заседание на комисията, в което бюлетината 

е зачетена за действителна. 

Считаме,  че  такова  нарушение  на  законоустановените 

правила  за  действителност  на  бюлетината  не  може  да  бъде 

поправено чрез решение на СИК, поради което е следвало същата да 

бъде счетена за невалидна. 
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Моля  да  предприемете  незабавно  мерки,  като  разпоредите 

проверка,  както  и  да  излезете  със  становище  в  сроковете, 

предвидени по чл. 33, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс.“ 

За мен лично отправеният сигнал не е много точен, тъй като 

пише само на  горната  бюлетина,  че  е  отбелязан  № 9,  но какво е 

отбелязано на долната бюлетина? – казват, че е празна. А къде са 

печатите,  не  пише.  Ако  приемем  варианта,  че  са  били  слепени 

бюлетините, би трябвало печатите да са върху тази, която е празна, а 

другата да бъде без печати. Това обаче не е описано в сигнала. 

И  тъй  като  сигналът  при  нас  е  изпратен  само  като 

информация,  а  официалният  сигнал  е  до общинската  избирателна 

комисия  във  Варна,  предполагам,  че  общинската  избирателна 

комисия се е произнесла или ще се произнесе – нямам представа, тъй 

като вече казах, че самият сигнал е от 22,29 ч., но съм длъжен да ви 

запозная с този сигнал за сведение. За мен лично има неясни неща в 

сигнала, а именно това, което ви казах, че пише само за номера и че 

върху втората бюлетина няма отбелязан номер, но къде са печатите, 

не  се  споменава,  защото  иначе  би  трябвало  и  двете  да  бъдат 

невалидни... Нищо повече няма. 

Сигналът  е  до  общинската  избирателна  комисия  и  аз  ви 

запознавам,  за  да  сме в  течение.  Ако се  жалват  от  решението на 

общинската избирателна комисия, едва тогава ще вземем решение. 

Сега просто за сведение е изпратен при нас. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря ви, господин 

Христов. 

Господин Цонковски е тук. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

13. Доклад на и.д. главен секретар на администрацията на 

ЦИК - продължение. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Господин Цонковски, ставаше въпрос за 

едно  протоколно  решение  от  петък  по  отношение  на  това  да  се 

представи  информация  за  изпълнението  на  чл.  5,  ал.  1  от 

Постановление  №  67  относно  представянето  на  министъра  на 

финансите  на  отчета  на  Централната  избирателна  комисия  за 

изборите. Изпълнено ли е това?  

ИВАЙЛО ЦОНКОВСКИ: Аз такова решение не съм получил 

при себе си. Не съм уведомен за такова протоколно решение. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Знаете ли дали е изпълнена въпросната 

разпоредба? 

ИВАЙЛО  ЦОНКОВСКИ:  За  да  мога  да  кажа  каква 

разпоредба е изпълнена, трябва да я видя. Не ми е било дадено това 

нещо като сведение, като информация. Но ако аз го видя, мога да ви 

кажа за какво става въпрос. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Решението е да се предостави доклад на 

Централната  избирателна  комисия  относно  финансовия  отчет  на 

изразходваните средства от Централната избирателна комисия като 

първостепенен разпоредител на бюджетни кредити  до министъра на 

финансите. 

ИВАЙЛО ЦОНКОВСКИ: Добре, ще отговаря. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Писмено. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Господин  Цонковски,  вие 

въобще  информиран  ли  сте  дали  се  готви  такъв  отчет,  има  ли 

срокове за подготовката му? 

ИВАЙЛО ЦОНКОВСКИ: Не мога да ви отговаря, тъй като не 

съм  виждал  това  писмо,  нито  съм  видял  съответното  решение. 

Съжалявам много, не съм бил информиран затова. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Не  става  въпрос  за  нашето 

решение, за да се докладва пред комисията. Има Постановление за 

бюджета  на  Централната  избирателна  комисия,  има  искане  от 
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министъра  на  финансите  да  се  изготви  такъв  отчет.  Вие  въобще 

запознат ли сте с този въпрос и как го контролирате? 

ИВАЙЛО ЦОНКОВСКИ: По отношение на Постановлението, 

съм  запознат.  Ще  ви  отговоря  след  като  разговарям  съответно  с 

главния счетоводител. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Всъщност  към  момента  вие 

нямате информация дали такъв отчет се готви, изготвен ли е и какво 

става с него? 

ИВАЙЛО ЦОНКОВСКИ: Мисля, че бях пределно ясен, че в 

момента мога да ви отговоря само след като разговарям с главния 

счетоводител. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА:  Благодаря  ви.  Много  добре ви 

разбрах. Всъщност не сте в час. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз възразявам по този начин да  се 

разговаря с администрацията, която и да е тя. Няма не в час, след 

като не е сведено решение на комисията. Кой е трябвало да го сведе? 

Не  е  било  предоставено  на  мене  това  задължение.  В  интерес  на 

истината,  аз  не  съм  присъствала  и  в  залата,  когато  е  взето  това 

решение. Но след като задачата не е сведена на администрацията, не 

може да се говори по неин адрес в този смисъл. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: След като не сте била, когато е 

взето  решението,  вие  слушате  ли  след  като  си  разговаряхте  с 

колегата Дюкенджиева, какво попитах господин Цонковски? – Този 

отчет трябва вече да е представен и главният секретар трябва да е в 

час.  Не  става  въпрос  за  решението,  което  е  взела  Централната 

избирателна комисия, той да представи отчет до нея. И това че вие 

не  сте  била  в  залата,  не  значи,  че  такова  решение  не  е  взето. 

(Реплика  на  госпожа  Сидерова.) И  щом  вие  сте  отсъствали,  ще 

спрем работа...
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Но вие на  въпроса,  който зададох  на  господин Цонковски, 

въобще не чухте какво го попитах, защото разговаряхте с колегата 

Дюкенджиева. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е вярно. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Така  че  изводът,  че  господин 

Цонковски не знае, че се прави такъв отчет и какво въобще се случва 

с този отчет, чиито срокове изтичат, за мене е правилен. 

ИВАЙЛО  ЦОНКОВСКИ:  Вие  не  правите  правилен  извод, 

много  се  извинявам.  Много  добре  си  спомням  какво  написах  в 

докладната  записка,  когато  ви  казах,  че  не  е  правомерно 

изплащането на пари на една група лица. Там казах, че има отчет, 

който трябва да се изготви и се работи по него до 30 юни. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: От устния отговор не стана ясно, 

че се работи по този отчет и какво е станало с него. И аз не смятам 

повече да влизам в диалог с господин Цонковски.

ИВАЙЛО ЦОНКОВСКИ: Вие ме попитахте докъде е стигнал. 

Тогава докладната казах, че се изготвя. 

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Понеже  аз  не  знам  какво  се  е 

случило, бихте ли ни казали, госпожо Сапунджиева? 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Въпросът беше докъде е стигнал 

отчетът и какво се случва. И господин Цонковски сега трябваше да 

докладва за отчета. Вие чухте неговия отговор по въпроса за отчета. 

Мисля, че бяхте в залата, така че няма нужда да ви преразказвам. 

ИВАЙЛО ЦОНКОВСКИ: Много се извинявам, но досега не 

съм видял задача, която да ми е била дадена и да не съм изпълнил. 

Много съжалявам, че така се отнасяте с мен, но ако аз съм знаел, че 

за днес за заседанието ви трябва този отчет, щях да ви кажа какво е 

било. Съжалявам много, че не се получава доверие между нас, но с 

всички сили се мъча нещо да  свърша в тази администрация.  Ако 

настроението  ви  е  такова,  моля  ви,  освободете  ме  от  длъжността 

главен секретар в момента, в който пожелаете. 
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Господин  Цонковски, 

към  вас  не  е  отправен  упрек.  Господин  Чаушев  имаше  въпрос, 

поради което ви извикахме, за да ви бъде зададен. 

В  контекста  на  това,  което  коментирахте  тук  с  госпожа 

Сапунджиева, бихте ли ни казали работите ли по такъв отчет, кога 

сте започнали работа, докъде е стигнала? Ако имате готовност – в 

момента,  ако не,  да ни кажете кога бихте имали готовност да  ни 

дадете тази информация, защото аз разбирам, че ако не е подготвен 

човек, че ще му бъде зададен определен въпрос, няма как да е готов 

и с отговора. 

ИВАЙЛО ЦОНКОВСКИ: Утре до обяд ще мога да ви кажа 

окончателно какво е свършено и какъв е отчетът по Постановление 

№ 67 за изборите. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз искам само да припомня,  че 

ние сме колективен орган и все пак не бива да съдите за колективния 

орган  по  становище  или  изявления  на  отделни  негови  членове. 

Всеки си има свое становище, намерил е за удачно да го сподели, но 

все  пак  аз  пък  намирам  за  удачно  да  припомня,  че  ние  сме 

колективен орган и този колективен орган се произнася с решение. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Имате  ли  други 

въпроси, колеги? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, аз нямам въпроси. Става въпрос само 

за едно-единствено. Вече имаше две решения, за да изясним един 

прост факт: имаме ли отчет или нямаме. Разбрахме в крайна сметка, 

че утре до обяд ще имаме информация как е изпълнен чл. 5, ал. 1 и 

да  свършим  с  тази  история.  Има  две  решения  в  случая,  а  не 

становище на отделни членове. 

ИВАЙЛО ЦОНКОВСКИ: Добре, разбрах. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 

други въпроси към господин Цонковски, да го освободим. 

Благодаря ви. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  имайки  предвид 

недоразумението,  което  за  пореден  път  разиграваме  пред 

администрацията –  аз твърдя, че ние го разиграваме и ще ви кажа 

защо.  Защото  очевидно  нашето  решение  не  е  сведено  до 

администрацията. 

Аз  имам следното  предложение:  във  всяко  решение,  което 

касае  изпълнение  на  определени действия  от  администрацията  на 

Централната избирателна комисия, последната точка да бъде на кой 

член от Централната избирателна комисия се възлага да сведе това 

решение или тази задача до администрацията, за да може тя да го 

изпълни.  Защото  няма  защо  да  висят  в  пространството  нашите 

решения без да стигат до администрацията. 

И трябва да сме наясно и с нашите отговорности.  Ако тук 

сега  ще  си  разиграваме  сценарий  като  при  бракоразводно  дело, 

викане на полицията,  защото мъжът ми ме бие,  по отношение на 

нашата администрация, аз съм категорично против. Затова ви правя 

това  процедурно  предложение.  Вземаме  решение,  което  касае 

изпълнение на определени задачи от администрацията и последната 

точка  е  кой  от  членовете  на  ЦИК  свежда  това  решение  на 

администрацията. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Абсолютно  подкрепям  госпожа 

Сидерова. Аз бях за такова решение още в началото, защото не само 

в този случай, а аз отдавна установих, че нещо по което сме взели 

решение, изобщо малката ни администрация (те не са на пет етажа, 

за да не сме стигнали до тях), мъничката администрация въобще не 

знае.  Хората,  които  трябва  да  ги  приведат  в  действие,  не  знаят. 

Абсолютно  подкрепям  госпожа  Сидерова  с  много  нормалното 

предложение. 

Не  исках  пред  него  да  казвам,  че  наистина  това,  че  ние 

помежду си допускаме тук две години тон може би заради преумора, 

не  е  редно  –  знаете  много  добре  моето  мнение  за  господин 
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Цонковски и за длъжността, че трябва да бъде обявена на конкурс, 

т.е. аз не го защитавам, но в никакъв случай не може човек, изправен 

пред  20  човека,  да  отговаря  и  на  такъв  остър  тон.  Много  е 

притеснително.  Ако  съм  аз,  трябва  да  ви  кажа,  че  ще  потъна  в 

земята. Аз няма да мога нищо да отговоря. Така че нека все пак да се 

съобразяваме с това. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Госпожо  председател,  ако  се 

счита, че моят тон е бил остър, искам да обясня пред Централната 

избирателна  комисия,  че  това  има  обяснение.  В  петък  помолих 

господин Цонковски да ми каже докъде е стигнало изпълнението на 

нашето решение за сумите, които гласувахме на колеги, ангажирани 

с изборите. Господин Цонковски ми отговори, че аз не съм никаква и 

той не ми дължи отговор...  (Оживление.)  Да, господин Цонковски 

пред свидетел. Свидетел беше главната счетоводителка. Аз помолих 

двамата да дойдат. 

Господин Цонковски ми отговори, че аз не съм никаква  и той 

на мене няма да обяснява. След което, когато го попитах – в края на 

краищата той получава заплата тук затова и следва да ми каже какво 

е станало, той ми каза, че ще отнесе въпроса по-нагоре. И аз затова 

искам  да  попитам  Централната  избирателна  комисия  кое  е  това 

място по-нагоре, където господин Цонковски ще отнесе този въпрос 

– питането докъде е стигнало изпълнението на нашето решение. 

Вие знаехте, че се ангажирах да проверя този въпрос, колеги 

и  господин  Цонковски  с  един  изключително  груб  тон  напусна 

кабинета  ми.  Остана  главната  счетоводителка,  от  която  получих 

коректен доклад по въпроса. 

Така  че  не  този  тон  е  продиктуван  от  мен,  а  този  тон  е 

продиктуван от господин Цонковски, който – не бива да забравяме – 

получава заплата от … лв. … лв. при отговорностите, които има. Не, 

госпожо  председател,  ще  го  кажа.  При  положение,  че  един 
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заместник-министър  получава  … лв.  Сравними  ли  са  тези 

отговорности и това поведение? 

Така че аз обяснявам: ако тонът ми е бил наистина по-остър, 

моля да бъда извинена, но той е предизвикан. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз не знаех предисловието на тези 

неща. По принцип пак ви казвам извън присъствието на господин 

Цонковски, но аз и на него мога да го кажа, на мен в началото той 

ми беше по автобиография...

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Госпожо Мусорлиева, 

извинявам  се,  че  ви  прекъсвам,  но  ние  имаме  заседание  на 

Централната  избирателна  комисия.  Нямаме  събиране,  разговори, 

обсъждане  на  лични  отношения  в  частен  разговор,  нито  някаква 

друга тема. 

Както  и  не  считам,  че  на  заседание  на  Централната 

избирателна  комисия,  което   се  излъчва  онлайн,  следва  да  се 

коментират  възнаграждения, тъй като това  е защитена информация 

и аз лично не искам да участвам в изнасянето на тази информация. 

Намирам  го  за  противозаконно.  Така  че  много  ви  моля,  да  се 

придържаме към дневния ред и да продължаваме. Упрекът не е към 

вас.  Просто  ви  моля  да  не  задълбочаваме  повече  според  мене 

нередното движение на това заседание. 

Практиката ме е убедила обаче, че нямам механизми, с които 

да преустановя такива действия, затова предпочитам да ги оставям 

на  преценката  на  членовете  на  ЦИК.  Има обаче  законови норми, 

които не би следвало да се нарушават и поне доколкото е в моите 

възможности, ще се опитам да не допусна такива нарушения. 

Госпожо Сидерова, вие приключихте ли? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приключих.  Като свърши господин 

Емануил Христов,  ще помолим госпожа Сапунджиева да ни каже 

това, което е научила, защото не е нейна лична информация. 
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз нямам нищо против 

да подложа на гласуване това предложение.  Въпросът е,  че ние в 

случая  доведохме до  знанието  на  главния  секретар  решението  на 

Централната избирателна комисия, така че в случая няма конкретно 

решение,  което  да  не  е  било  доведено  до  знанието  на 

администрацията.  При конкретно решение,  когато се налага  да се 

доведе, няма пречка да бъде гласуван и отговорният член на ЦИК, 

който ще го сведе до знанието на администрацията. 

Заповядайте, господин Христов. 

6. Проект  на  решение  относно невъзстановяване  на 

изборни  безлихвени  депозити  от  изборите  за  народни 

представители на 12 май 2013 г.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Колеги,  ще продължа с  материала, 

който докладвах на заседанието в петък. Ако си спомняте, докладвах 

ви, че от Българската народна банка е получено едно писмо, в което 

ни пишат, че за 14 позиции, в т.ч. 13 политически партии и един 

независим  кандидат,  депозитът,  който  е  преведена  в  банката,  все 

още е там и ни питат какво да правят.  Тогава аз  ви казах,  че ще 

трябва да направя по-конкретна справка, въпреки че имах вече една 

справка. Във връзка с това съм ви предложил в днешното заседание 

един проект за решение, който е качен във вътрешната мрежа. 

Преди  да  ви  прочета  проекта  за  решение,  ще  ви  кажа   за 

какво става дума. 

Тези  14  позиции  касаят  деветте  партии,  които  бяха 

регистрирани, но не подадоха кандидатски листи, т.е. не участваха в 

изборите  и  оттам-нататък  имат  съответно  нула  действителни 

гласове, защото нямат кандидатски листи. 

Останалите пет позиции касаят четири партии, които ние сме 

заличили,  както  и  независимия  кандидат  Октай  Хасанов 
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Енимехмедов,  който  също  е  заличен  в  районната  избирателна 

комисия в гр. Бургас, но има внесен съответният депозит. 

Във  връзка  с  това  съм  подготвил  съответното  решение,  в 

което  предварително искам да  ви  кажа,  че  част  от  заличените  са 

завели дела, част от делата са приключили. Едно-единствено дело не 

е приключено. До петък имаше две дела, които не бяха приключили. 

Те бяха на политическа партия „Солидарност“ и политическа партия 

„Българска национално-патриотична партия“. С днешна дата обаче 

има  решение  относно  ПП  „Солидарност“,  докато  за  другата 

политическа партия – за  заличаването й,  вероятно ще мине доста 

време докато се произнесат, тъй като ние сме изпратили решението 

до Върховния административен съд. Оттам в средата на м. юни са се 

произнесли, че не е за тях и го препращат на Административния съд 

–  София.  Доколкото  разбрах,  Административният  съд  в  София  е 

назначил  делото  в  сряда,  но  то  може  да  бъде  обжалвано 

впоследствие  пред  Върховния  административен  съд,  така  че 

процедурата е по-продължителна. 

Затова  предлагам,  тъй  като  все  пак  става  дума  за  една 

сериозна сума, това решение, което съм подготвил, да бъде прието, 

тъй като касае всички партии без тази, за която съдебната процедура 

не  е  приключила.  Във  връзка  с  това  ще  ви  прочета  проекта  за 

решение,  който  се  намира  на  страницата  на  ЦИК  за  днешното 

заседание. 

„Проект  за  решение  относно   невъзстановяване  на  изборни 

безлихвени  депозити  от  изборите  за  народни  представители  на 

12 май 2013 г.

На  основание  чл.  80,  ал.  1  от  Изборния  кодекс 

невъзстановените суми от депозити по чл. 79, ал. 2 от ИК постъпват 

в  Център  „Фонд  за  лечение  на  деца“  към  министъра  на 

здравеопазването.
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На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 80, ал. 1 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. УКАЗВА  на  Българска  народна  банка  –  Централно 

управление,  София,  да  преведе  по  сметката  на  Център  „Фонд  за 

лечение  на  деца“  към  министъра  на  здравеопазването  сумите, 

внесени от партиите за участие в изборите за Четиридесет и второто 

Народно събрание на 12 май 2013 г., регистрирани за участие, но не 

представили  кандидатски  листи  за  народни  представители,  както 

следва:

Партия

1 ПП „Български демократичен съюз „Радикали”

2 ПП „Обединена социалдемокрация“

3 ПП „Политически клуб „Екогласност“

4 ПП „Земеделски народен съюз“

5 ПП „Национален идеал за единство“

6 ПП „Никола Петков“

7  ПП  „Национално  движение  за  права  и 
свободи“

8 ПП „Синьо единство“

9 ПП „Новото време“

2. УКАЗВА  на  Българска  народна  банка  –  Централно 

управление,  София,  да  преведе  по  сметката  на  Център  „Фонд  за 

лечение  на  деца“  към  министъра  на  здравеопазването  сумите, 

внесени  от  регистрираните  партии,  както  и  от  инициативните 

комитети  за  издигане  на  независими  кандидати,  за  участие  в 

изборите  за  Четиридесет  и  второто  Народно  събрание  на  12  май 
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2013 г., чиято регистрация е заличена по чл. 83, ал. 5, съответно по 

чл. 29, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, както следва:

Партия, независим кандидат

1 ПП „Зелена партия”

2 ПП „Солидарност“

3 ПП „Партия на българските комунисти“

4 Независим кандидат Октай Хасанов Енимехмедов

Препис от решението да се изпрати на Българската народна 

банка  –  Централно  управление,  София,  на  партиите  и  на 

инициативния комитет, чиито депозити подлежат на превеждане по 

сметката на Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на 

здравеопазването.“

Това  е  моето  предложение.  Когато  излезе  решението  и  за 

последната  партия,  ще вземем отделно решение  за  нея,  тъй  като, 

както ви казах, в сряда е заседанието на Административния съд в 

София, но кога ще го гледа Върховният административен  съд после, 

ако  се  обжалва.  Досега  няма  случай,  в  който  решението  да  не  е 

обжалвано пред Върховния административен съд и може би ще мине 

още доста време. Затова предлагам сега да излезем с това решение и 

да  оставим  само  една-единствена  точка,  която  да  решим 

впоследствие. 

Това  е  моето  предложение.  Ако имате  други съображения, 

съм готов да ги чуя. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на господин Христов. Разполагате с проекта за решение. Имате ли 

коментари, възражения, предложения за корекции? – Ако няма, ще 

подложа проекта на гласуване. 
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За всички тези партии, които не са регистрирали кандидатски 

листи, в случаите,  в които е имало обжалване,  има влезли в сила 

решения на съда. Има един-единствен случай, който не се обхваща 

от настоящото решение, тъй като все още няма решение на съда по 

жалбата на политическа партия „Българска национално-патриотична 

партия“. 

Всъщност хипотезите са две: тези, които не са регистрирали и 

тези,  които  са  заличени.  Не  знам  дали  абсолютно  всички  са 

обжалвали нашето решение. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  С  изключение  на  Октай 

Енимехмедов, другите са обжалвали и има влезли в сила решения на 

съда. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 

проекта  за  решение  относно   невъзстановяване  на  изборни 

безлихвени  депозити  от  изборите  за  народни  представители  на 

12 май 2013 г., моля да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Имаме Решение № 2742-НС. 

8.  От  Конституционния  съд  на  Република  България  – 

препис  от  искането  на  96  народни  представители  относно 

прекратени  пълномощия  на  Делян  Пеевски  и  определение  по 

к.д. № 16/2013 г. 

9.  От  Конституционния  съд  на  Република  България  – 

препис  от  искането  на  48  народни  представители  относно 

прекратени  пълномощия  на  Иван  Валентинов  Иванов  и 

определение по к. д. № 18/2013 г. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Колеги,  получени  са  две  писма  от 

Конституционния съд. Ще ви прочета само писмата – няма да чета 

исканията. 
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Първото  писмо  е  до  председателя  на  Централната 

избирателна комисия и е със следното съдържание: 

„На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за Конституционния съд 

изпращаме препис от искането на 96 народни представители от 42-то 

Народно събрание, за установяване на настъпила на 14 юни 2013 г. 

несъвместимост с положението на народен представител на Делян 

Славчев Пеевски поради изпълнение на друга  държавна служба – 

председател на ДАНС и предсрочно прекратяване на пълномощията 

му на народен представител, както и препис от Определението на 

Съда от 4 юли 2013 г. по конституционно дело № 16/2013 г.

В  10-дневен  срок,  считано  от  получаване  на  настоящото 

писмо,  имате  възможност  да  представите  писмено  становище  по 

делото.“ 

Ние  имаме  възможност,  не  е  задължително,  разбира  се. 

Просто ние сме конституирани като страна и имаме възможност, ако 

желаем,  да  представим.  Но в  случая  като  Централна  избирателна 

комисия,  аз  мисля,  че  нямаме.  На разположение е  писмото,  за  да 

може всеки да се запознае със самото изложение. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги,  имате  думата 

за коментар. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  обаче  считам,  че  не  е  в 

правомощията  на  ЦИК  да  преценява  дали  са  прекратени  или  не 

правомощията  на народен представител при липсата на решение на 

Народното събрание по този въпрос, тъй като ние сме обвързани с 

нормите на Конституцията, а там изрично е казано в кои случаи се 

прекратяват пълномощията на народен представител. 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колега  Сидерова,  някак  си  възприемам 

категорично  (реплика  на  госпожа  Сидерова)  –  в  смисъл,  вие 

заявихте  личното  си  мнение  практически  в  становището,  което 

изразихте затова кога може да се произнася ЦИК и кога – не. 
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За съжаление, ЦИК в момента не е в ситуация да преценява, 

но аз лично имам и становище: не ми е ясно точно в какво качество 

Централната  избирателна  комисия   е  конституирана  в 

производството  и  определено  ще  се  възползвам  да  се  запозная  с 

материалите, които са ни изпратени от Конституционния съд. 

Иначе по отношение на становище въобще по позицията ми, 

че не мога да разбера в какво качество ЦИК е конституирана,  не 

виждам и каква позиция  трябва да изразяваме като становище. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Ще  ви  прочета  само  тази  част  на 

определението, която касае това, което казахте.

„ОПРЕДЕЛЯ – допуска до разглеждане по същество искането 

на  представителите  и  конституира  като  заинтересовани  страни: 

Делян  Славчев  Пеевски,  Народното  събрание,  президента  на 

Република България,  Министерския  съвет  на  Република България, 

Върховния административен съд, Централната избирателна комисия, 

Българския  Хелзинкски  комитет,  Асоциация  „Прозрачност  без 

граници“ и Центъра за изследване на демокрацията.“ 

Явно  конституират  един  широк  кръг  и  затова  ви  казах  и 

мисля, че няма да имаме отношение. Затова ви предлагам да остане 

за сведение, но разбира се всеки ще се запознае с това. 

Аналогично такова писмо касае и другия случай, при който 

48 народни представители от 42-то Народно събрание са поискали 

установяване на настъпила несъвместимост с положението на Иван 

Валентинов Иванов за народен представител поради изпълнението 

на  друга  държавна  служба  и  предсрочно  прекратяване  на 

пълномощията му на народен представител, както и Определение по 

конституционно дело № 18/2013 г. 

Също  срокът  е  10-дневен  –  писмата  днес  дойдоха.  И  по 

същия  начин  в  определението  най-отзад  е  записано,  че  се 

конституират  като  заинтересовани  страни  съответно  лицето  Иван 
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Валентинов Иванов, Народното събрание, президентът на Република 

България  –  абсолютно всички,които  изчетох  преди  малко,  само ч 

вместо Делян Пеевски, е Иван Валентинов Иванов. 

На  разположение  са  и  двете  писма.  Аз  смятам  да  ги 

докладвам  засега  само  за  сведение,  но  всеки  който  желае,  няма 

проблем да се запознае с тях. Но аз мисля, че в случая Централната 

избирателна комисия – общото решение ще е на ЦИК, ако трябва да 

излезем  с  решение,  но  аз  не  виждам  защо  трябва  да  развиваме 

становище от наша страна. 

Предлагам да останат за сведение. Искам да чуя мнението ви. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на господин Христов. Имате думата за становища, коментари. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Същото  мнение,  както  и  по 

предишното определение. И пак изказвам личното си становище: не 

са прекратени пълномощията, тъй като няма решение на Народното 

събрание. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Много по-лесно щеше да бъде, ако имаше 

неяснота по този въпрос. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Има  ли  други 

коментари? 

Вие чухте доклада на господин Христов и предложенията. В 

крайна сметка има определения на Конституционния съд. Има две 

определения  и  аз  не  мисля,  че  ние  следва  да  преценяваме  по 

същество дали Конституционният съд правилно се е произнесъл или 

не.  Ако  някой  прави  такава  преценка,  аз  определено  се 

разграничавам от нея. Държа да го заявя. 

По отношение на това дали ние ще взимаме становище или 

не, е въпрос на решение на комисията. Господин Христов предложи 

тези определения да останат за сведение и ние да не излизаме със 
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становище по тези дела, по които са изпратени определенията и по 

които сме конституирани. 

Ако имате други предложения, ще моля да ги направите. Ако 

не,  ще  подложа  на  гласуване  това,  което  господин  Христов 

предложи. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  предложението  на  господин 

Христов по двете дела – то е аналогично, обстоятелствата са едни и 

същи и мисля, че мога да ги подложа на гласуване заедно, който е 

съгласен, моля да гласува да останат за сведение тези определения 

на Конституционния съд. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма. 

Имаме решение. 

7. От Министерството на външните работи – доклад от 

Силвия Ницова, главен специалист, относно участие в мисията 

на ОССЕ за наблюдение на изборите в Република Албания. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  получено е едно писмо от 

Министерството  на  външните  работи,  наречено  информация  от 

Силвия Ницова, старши специалист, относно участие й в мисията на 

ОССЕ  за  наблюдение  на  парламентарните  избори  в  Република 

Албания, които са проведени на 23 юни 2013 г. Има констатации и 

съответно препоръки. 

Нямам намерение да чета писмото, тъй като първо, е дълго, 

но е интересно, така че всеки, който би желал да се запознае как са 

протекли изборите в Албания, би могъл да се запознае и да види, че 

някои неща, които ги има в България, ги има и там. Аз се запознах с 

това  –  то  е  интересно.  Писмото  ще бъде  в  канцеларията  и  всеки 

може да се запознае с доклада на този български представител. 

Това е за сведение, госпожо председател. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 
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Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Имаме решение. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Колеги,  това  бяха  спешните  неща. 

Другите  са  възнаграждения,  които  могат  да  почакат,  така  че  аз 

приключих. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, аз ви предлагам 

да  включим  в  дневния  ред  разглеждането  на  двата  проекта  за 

хронограми за частичните избори на 29 септември 2013 г. Госпожа 

Дюкенджиева ги е подготвила отдавна. Ще ги качим във вътрешната 

мрежа за  днешното  заседание.  Затова  ви предлагам да  прекъснем 

заседанието за 10 минути и да продължим в 16,10 ч. 

(След почивката.)

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, продължаваме 

заседанието. Проектите за хронограми са във вътрешната мрежа за 

днешното заседание. 

Давам думата на госпожа Дюкенджиева да ги докладва. 

10.  Хронограма относно частични избори за кметове на 

кметства на 29 септември 2013 г. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, както ви казах 

и  преди  това,  тъй  като  на  29  септември  2013  г.  има  насрочени 

частични избори за кметове на кметства и отделно има насрочени 

частични избори за кметовете на общини Белене,  Трън и Гърмен. 

Тъй като тези три общини са с население под 30 000 избиратели, там 

ще  има  преброителна  комисия.  Затова  моето  предложение  е  да 

приемем две отделни хронограми за изборите на 29 септември 2013 

г., като едната хронограма да бъде за частичните избори за кметове 
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на кметства, а другата хронограма да бъде за частичните избори за 

кметове на общини. 

Аз лично ще започна  да  докладвам първо хронограмата  за 

частични избори за кметове на кметства, тъй като по нея няма много 

въпроси. 

Моето предложение на т. 1 е, където се казва, че президентът 

на републиката насрочва частичните избори за кметове на кметства, 

в  последната  колона  на  хронограмата  са  изписани  номерата  на 

указите.  Тъй  като  това  не  са  всичките  укази,  които  вече  имаме 

издадени от президента на републиката, моето лично предложение е 

просто  там  да  не  пишем  нищо,  да  не  се  изброяват  номерата  на 

указите и съответно броевете на „Държавен вестник“. Това е моето 

предложение и ако прецените да са всичките, ще изпиша всичките, 

тъй  като аз  разполагам с  тях,  извадила  съм си ги  от   „Държавен 

вестник“ и можем да ги добавим. 

Както преценим. Добре, може би има логика и да ги добавим, 

но може да се случи така че да има допълнително насрочен частичен 

избор, който да не бъде посочен в хронограмата. Аз може би по тази 

причина правя предложение да не са изброени номерата на указите в 

последната графа. Аз поддържам това предложение – последното да 

бъде празно и да не са изброени номерата на указите. Мисля, че до 

този момент кметствата са шест, но ще проверя точно колко са. 

Колеги, всъщност тук мисля, че няма някакви допълнителни 

неща,  които да  са  различни от  приеманите  досега  хронограми на 

Централната избирателна комисия. 

Що  се  отнася  до  образците  на  книжата,  което  е  т.  2  в 

хронограмата,  аз  съм  добавила  наше  Решение  №  2699  от  5  юни 

2013 г. и считам, че това е достатъчно като основание от Изборния 

кодекс, което да бъде посочено. 

Мисля,  че  по  тази  хронограма  нямам  въпроси,  които  да 

обсъждаме, ако разбира се вие нямате някакви въпроси. 

Разбира се, също т. 28, която е с условията и реда за участие 

на наблюдатели – там е посочено нашето Решение № 2706 от 7 юни 
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2013 г.  Искам да кажа,  че решенията са съобразени с последните 

наши решения след влизане в сила измененията в Изборния кодекс. 

Разбира се, накрая на хронограмата, за дата 6 месеца преди 

изборния ден съгласно чл. 3, ал. 4 и 5 и чл. 4, ал. 5 и 6 от Изборния 

кодекс, се счита датата 28 март 2013 г. и общинските избирателни 

комисии започват своята работа от 20 август. 

Колеги, за информация на ЦИК, на 14 август изтича срок за 

регистрации на партиите в ЦИК за частичните избори, така че като 

правим  сметките  за  отпуските,  на  14  август  трябва  да  имаме 

заседание. 

Колеги,  това  е  моето  предложение  по  хронограмата  за 

частичните  избори  за  кметове  на  кметства.  Аз  направих 

предложение  в  първата  точка  да  не  се  публикуват  указите  на 

президента, с които са насрочени частичните избори, тъй като това, 

което е в хронограмата, не е пълно – има още насрочени избори в 

кметства. 

Това  е  моето  предложение.  Слушам,  ако  някой  има 

възражения или допълнения. 

Според мен за изборите за кметовете на кметства книжата са 

покрити, за разлика от книжата за избор на кметове на общини. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  считам,  че  с  последното 

Решение № 2699 от 6 юни 2013 г. покрихме всички, включително с 

нови протоколи. Ако отворите на „частични избори – Варна“,  ще 

видите  една  подточка,  озаглавена:  решения  на  ЦИК  за  изборни 

книжа за нови и частични избори. Там фигурират 7 решения, които 

започват  от  9  декември  2011  г.  и  завършват  на  6  юни  2013  г. 

Спомняте си, че в началото приехме само за кмет на кметство, след 

това приехме за кмет на община, след това приехме за общински 

съветници.  След  това  приехме  допълнения  за  дописването  на 

партиите  по чл. 16а и 16б, ако си спомняте приложенията, защото се 

яви такъв проблем, че няма такива книжа. И след това приехме и 

новите  решения от  6  юни 2013  г.,  в  които  описахме  застъпници, 

наблюдатели,  новите  протоколи  и   новите  избирателни  списъци. 

Горе- долу, поне по моите наблюдения, изборните книжа са приети. 
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По  отношение  на  хронограмата,  аз  имам  следните 

предложения, които не мога да ги счета като забележки, но мисля, че 

е удачно да споделя с вас. 

В т. 7, където се препраща към чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3, мисля, че 

не е лошо да сложим и чл. 90, ал. 4 от Изборния кодекс, а също така 

и да отбележим чл. 280, т. 12, която преодолява тази първоначална 

непълнота  на  законодателството  по  отношение  на  частичните 

избори, при съобразяването със сроковете. Преодолява  я според мен 

не много удачно, но все пак е отбелязано в законодателството, че 

другите  срокове трябва  да  съответно  да  се  съобразят.  Така  че  ви 

предлагам в т. 7 да добавим тези две правни норми: чл. 280, т. 12 и 

чл. 90, ал. 4, като т. 3 остава. 

След  това  в  т.  12  при  изпълнение  на  наказанията  съм  си 

отбелязал, че в чл. 280, т. 7 е 25 дена, а не е 40. И ако чл. 280, т. 7 не 

е  вярно  като  правно  основание  –  не  като  дейност,  във  втората 

колонка съм, да го преместим надолу. 

В т. 12 е записано правно основание чл. 280, т. 7. Съгласно 

това  правно  основание  срокът  е  25  дена.  Само  че  не  съм  много 

сигурен дали правното основание по т. 7 съответства на описаното 

действие в т. 12. Защото пък от друга страна този срок е записан в 

чл. 46, ал. 2 и е 55 дена и 15 дена преди изборния ден съответно. 

Затова,  ако тръгнем да  събираме сроковете  за  тези избори, 

или трябва да стъпим на чл. 280, т. 12 и да кажем, че е 40 дена и то 

във връзка с чл. 46, ал. 2, тъй като сме счели, че тези срокове са 

дълги  и  трябва  да  ги  съберем  по-надолу,  защото  55  дена  преди 

изборите не може някак си това да стане, или пък приемаме, че може 

да стане 55 дена преди изборите, защото има достатъчно време. 

Но ако приемем, че то трябва да се съобрази със съкратените 

срокове  за  частичните  избори,  то  трябва  вместо  чл.  280,  т.  7,  да 

сложим чл. 280, т. 12 във връзка не с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3, а с чл. 46,  

ал. 2 от изборния кодекс. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  аз  приемам да  сложим 

чл.  280,  т.  12,  тъй като няма как да сложим 55 дена,  защото при 

частичните  избори  може  да  има  случаи  –  да,  това  не  е  този,  но 
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понякога президентът ги насрочва на 50 дена и няма как на 55-тия 

ден да правим каквото и да било. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: В т. 12 чл. 280, т. 7 да се замени с 

чл. 280, т. 12, да се добави накрая ал. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 може и 

да остане,  защото е правно основание за приемане според мен на 

цялата хронограма. 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Добре.  Колеги,  в  т.  12 

основанието ще бъде чл. 280, т. 12, чл. 46, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 

ще си остане. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да дам и едно предложение по т. 

13. Тъй като срокът там е по чл. 54, ал. 3 и е 55-дневен, отново да 

сложим чл. 280,  т.  12 във връзка с чл.  54,  ал.  3 и да си остане и 

правното основание по чл. 26. Същото се отнася и за т. 17, т. 27. В т. 

27 вижте, че е отбелязан чл. 280, т. 6. (Реплики.)

Само да се обоснова за т. 17. Считам, че чл. 280, т. 12 трябва 

да се сложи, защото именно т. 12 ни прехвърля към чл. 93, а т. 3 не 

ни прехвърля към чл. 93. Аз не казвам, че не трябва да остане, но 

според мен действието, което е описано в т. 17, не отговаря на чл. 

280, т. 3, а отговаря на чл. 93. 

Това, което всъщност предлагам, е да си остане чл. 280, т. 3, 

но да се сложи  и чл. 280, т. 12 във връзка с чл. 93. 

По т. 27 отново трябва да се добави според мен чл. 280, т. 12, 

която да ни препрати към чл. 71, ал. 4, защото чл. 280, т. 6 ни казва, 

че се образуват само секциите не по-късно от 35 дена, но чл. 71, ал. 4 

казва какво прави кметът на общината. 

И в т. 38 мисля, че трябва също да се добави чл. 280, т. 12. 

За други места не съм отбелязал да имам предложения. Засега 

това са ми предложенията за допълнения. 

Мисля, че трябва да се добави и чл. 280, т. 12 и в чл. 39 и чл.  

40, защото там срокът по чл. 125, ал. 4 е 32 дена... Но там не трябва. 

Там е записано точно и ясно, че е 29 дена и в тоя смисъл мисля, че 
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тук чл. 280, т. 12 няма да е удачно. Оттеглям си предложението за 

чл. 39 и 30. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  в  т.  37,  която  е  „ОИК 

изпращат на ЦИК за проверка списък с данните за регистрираните 

кандидати за кметове на кметства“,  в  основанията добавяме и чл. 

280, т. 12. 

В т. 38: „ГД „ГРАО“ при МРРБ извършва проверка“ – нямаме 

промяна в основанието. Остава си чл. 125, ал. 4. 

В т. 39, която е „ОИК установяват резултатите от подписките 

на  независимите  кандидати“  си  остава  чл.  125,  ал.  5  и  нямаме 

добавяне на основания. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Искам да обърна внимание. Т. 31 

при мен е: „ОИК регистрира кандидатите за кмет на община“. Там 

пак ще запишем чл. 280, т. 5. (Реплики.) Добре, нека да са кметове на 

кметства. Няма значение. Действията са еднакви, но мисля, че тук е 

добре да прехвърлим към чл. 125 също, по следната причина: ако 30 

дена преди изборите се представят тези подписки за регистрация на 

кмет  –  и  инициативните  комитети  ще  трябва  да  представят 

подписки. И даваме на ГД „ГРАО“ само един ден да ги провери. 

Дали ще успее? А законовият срок по чл. 125, ал. 4 е 32 дена преди 

изборния ден. И имаме 32-и, 31-и, 30-и, 29-и, т.е. четири дена на ГД 

„ГРАО“ да проверява. А тук даваме 30-ия и 29-ия ден. Остават само 

два дена. Дали не трябва да ги съобразим. Дали чл. 280, т. 12 не ни 

казва, че можем да ги съобразим? И въпреки че в закона е записано 

29 дена по ал. 4 и 5, да ги мръднем на 27. Защото при положение, че 

ти съкращават сроковете да представиш подписката, логично е да се 

изместят и сроковете за проверка на тази подписка. 

В чл. 125, ал. 4 пише: „Подписката се предава на общинската 

избирателна комисия не по-късно от 32 дена преди изборния ден.“ 

Сега приемаме, че чл. 280, т. 5 ни казва, че няма да е 32 дена, а ще е  

30 дена  преди изборния ден сигурно.  По чл.  125,  ал.  4  какво ще 
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проверява ГД „ГРАО“? Пише: „ГД „ГРАО“ ще извърши проверка на 

подписките  за  независими кандидати  за  кмет  на  кметство  или на 

община“.  И  ако  се  регистрира  на  30  ден  –  това  се  отнася  за 

кандидати, тъй като партиите няма да имат подписка. Аз говоря за 

подписката за независими кандидат. Издигаш независим кандидат за 

кмет на кметство до 1000 души, но другия ден ще имаме избори за 

кмет на община до 40 000 души. Може да има инициативен комитет, 

който да събере подписи и да поиска да издигне кандидат за кмет на 

община. 

Аз говоря, че ако тук говорим за кмет на кметства, чл. 125, ал. 

4 и ал. 5 кои подписки разглеждат? Разглеждат видно подписки за 

независими кандидати за кмет на община или на кметство. Къде сме 

написали докога е крайният срок за предаване на тези подписки? 

Член 125, ал. 4 казва, че подписката се предава не по-късно от 

32 дена преди изборния ден. Особената разпоредба на чл. 280, т. 5 

съкращава тоя срок с два дена и казва: на 30-тия ден, само че ние не 

сме пипнали срока, в който ГД „ГРАО“ трябва да извърши проверка. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не сме го пипнали, защото пише, 

че проверката се прави на 29-я ден. Как да го пипнем? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Няма как да се направи на 29-я 

ден, ако го внася в 17 ч. в понеделник и утре сутринта аз искам от 

ГД „ГРАО“ да имам проверката. Това не е реалистично. Според мен 

срокът по чл. 125, ал. 4 и ал. 5 търпи промяна, както търпят промени 

всички други срокове. И то на основание чл. 280, т. 12, която казва, 

че другите срокове се прилагат съответно. Не е логично да направи 

проверка  „ГРАО“, а тя не може да не направи, ако в 17 ч. вечерта 

предадем подписката.  Аз разбирам,  че става  дума за кметства,  но 

става дума всъщност за всички случаи. Законът е дал 3 дена, а ние 

тук не съобразяваме тоя срок. 
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Моето предложение е 29-я ден по чл. 125, ал. 4 и ал. 5, да 

стане 27-ят ден и то на основание чл. 280, т. 12 във връзка с чл. 125, 

ал. 4 и ал. 5. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  ще  ви  накарам  да  погледнете 

разпоредбите на чл. 125, ал. 4 и ал. 5.Там срокът за проверка е 3-

дневен и освен това   срокът  на  общинската  избирателна  комисия 

също е 3 дена по-къс в сравнение със срока, който е за подаване на 

документите.  Подписката  се  предава  31  дни,  общинската 

избирателна комисия установява не по-късно от 29 дни. И ето ви го 

тук: Кандидатите се регистрират и обявяват – 27 дни. 

Следователно,  спокойно  може  да  се  намали  срокът  за 

проверката   от  29  на  27  дни.  В  краен  случай  на  28  дни,  защото 

извинете, но за кандидати за кметове на кметства подписките ще са 

по-къси. Затова два дена според мене са достатъчни, ако ще правим 

съответни срокове. А на 27-я ден съгласно чл. 280, т. 5 имаме краен 

срок за обявяване на регистрираните кандидати. Затова нека сложим 

поне до 28-я ден да е проверката, т.е. да дадем два дена, тъй като тук 

подписките не са големи и регионалната дирекция на „ГРАО“ може 

да се справи. А и кандидатите няма да са толкова много, както при 

парламентарни  избори  или  като  за  кмет  на  голяма  община.  Тук 

говорим за кметове на кметства. 

И понеже за пръв път законодателят ни е оставил възможност 

да  творим,  аз  ви  предлагам  да  измислим  двудневен  вместо 

тридневен срок, за да влезем в другия срок, както цитирах чл. 280, т. 

5,  който е  за  обявяване  на регистрираните кандидати и е  27 дни. 

Казали са ни, че можем да правим каквото искаме, за да съобразим 

сроковете  и  затова ви предлагам да приложим тази преценка. 

Член 125, ал. 6 е: „Когато  общинската избирателна комисия 

установи, че независим кандидат не е подкрепен от изискуемия брой 

избиратели, регистрацията му се заличава“, т.е. имаме и решението, 

дадено  в  закона  –  „с  решение,  което  незабавно  се  изпраща  на 
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инициативния  комитет“,  така  че  полезният  ход  е  намислен  и  в 

закона е разписан. Той е в чл. 125. Не са дадени срокове, но става 

дума  очевидно  за  действие,  което  се  върши  след  излизане  на 

резултатите  от  проверката.  Именно  затова  е  този  текст.  Иначе 

нямаше да го има, ако е приключила на 32-я ден регистрацията. И 

естествено  липсва  всякакъв  разум   до  29-я  ден  да  се  извършват 

проверките. Аз не оспорвам, а подкрепям. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  никой  не  го 

оспорва, приемаме 28 дни, госпожа Дюкенджиева го премества. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз лично не го приемам. 

Може ли тогава само да ми кажете по т. 38, освен че е на 28 

дена, какво друго основание ще има освен чл. 125, ал. 4? (Реплики.)

ХРОНОГРАМА
за частични избори за кметове на кметства на 29 септември 2013 г.

№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

1. Президентът  на  републиката 
насрочва  частични  избори  за 
кметове на кметства

Чл. 279, ал. 5

2. ЦИК  утвърждава  образците  на 
изборните  книжа  за  частичните 
избори за кметове

Решение 
№ 2699-МИ 

от 06.06.2013 г.
3. ЦИК определя реда за проверка 

на  подписки  за  участие  на 
независими кандидати и възлага 
изпълнението  на  ГД  “ГРАО”  в 
МРРБ

Решение № 
1641-МИ от 
20.02.2012 г.

4. ЦИК определя реда за проверка 
на  списъците с  имената,  ЕГН и 
подписите  на  избирателите, 
подкрепящи  регистрацията  на 
партиите и възлага изпълнението 
на ГД “ГРАО” в МРРБ

Решение № 
1640-МИ от 
20.02.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

5. Извършената в ЦИК регистрация 
на партии и коалиции от партии 
за  участие  в  общите  избори  за 
общински  съветници  и  кметове 
запазва действието си. Партиите 
и коалиции от партии представят 
в  ЦИК  заявление  за  участие  в 
частичните избори за кметове на 
кметства
Решение  №  1496-МИ  от 
17.11.2011 г.
Нерегистрираните  за  участие  в 
общите  избори  за  общински 
съветници  и  кметове  партии  се 
регистрират  в  ЦИК  Решение 
№ 1496-МИ от 17.11.2011 г.

Чл. 280, т. 1

Чл. 280, т. 3

- 45 дни 14.08.2013 г.

6. ЦИК регистрира партии/допуска 
вече  регистрирани  партии  и 
коалиции  за  участие  в 
частичните избори за кметове на 
кметства

Чл. 280, т. 1 и 3 - 45 дни 14.08.2013 г.

7. ГД  “ГРАО”  в  МРРБ  извършва 
проверка  на  списъците, 
представени  от  новорегистрира-
щите се партии по чл.  280,  т.  3 
във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от 
ИК  за  участие  в  частичните 
избори за кметове на кметства

Чл. 280, т. 3, 
чл. 280, т. 12

Чл. 26, ал. 1, т. 1 
и 3 и чл. 90, ал. 

4

- 42 дни 17.08.2013 г.

8. Коалициите  от  партии 
представят  в  ЦИК заявление  за 
регистрация в частичните избори 
за кметове на кметства

Чл. 91, ал. 2 и 4
Чл. 280, т. 3

- 40 дни 19.08.2013 г.

9. ЦИК  незабавно  регистрира/ 
допуска  до  участие  партия  за 
участие  в  частичните  избори за 
кметове на кметства в случаите, 
когато отказът за регистрация/за 
участие по чл. 90, ал. 2 от ИК е 
отменен от ВАС

Чл. 280, т. 3
Чл. 26, ал. 1, т. 1 

и 3

- 40 дни 19.08.2013 г.

10. ЦИК  регистрира  коалициите  от 
партии за  участие  в  частичните 
избори за кметове на кметства

Чл. 91, ал. 2
Чл. 280, т. 3

- 40 дни 19.08.2013 г.

11. ЦИК  с  решение  извършва  про-
мени в състава на регистрирани-
те и допуснати до участие коали-
ции  от  партии  за  частичните 
избори за кметове на кметства

Чл. 280, т. 3
Чл. 26, ал. 1, т. 1 

и 3

- 40 дни 19.08.2013 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

12. ГД “Изпълнение на наказанията” 
в  Министерството  на  право-
съдието  предоставя  на  ГД 
“ГРАО” в МРРБ данни за лицата, 
изтърпяващи наказание  лишава-
не  от  свобода  за  автоматизи-
раното  им  заличаване  от 
избирателните списъци

Чл. 280, т. 12 
Чл. 26, ал. 1, т. 1 
и 3 и чл. 46, ал. 

2

- 40 дни 19.08.2013 г.

13. Кметовете  на  общините 
определят  местата  за  обявяване 
на  избирателните  списъци  и 
уведомяват ОИК

Чл. 280, т. 12 и
Чл. 54, ал. 3

- 40 дни 19.08.2013 г.

14. Гражданите  на  друга  държава-
членка  на  ЕС,  които  желаят  да 
бъдат  вписани  в  избирателните 
списъци за частичните избори за 
кметове на кметства и не са били 
вписани  в  избирателните 
списъци – част ІІ, в изборите на 
23 октомври 2011 г.,  представят 
декларация  по  образец  в 
общинската  администрация  по 
адреса  на  пребиваване  на 
територията  на  съответното 
населено  място.  Вписаните  в 
избирателните списъци – част ІІ, 
подават  нова  декларация  само 
при  промяна  на  някои  от 
декларираните обстоятелства

Чл. 63, ал. 1
и ал. 2

- 40 дни 19.08.2013 г.

15. Доставчиците  на  медийни 
услуги,  с  изключение  на 
електронните  медии,  обявяват 
условията  и  цените  на 
предоставените от тях услуги на 
интернет  страниците  си.  Тези 
условия  и  цени  се  изпращат 
незабавно на Сметната палата и 
на ЦИК.
Доставчиците  на  медийни 
услуги  обявяват  на  интернет 
страницата  си  пълното 
съдържание  на  договорите, 
сключени с всички регистрирани 
за  участие  в  изборите  партии, 
коалиции  от  партии  и 
инициативни комитети, в срок до 
три  дни  от  подписването  на 
договора.

Чл. 138
Чл. 138а

- 40 дни 19.08.2013 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

16. Електронните  медии,  с 
изключение  на  БНТ,  БНР  и 
техните  регионални  центрове 
определят  и  обявяват  на 
интернет  страницата  си 
условията,  реда  и  тарифите  за 
предоставяне  на  време  за 
отразяване  на  предизборната 
кампания  на  партиите, 
коалициите  от  партии  и 
инициативните  комитети  и  ги 
изпращат  на  Сметната  палата. 
Електронните  медии  с 
национален  обхват  предоставят 
тези  условия,  ред  и  тарифи  на 
ЦИК.  Електронните  медии  с 
регионален  и  местен  обхват 
предоставят тези условия,  ред и 
тарифи на ОИК

Чл. 148, ал. 2 и 3 - 40 дни 19.08.2013 г.

17. ЦИК изпраща на ОИК списък на 
регистрираните  и  допуснати  до 
участие  партии  и  коалиции  от 
партии,  както  и  информация  за 
извършените промени в състава 
на  коалициите  от  партии 
незабавно  след  приключване  на 
регистрацията  в  частичните 
избори за кметове на кметства

Чл. 93
Чл. 280, т. 3 и 
чл. 280, т. 12

Чл. 26, ал. 1, т. 1 
и 3

- 39 дни 20.08.2013 г.

18. ЦИК  определя  структурата  и 
съдържанието  на  единната 
номерация  на  избирателните 
секции

Решение № 
1533-МИ от 
15.12.2011 г.

19. Кметовете  на  общините 
образуват  със  заповед 
избирателните  секции  на 
територията  на  общината  и 
утвърждават  тяхната  номерация 
и адрес.
Заповедта  на  кмета  се  обявява 
публично

Чл. 71, ал. 2 и 3
Чл. 280, т. 6

- 35 дни 24.08.2013 г.

20. ЦИК  утвърждава  образците  на 
указателните  табели  и  табла, 
както  и  образците  на 
отличителните  знаци  на 
застъпниците

Решение  № 
1544-МИ  от 
20.12.2011 г.
Решение  № 
2707-МИ от
07.06.2013 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

21. Партиите  и  коалициите  от 
партии  могат  да  подадат 
заявление  за  заличаване  от 
състава  на  коалицията 
наименованието на партия, която 
я  е  напуснала,  за  частичните 
избори за кметове на кметства

Чл. 280, т. 4 
Чл. 26, ал. 1, т. 1 

и 3

- 35 дни 24.08.2013 г.

22. ЦИК  заличава  от 
наименованието  на  коалицията 
от  партии  партиите,  които  са 
напуснали състава й, и отбелязва 
в  регистъра  промените  в 
наименованието  й  в  частичните 
избори за кметове на кметства

Чл. 280, т. 4 
Чл. 26, ал. 1, т. 1 

и 3

- 35 дни 24.08.2013 г.

23. Партия,  включена  в  състава  на 
коалиция  от  партии,  която след 
регистрацията  на  коалицията  от 
партии напусне състава й, може 
да участва  в  частичните  избори 
за  кметове  на  кметства 
самостоятелно

Чл. 280, т. 4 - 35 дни 24.08.2013 г.

24. Партиите  и  коалициите  от 
партии,  регистрирани/допуснати 
до  участие  в  ЦИК,  както  и 
образуваните  местни  коалиции 
от партии, които ще участват в
частичните избори за кметове на 
кметства се регистрират в ОИК

Чл. 280, т. 4 - 35 дни 24.08.2013 г.

25. Инициативните  комитети 
представят  в  ОИК заявление  за 
регистрация,  подписано  от 
всички членове на инициативния 
комитет, за участие в частичните 
избори за кметове на кметства

Чл. 280, т. 4
Чл. 26, ал 1, т. 1 

и 3

- 35 дни 24.08.2013 г.

26. ЦИК  определя  условията  и 
сроковете  за  възлагане  чрез 
конкурс  на  компютърната 
обработка  на  данните  от 
гласуването

Решение № 
1644-МИ от 
21.02.2012 г.

27. Кметовете  на  общините 
изпращат на ГД “ГРАО” в МРРБ 
списък с
адресите  на  избирателните 
секции и уведомяват ОИК

Чл. 280, т. 6 
чл. 280, т. 12 и

чл. 71, ал. 4

- 35 дни 24.08.2013 г.

28. ЦИК определя условията и реда 
за участие на наблюдатели

Решение № 
2706-МИ от 
07.06.2013 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

29. Кметовете на общините предават 
на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за 
автоматизирано  отпечатване  на 
избирателните  списъци  за 
частичните избори за кметове на 
кметства – част ІІ

Чл. 52, ал. 5 - 35 дни 24.08.2013 г.

30. Инициативният комитет предава 
на ОИК подписката за издигане 
на  независим кандидат  за  кмет. 
ОИК  предава  незабавно 
подписката  на  териториалното 
звено на ГД „ГРАО” в МРРБ за 
проверка 

Чл. 280, т. 5 - 30 дни 29.08.2013 г.

31. ОИК регистрират кандидатите за 
кметове на кметства

Чл. 280, т. 5 - 30 дни 29.08.2013 г.

32. ОИК  определят  чрез  жребий 
поредните  номера  на  партиите, 
коалициите  от  партии  и 
независимите  кандидати  в 
бюлетината  и  обявява 
резултатите от жребия

Чл. 280, т. 5 и 9 - 30 дни 29.08.2013 г.

33. ОИК  чрез  жребий  определят 
реда  за  представяне  на 
кандидатите в различните форми 
на  предизборната  кампания  по 
регионалните  радио-  и 
телевизионни  центрове  и 
обявяват определения от жребия 
ред

Чл. 280, т. 5 и 9 - 30 дни 29.08.2013 г.

34. ОИК  с  решение  формират 
единните  номера  на 
избирателните  секции  в 
общините  съобразно  единната 
номерация  на  секциите, 
определена с решение на ЦИК

Чл. 71, ал. 6 - 30 дни 29.08.2013 г.

35. Избиратели  с  трайни 
увреждания,  които  желаят  да 
гласуват  с  подвижна 
избирателна  урна,  заявяват 
желанието си чрез заявление по 
образец  до  общинската 
администрация по постоянен или 
настоящ адрес

Чл. 176, ал. 1 - 30 дни 29.08.2013 г.

36. Откриване  на  предизборната 
кампания

Чл. 128
Чл. 280, т. 9

- 30 дни От
30.08.2013 г.

37. ОИК  изпращат  на  ЦИК  за 
проверка  списък  с  данни  за 
регистрираните  кандидати  за 
кметове на кметства

Чл. 280, т. 5, 
чл. 280, т. 12

Чл. 26, ал. 1, т. 1 
и 3

- 29 дни 30.08.2013 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

38. ЦИК определя размера и вида на 
таблото,  което  се  поставя  пред 
изборното помещение

Решение № 
1544-МИ от 
20.12.2011 г.

39. ГД  “ГРАО”  в  МРРБ  извършва 
проверка  на  подписките  за 
независими  кандидати  за 
кметове  на  кметства,  предадени 
от ОИК

Чл. 125, ал. 4 и 
чл. 280, т. 12

- 28 дни 31.08.2013 г.

40. ОИК установяват резултатите от 
подписките  на  независимите 
кандидати  за  кметове  на 
кметства

Чл. 125, ал. 5 - 28 дни 31.08.2013 г.

41. Кметовете  на  общините 
представят  на  ОИК 
предложенията  за  състав  на 
секционните  избирателни 
комисии  в  случаите,  когато  е 
постигнато  съгласие  между 
участниците в консултациите

Чл. 34, ал. 6
Чл. 280, т. 8

- 28 дни 31.08.2013 г.

42. Кметовете  на  общините 
изпращат  на  ОИК 
предложенията  на  партиите  и 
коалициите  от партии за  състав 
на  секционните  избирателни 
комисии в случаите, когато не е 
постигнато  съгласие  между 
участниците в консултациите

Чл. 280, т. 8 - 28 дни 31.08.2013 г.

43. ОИК  обявяват  кандидатите  за 
кметове на кметства

Чл. 280, т. 5 - 27 дни 01.09.2013 г.

44. ОИК  назначават  СИК, 
включително  и  подвижните 
секционни избирателни комисии

Чл. 280, т. 8 - 25 дни 03.09.2013 г.

45. Кметовете  на  общините, 
съответно кметовете на кметства 
и  кметски  наместници  обявяват 
избирателните  списъци. 
Избирателните  списъци  се 
публикуват  на  интернет 
страницата  на  съответната 
община

Чл. 280, т. 8 - 25 дни 03.09.2013 г.

46. Партията  или  коалицията  от 
партии при отказ за регистрация 
или  при  обявяване  на 
недействителност  на 
регистрацията  на  кандидата  за 
кмет на кметство, при смърт или 
изпадане в трайна невъзможност 
на  кандидата  й  да  участва  в 
изборите  може  да  предложи  за 
регистриране друг кандидат 

Чл. 127, ал. 4 и 5 - 20 дни 08.09.2013 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

47. Бюлетините  за  частичните 
избори  за  кметове  на  кметства 
започват да се отпечатват не по-
рано от  18 дни преди изборния 
ден

Чл. 173, ал. 4 - 18 дни От
11.09.2013 г.

48. ГД “Изпълнение на наказанията” 
към  Министерството  на 
правосъдието  предоставя  на  ГД 
“ГРАО” в МРРБ данни за лицата, 
изтърпяващи  наказание 
лишаване  от  свобода,  за 
автоматизирано  заличаване  от 
избирателните  списъци 
(повторно)

Чл. 46, ал. 2 - 15 дни 13.09.2013 г.

49. Краен  срок  за  подаване  на 
заявления  и  вписване  на 
избирател  в  списъците  по 
настоящ адрес, чиито постоянен 
и  настоящ  адрес  са  в  различни 
населени места

Чл. 53, ал. 1 - 14 дни 14.09.2013 г.

50. Общинските  администрации  по 
настоящ  адрес  предават  на  ГД 
“ГРАО” в МРРБ информация за 
подадените искания за гласуване 
по  настоящ  адрес  за 
автоматизирано  включване  на 
избирателя  в  избирателните 
списъци  по  настоящ  адрес  и 
заличаването му от избирателния 
списък по постоянен адрес 

Чл. 53, ал. 3 - 12 дни 16.09.2013 г.

51. Избирателите  подават  до  кмета 
на  общината/кметството 
заявления  за  отстраняване  на 
непълноти  и  грешки  в 
избирателните списъци

Чл. 50, ал. 2 - 7 дни 21.09.2013 г.

52. ЦИК  издава  разрешения  за 
провеждане  на  социологически 
проучвания в изборния ден

Чл. 137, ал. 1 - 7 дни 21.09.2013 г.

53. ОИК  оповестяват  по  подходящ 
начин чрез средствата за масова 
информация  мерките, 
позволяващи  на  избиратели  с 
увреждания  на  опорно-
двигателния  апарат  или  на 
зрението да гласуват  

Чл. 175, ал. 1 - 7 дни 21.09.2013 г.

54. Край на предизборната агитация 
(кампания)

Чл. 133, ал. 6 - 24 часа 
преди 

изборния ден

До 24,00 ч. на 
27.09.2013 г.
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действия

Основание
от ИК
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изборния ден
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55. Забрана  за  огласяване  на 
резултати  от  допитвания  до 
общественото  мнение  по  повод 
изборите  под  каквато  и  да  е 
форма 

Чл. 136 - 24 часа 
преди 

изборния ден

От 00,00 ч. на 
28.09.2013 г. до 
обявяване края 

на изборния 
ден на 

29.09.2013 г.
56. ОИК  регистрират  застъпниците 

на  кандидатите  за  кметове  на 
кметства  и  им  издават 
удостоверения  
ОИК регистрират застъпници на 
кандидатските  листи  на 
партиите,  коалициите от партии 
и  инициативните  комитети  до 
изборния  ден  и  им  издават 
удостоверения.
ОИК  води  регистър  на 
застъпниците  по  кандидатски 
листи,  който  публикува  на 
интернет страницата си

Чл. 33, ал. 1, т. 
19 и 19а

28.09.2013 г.

57. ИЗБОРЕН ДЕН 29.09.2013 г.
58. ОИК обявяват края на изборния 

ден  след  приключване  на 
гласуването не по-късно от 21,00 
часа на 29 септември 2013 г.

Чл. 33, ал. 1, т. 
20

29.09.2013 г.

59. Оповестяване  на  резултати  от 
социологически проучвания 

Чл. 137, ал. 3 След 20,00 ч. 
на 

29.09.2013 г.

29.09.2013 г.

60. СИК  предават  протоколите  с 
резултатите  от  гласуването  за 
кметове на кметства на ОИК

Чл. 36, ал. 1, т. 4 + 24 часа от 
приключване 

на 
гласуването

30.09.2013 г.

61. СИК предават останалите книжа 
и  материали  на  общинската 
администрация

Чл. 36, ал. 1, т. 5 + 24 часа от 
проключване 

на 
гласуването

30.09.2013 г.

62. СИК  предоставя  срещу  подпис 
на  членовете  на  комисията, 
участниците  в  изборите  или  на 
техните  представители  и 
застъпници и на  наблюдателите 
ксерокопие  от  подписания 
протокол  с  резултатите  от 
гласуването  в  избирателната 
секция,  подпечатано  на  всяка 
страница с печата на комисията 
и  подписано  от  председателя, 
заместник-председателя  и 
секретаря

Чл. 36, ал. 1, т. 8 + 24 часа от 
приключване 

на 
гласуването
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действия

Основание
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63. ОИК  установяват  и  обявяват 
резултатите  от  гласуването  и 
издават  удостоверения  на 
избраните кметове на кметства 

Чл. 33, ал. 1, т. 
21

+ 48 часа след 
приключване 

на 
гласуването

01.10.2013 г.

64. ОИК  предоставя  срещу  подпис 
на  членовете  на  комисията, 
участниците  в  изборите  или  на 
техните  представители  и 
застъпници и на  наблюдателите 
ксерокопие  от  подписания 
протокол  с  резултатите  от 
гласуването  в  частичния  избор, 
подпечатано на всяка страница с 
печата  на  комисията  и 
подписано  от  председателя, 
заместник-председателя  и 
секретаря

Чл. 33, ал. 1, т. 
22 + 48 часа след 

приключване 
на 

гласуването

65. ОИК  сканира  и  публикува  на 
интернет  страницата  си 
протоколите  на  секционните 
избирателни  комисии  не  по-
късно  от  48  часа  от  края  на 
изборния  ден  и  ги  изпраща  в 
Централната  избирателна 
комисия

Чл. 29, ал. 1, 
т. 21а

+ 48 часа след 
приключване 

на 
гласуването

66. ОИК  предават  в  ЦИК 
документите  съгласно 
изискванията на чл. 250, ал. 1 от 
ИК  за  частичните  избори  за 
кметове на кметства

Чл. 250, ал. 1 + 48 часа след 
получаване 

на 
протоколите 

на СИК
67. ОИК  насрочват  втори  тур  за 

кмет,  когато  няма  избран 
кандидат

Чл. 33, ал. 1, т. 
23

до 48 часа от 
обявяване на 
изборния ден 
за приключен

01.10.2013 г.

68. ОИК  предават  на  ТЗ  „ГРАО” 
избирателните списъци

Решение № 
1573-МИ от 

12.01.2012 г. (т. 
4)

+ 3 дни след 
изборни ден

69. Партиите, коалициите от партии 
и  инициативните  комитети 
премахват  поставените  от  тях 
агитационни материали.
При  неизпълнение  на 
задължението по чл. 134, ал. 9 от 
ИК се налага глоба
от 1000 до 5000 лв. (чл. 298, ал.1 
от ИК)   

Чл. 134, ал. 9 + 3 дни след 
изборния ден
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70. ЦИК  публикува  на  интернет 
страницата  си  резултатите  от 
гласуването  по  избирателни 
секции

Чл. 26, ал.1, т. 
33

71. Кандидатът за кмет, допуснат до 
участие до втори тур, може да се 
откаже
от участие в срок до 24 часа от 
обявяване  на  резултатите  от 
първия тур 

Чл. 246, ал. 8

72. Произвеждане  на  втори  тур  на 
частичните избори за кметове на 
кметства

Чл. 246, ал. 4 + 7 дни 06.10.2013 г.

73. ОИК  предават  на  общинските 
администрации  останалите 
книжа и материали от изборите

Чл. 33, ал. 1, т. 
27

+ 7 дни от 
обявяване на 
резултатите

 За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 3, ал. 4 и 5 и 
чл. 4, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс се счита датата 28 март 
2013 г. включително.

 Общинските избирателни комисии започват своята работа от 
20 август 2013 г.

Предлагам и следния проект за решение относно приемане на 

хронограмата  за  частични  избори  за  кметове  на  кметства  на  29 

септември 2013 г.

„На  основание  чл.  26,  ал.  1,  т.  1  и  2  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема  хронограма  за   частични  избори  за  кметове  на 

кметства на 29 септември 2013 г.“

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли други 

предложения  за  корекции?  –  Ако  нямате,  да  подложа  проекта  за 

хронограма на гласуване. 

Който е съгласен  с хронограмата  относно частични избори 

за кметове на кметства  на 29 септември 2013 г.  и с  предложения 

проект за решение, моля да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13, против – 1. 
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Имаме Решение № 2743-МИ. 

11.  Хронограма относно частични избори за кметове на 

общини на 29 септември 2013 г. 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  следващият  проект  е 

Хронограма  за  частични  избори  за  кметове  на  общини  на 

29 септември  2013  г.  Разбира  се,  когато  съм  подготвяла  проекта, 

беше насрочен само изборът за кмет на община Белене, а след това 

вече имаме насрочени частични избори за кмет на община Гърмен и 

за кмет на община Трън. Така че хронограмата ще бъде за частични 

избори за кметове на общини и няма да фигурира община Белене. 

Указите ще ги махна – няма да бъдат изброени. Поне такова е 

моето предложение. Като няма да ги има за частичните избори за 

кметове на кметства, няма да ги има и тука. 

Колеги, аз имам въпрос по т. 2 от тази хронограма относно 

утвърждаването  на  книжата.  Може  би  виждате  в  сайта,  че  съм 

написала  в  курсив  дали  са  необходими  нови  книжа,  свързани  с 

преброителната  комисия.  Искам  вашето  мнение  въобще  как  ще 

изглежда т. 2 с книжата по повод на преброителната комисия, тъй 

като и трите общини ще бъдат с преброителна комисия. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Най-малкото има три нови изборни 

книги. Ако приемем отново, че книжата на преброителната комисия 

не са изборни книжа, макар че по начина, по който вече е уредено, 

според мене са изборни книжа, ние трябва да приемем като изборни 

книжа: протокола на СИК за протичане на изборния ден; протокола 

на  преброителната  комисия  за  установяване  на  резултатите  и 

протокола на общинската избирателна комисия, който се съставя въз 

основа на протокола на преброителната комисия. Тоест, това са три 

вида  нови  изборни  книги  и  в  момента  не  се  сещам  дали  за 

преброителната  комисия имаше и някакви други книжа,  но ми се 
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струва, че в дадения случай с новата уредба те трябва да станат. Ще 

погледна,  мисля,  че  имаше  и  други  книжа  и  с  новата  уредба  те 

трябва да станат образци за изборни книжа. И аз вече съм намислила 

как. (Реплики.)

Според  мене  най-малкото  протоколът  за  установяване  на 

резултатите не може да е документ на преброителната комисия, а 

трябва  да  е  изборна  книга.  Защото,  извинявайте,  абсурдно  е 

документ, с който се установяват изборни резултати, да не е изборна 

книга по определен образец. 

Ще свикам утре Работна група 1.5., за да помислим как точно 

да действаме, ако можем в по-ранни срокове да сме готови. Или най-

късно ще я свикам на 10 юли. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, да си позволя 

да  направя  едно  предложение.  Ако  ще  се  свиква  работна  група, 

която  да  обсъжда  книжата  за  преброителната  комисия  и  тази 

хронограма  касае  само  работата  на  преброителни  комисии,  само 

избори,  които  ще  се  извършват  чрез  преброителна  комисия,  то 

тогава да не приемаме хронограмата днес, а да изчакаме работната 

група,  която  разглеждайки  проектите  за  документи,  би  могла  да 

прегледа и хронограмата и да я приемем на следващото заседание в 

сряда.  Нямаме  срок,  който  да  изтича  днес  и  е  по-добре  да  се 

прегледат по-внимателно текстовете. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре,  ще свикам работната  група, 

която ще е свързана с книжата за преброителна комисия. Не са само 

книжата, а имаме и решение да изработваме. Макар сроковете да са 

далечни,  трябва  отсега  да  набележим какво  ще правим,  защото  в 

края  на  юли и  през  август  не  се  знае  дали ще имаме достатъчен 

кворум,  за  да  работим.   Преди  заседанието  в  сряда  ще  свикам 

работните групи, които са свързани с преброителна комисия. 
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, обединихме се 

около становището, че проектът за хронограма свързан с работата на 

преброителна комисия във връзка с частични избори за кметове на 

общини на 29 септември 2013 г., ще бъде разгледан на следващото 

заседание,  а  госпожа  Сидерова  ще  обяви  часа  на  свикване  на 

работната група, която ще разглежда проекта на документи за книжа 

за преброителна комисия.  

Заповядайте, госпожо Солакова. 

12. Писмо до вицепремиера Даниела Бобева. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, спомняте си, че с вх. № 610 

от 3.07.2013 г. се получи писмо от заместник министър-председателя 

по  икономическото  развитие.  Искаше  информация  от  всички 

първостепенни  разпоредители  с  бюджетни кредити  –  в  срок до 8 

юли 2013 г.  да  предоставят  информация за  просрочени плащания 

към 30 юни 2013 г. по сключени договори за обществени поръчки. 

Ние  приехме  протоколно  решение  на  5  юли  2013  г.  и 

възложихме  на  главния  секретар  на  администрацията  на 

Централната избирателна комисия да се извърши проверка и да се 

попълни  таблицата,  съответно  да  се  изготви  отговор  и  да  се 

представи за одобряване от Централната избирателна комисия. 

Във  връзка  с  това  и  в  изпълнение  на  това  протоколно 

решение  докладвам  докладна  записка  от  и.д.  главен  секретар  в 

администрацията на Централната избирателна комисия, с вх. № 626 

от 8.07.2013 г. Чета я дословно, защото докладната записка е съвсем 

кратка. Господин Цонковски пише: 

„Уважаема  госпожо  Медарова,  представям  ви  за  подпис 

отговор на писмо, изх. № 0203-2  от 3.02013 г., с което отговаряме на 

запитване на Министерски съвет относно наличие на договори, по 

които имаме просрочени задължения към 30 юни 2013 г.“
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Представен е и подготвен проект на писмо до госпожа Бобева 

– заместник министър-председател  по икономическото развитие със 

следния текст: 

„Във  връзка  с  Ваше  писмо  вх.  №  626/08.07.2013  г.  Ви 

уведомяваме, че Централната избирателна комисия няма сключени 

договори за обществени поръчки, по които към 30 юни 2013 г. има 

просрочени плащания.“

Предлагам да одобрим текста на писмо и да го изпратим в 

срок днес. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението – нямаме неизпълнени задължения, нито просрочени 

такива. 

Който е съгласен да уведомим за това заместник министър-

председателя по икономическото развитие, моля да гласува. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма. 

Имаме решение. 

Колеги, има ли други спешни въпроси? –  Ако сме изчерпили 

дневния ред, предлагам да приключим за днес. 

Следващото  заседание  на  комисията  е  на  10  юли  2013  г., 

сряда, от 16,00 ч. 

Госпожа  Сидерова  ще  съобщи  часовете  за  събиране  на 

работните групи. Заповядайте. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  утре  от  15  ч. 

предлагам  да  се  събере  работната  група  по  документите  и 

конкурсите за администрацията. 

Второ,  на 10 юли,  сряда,  предлагам от 14 ч.  да се съберат 

хората  от  работна  група  1.5.,  която  е  свързана  с  образците  на 

изборните книжа. Бих помолила да дойде и господин Христов, тъй 

като се касае да изработим и книжата за преброителната комисия.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да, тук съм, ще присъствам. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще ви кажа, че според мене поне две 

или три от книгите трябва задължително да приемем още на тази 

фаза,  а  именно  протоколът  на  секционната  избирателна  комисия, 

защото той според мене е изборна книга, независимо че законът е 

казал,  че  можем  да  приемем  документите  на  преброителната 

комисия по-късно, но за протокола на СИК не ни е даден срок по-

късно. Тоест, ние трябва да видим и протокола на преброителната 

комисия  за  установяване  на  резултатите,  а  също  и  протокола  на 

ОИК,  за  който  също  нямаме  по-късен  срок.  Ние  вече  сме 

позакъснели, но с оглед на огромната дистанция във времето, при 

която бяха насрочени изборите, това не е фатално, а за съжаление 

имаме  и  опита  от  Варна,  където  в  по-къси  срокове  определихме 

изборните книжа. Но тъй като сега имаме много по-дълъг срок, а не 

този 40-дневен, в който по принцип се обявяват частични избори, 

ние  ще  започнем  с  тези  три  изборни  книги  и  едновременно  ще 

работим  и  по  другите  документи  за  книжа  на  преброителната 

комисия. 

Това исках да ви съобщя. 

Работна група 1.5.: Румяна Сидерова, Мая Андреева, Паскал 

Бояджийски,  Емануил  Христов,  Анна  Манахова,  Сабрие 

Сапунджиева,  Севинч  Солакова,  Гергана  Маринова,  Силва 

Дюкенджиева,  Александър  Андреев  на  мястото  на  Ралица 

Негенцова,  Венцислав  Караджов,  Елена  Маркова,  Ерхан  Чаушев, 

Владимир  Христов  и  Мариана  Христова.  Тъй  като  ще  имаме 

заседание след това, мисля, че е напълно възможно тази група да се 

събере на 10  юли, а за другата работа група хората си знаят кои са, 

за да се съберем на 9 юли 2013 г. 
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Следващото заседание 

на комисията е на 10 юли 2013 г., сряда, от 16,00 ч. 

Закривам заседанието. Приятна почивка! 

(Закрито в 17,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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