
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 358

На 28 август  2013  г. се  проведе заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Проект  на  решение  по  предложение  от  ПП  „ГЕРБ“  за 

промяна в състава на ОИК – Гърмен, област Благоевград. 

Докладва: Мария Мусорлиева

2. Проект на решение по предложение от КП „Коалиция за 

България“  за  промяна  в  състава  на  ОИК  –  Гърмен,  област 

Благоевград. 

Докладва: Мария Мусорлиева

3. Разни. 

Докладват: Севинч Солакова, 

Паскал Бояджийски

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария  Мусорлиева,  Мая  Андреева,  Румяна  Сидерова,  Сабрие 

Сапунджиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Анна 

Колушева-Манахова, Венцислав Караджов,  Ерхан Чаушев, Паскал 

Бояджийски и Силва Дюкенджиева.



ОТСЪСТВАХА:  Бисер  Троянов,  Валентин  Бойкинов, 

Владимир Христов,  Гергана  Маринова,  Емануил Христов,  Иванка 

Грозева, Красимир Калинов и Мариана Христова. 

Заседанието  бе  открито  в  17,15  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 28 

август 2013 г.

Благодаря ви, че се отзовахте. Заседанието е извънредно. 

Госпожа Мусорлиева ще докладва,  а  господин Бояджийски 

ще брои. 

Който е съгласен господин Бояджийски, моля да гласува. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11, против – 1.

Имаме решение – господин Бояджийски ще брои. 

Сега  ще  дам  думата  на  госпожа  Мусорлиева,  която  ще 

докладва  проектите  за  решение.  (Реплика  на  госпожа  Сабрие  

Сапунджиева без микрофон.)

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

1. Проект на решение по предложение от ПП „ГЕРБ“ за 

промяна в състава на ОИК – Гърмен, област Благоевград. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, запознати сте с 

проектите за решения. 

Предлагам ви следния проект за решение относно промяна в 

състава на ОИК – Гърмен, област Благоевград: 

„Постъпило е предложение с вх. № 742/19.08.2013 г. от Розен 

Илиев Марчев – упълномощен председател на ПП „ГЕРБ“ за община 
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Гърмен, за промяна в състава на ОИК – Гърмен, област Благоевград. 

Предлага се на мястото на Катерина Кирилова Адамова – член на 

ОИК, да бъде назначена Величка Стоянова Цветкова; на мястото на 

Магдалена  Божидарова  Караянева  –  член  на  комисията,  да  бъде 

назначена Ана Иванова Пандева и на мястото на Мария Богданова 

Цикова  –  член  на  комисията,  да  бъде  назначен  Рефат  Рефатов 

Авдиков.  Към предложението са приложени в оригинал коректно: 

молби  от  Катерина  Кирилова  Адамова,  Магдалена  Божидарова 

Караянева и Мария Богданова Цикова за освобождаването им като 

членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични 

карти;  копия  от  дипломите  за  завършено  висше  образование  на 

Величка Стоянова Цветкова, Ана Иванова Пандева и Рефат Рефатов 

Авдиков и пълномощно в полза на Розен Илиев Марчев.

На  основание  чл. 26,  ал. 1,  т. 5  и  6  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Освобождава  като  член  на  ОИК  –  Гърмен,  област 

Благоевград,  Катерина  Кирилова  Адамова,  ЕГН  …,  и  анулира 

издаденото й удостоверение.

Освобождава  като  член  на  ОИК  –  Гърмен,  област 

Благоевград, Магдалена Божидарова Караянева, ЕГН …, и анулира 

издаденото й удостоверение.

Освобождава  като  член  на  ОИК  –  Гърмен,  област 

Благоевград,  Мария  Богданова  Цикова,  ЕГН  …,  и  анулира 

издаденото й удостоверение.

Назначава  за  член  на  ОИК  –  Гърмен,  област  Благоевград, 

Величка Стоянова Цветкова, ЕГН ....

Назначава за член на ОИК – Гърмен, област Благоевград, Ана 

Иванова Пандева, ЕГН ...

Назначава  за  член  на  ОИК  –  Гърмен,  област  Благоевград, 

Рефат Рефатов Авдиков, ЕГН ...
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Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването му.“ 

Това е първото предложение за решение.  

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на госпожа Мусорлиева. Имате ли въпроси, възражения, забележки? 

(Реплика на госпожа Сабрие Сапунджиева без микрофон.)

Как ще ги гласуваме? – Едно по едно. Нали са две отделни 

решения. 

Сега  подлагам  на  гласуване  проекта  за  решение  относно 

промяна в състава на ОИК – Гърмен, област Благоевград, така както 

беше докладван с трите замени. 

Който е съгласен, моля да гласува. Против, колеги? 

13 гласували, 13 – за, против – няма. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА:  Аз  имах  предложение  и  двете 

решения да се гласуват ан блок. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В смисъл да бъдат едно 

решение? 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Да,  едно  решение.  Те  са  за 

замени в една ОИК. Защо в две различни решения? 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Това  госпожа 

Мусорлиева да коментира. 

Господин Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Вие за протокола ли говорихте? 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  За  протокола,  разбира  се.  Аз 

никога не говоря в тази зала извън протокола. Дори когато не е на 

микрофон, пак е за протокола. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Добре, защото и аз също говоря 

за протокола и вашето предложение за гласуване едновременно аз не 

разбрах  да  е  направено  за  протокола.  Първо.  Второ,  имаме 
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докладчик, който е преценил да ги гласуваме разделно. Докладчикът 

докладва, гласувахме и оттам-натам...

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА:  Аз не гласувах. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Как? Имаше време да гласувате. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз не съм вдигнала ръка, вие ме 

броите „за“.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз не ви броя против. Как може 

такова нещо? (Реплики.)

Докладчикът го е докладвал така и всички гласувахме така.  

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Сега не е нужно да се... 

(Реплика на госпожа Сабрие Сапунджиева без микрофон.)

Нямате думата. Първо, бяхме в процес на гласуване. Нямам 

нищо против  всякакви  предложения.  Ще ви  бъде  отчетен  гласът, 

така както беше заявено от вас. 

Сега  се  връщаме  към  гласуването,  защото  имаше  един 

проект,  той  беше  докладван.  Аз  питах  има  ли  възражения  или 

забележки – нямаше. Така че се налага да прегласуваме отново, за да 

могат  да  бъдат  отчетени  гласовете.  След  което  всички  останали 

предложения ще бъдат подложени на гласуване. 

В момента  гласуваме  проекта,  който госпожа Мусорлиева 

докладва. Вие сте запознати с него, във вътрешната мрежа е. 

Кой е „за“...

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Искам процедура. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ние  сме  в  процес  на 

гласуване. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Госпожо председател, вие не ми 

давате думата. Аз имам предложение по процедурата. 

Имаме предложени замени от две политически партии в една 

и съща ОИК. Защо утежняваме сайта на  Централната избирателна 
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комисия?  Защо  объркваме  хората  да  взимаме  две  решения  само 

затова, че са предложени от различни политически партии замените. 

Предлагам  докладчикът  да  предложи  едно  решение  за 

замените  с  всички  предложения,  независимо  от  коя  партия  са 

направени, в същата тази ОИК, за да може това да облекчи хората. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Както  правилно 

отбелязахте,  не  ви  давам  думата  и  се  връщам  към  процеса  на 

гласуване, който беше прекъснат в разрез с нашия правилник. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  проекта,  докладван  от 

госпожа Мусорлиева. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10, против – 3. 

Имаме Решение № 2793-ПВР/МИ. 

Слушам ви, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Госпожо  председател,  по  повод  на 

изказването  ви,  че е  била прекъсната  процедурата по гласуване и 

затова  се  прегласува,  това  искам  да  уточня.  Не  се  прекъсна 

процедурата.  Просто  без  да  сме  вдигнали  ръце,  бяхме  преброени 

„за“.  Не  беше  приключила  процедурата  по  гласуване.  Беше 

проведено гласуване само „за“. Нямаше обявено гласуване „против“. 

(Реплики.)

Поради  което  имаше  неправилно  отчитане   на  нашите 

гласове. На моя глас специално – да. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: И на моя. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Госпожо Мусорлиева, 

заповядайте. 

2. Проект на решение по предложение от КП „Коалиция 

за България“ за промяна в състава на ОИК – Гърмен,  област 

Благоевград. 
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

второто предложение за решение относно промяна в състава на ОИК 

– Гърмен, област Благоевград:

Постъпило  е  предложение  с  вх.  №  746/22.08.2013  г.  от 

Марияна  Асенова  Стругова  –  представител  на  „Коалиция  за 

България“ в община Гърмен, за промяна в състава на ОИК – Гърмен, 

област  Благоевград.  Предлага  се  на  мястото  на  Стефан  Георгиев 

Котоков  –  член  на  ОИК,  да  бъде  назначена  Невянка  Друмева 

Милева. Към предложението постъпиха в оригинал и  са приложени: 

заявление от Стефан Георгиев Котоков за освобождаването му като 

член  на  ОИК;  декларация  по  чл.  16,  ал.  2  от  ИК  и  копие  от 

дипломата  за  завършено  полувисше  образование  на  Невянка 

Друмева Милева.

ОБАЖДАТ СЕ: Кой е входящият номер? 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Входящият номер с оригиналните 

документи е от 28.08.2013 г. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Извинявай,  но  четеш  входящия 

номер на Върховния административен съд. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  На  същата  дата  постъпиха  и 

оригиналните документи. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Може ли да чуем входящия номер? 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Ще  го  чуете,  ако  ми  дадете 

възможност да го намеря. 

Колеги, коректно съм ви докладвала, че входящият номер е 

746 от 22.08.2013 г., защото колегите от деловодството са записали 

на  едно  листче,  че  оригиналните  документи  са  постъпили  на 

27.08.2013  г.,  но  са  ги  прикачили  към  същия  номер,  който  ви 

докладвах -  № 746, тъй като действително тези документи,  които 

бяха от 22-ри, бяха сканирани от оригиналите – абсолютно е видно. 

Така че преписката и предложението са входирани под един номер – 
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вх. № 746 от 22.08.2013 г., с което се предлага на мястото на Стефан 

Георгиев Котоков да бъде назначена Невянка Друмева Милева. 

Приложени са всички изискуеми документи в оригинал и ви 

моля  на  основание  чл. 26,  ал. 1,  т. 5  и  6  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия да решим да освободим най-сетне 

господин Стефан Георгиев Котоков и да назначим госпожа Невянка 

Друмева Милева. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Манахова. 

АННА  МАНАХОВА:  Смятам  за  коректно  да  посочим  в 

мотивите кога са постъпили оригиналите като дата, т.е. входящият 

номер  да  бъде  от  22  август,  но  че  оригиналите  са  постъпили  на 

датата, на която са постъпили. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Приемам  направеното 

предложение и ще го включа в мотивите. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Като допълнение. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Което може би ме навежда на идеята, 

че  в  мотивите  трябва  да  посочим,  че  по  този  входящ  номер 

Централната избирателна комисия има постановено решение. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Позволявам си да не се съглася, тъй 

като  няма  никакво  значение  дали  под  този  входящ  номер  има 

решение или не. Не мисля, че е относимо. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Сега  да  обобщя. 

Предложението на  госпожа Манахова беше възприето  от госпожа 

Мусорлиева и тя прецени да го включи в мотивите. Каза, че ще го 

включи. Но предложението на госпожа Солакова не беше, така че, 

ако го поддържате, госпожо Солакова, да го подложа на гласуване 

като самостоятелно предложение. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, поддържам го. 
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Не считам, че не е относимо моето предложение. Предлагам 

да  се гласува отделно.  Не знаех,  че  няма никакво значение какво 

решение е постановила Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Много мразя да ми се изопачават 

думите.  Казах,  че  неотносимо  е  това,  че  със  съответен  входящ 

номер, с който са постъпили определени документи, може да има, 

позовавайки  се  на  този  входящ  номер,  15  решения,  ако  трябва. 

Неотносимо  е  това  дали  има  с  този  входящ  номер  цитирани 

документи, които вече са отразени в някакво решение и няма пречка 

същият входящ номер да бъде отбелязан към друго решение. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожа Маркова беше 

първа, но госпожа Солакова може би иска да продължи, така че ще й 

дам думата. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  не  става  дума  за  входящ 

номер само,  а  става  дума за  един и  същ предмет  с  едно  и  също 

искане.  С един входящ номер може да има различни искания,  по 

които  Централната  избирателна  комисия  да  постанови  безброй 

много  решения  –  толкова,  колкото  искания  има  по  този  входящ 

номер. Но в случая става дума за един входящ номер, по който има 

едно и също искане. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожа Маркова и след 

това госпожа Мусорлиева. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Доколкото  разбирам,  сега  ще  помоля 

госпожа Мусорлиева, понеже тя познава цялата преписка, мисля, че 

става дума за един и същи входящ номер с на две различни дати 

входирани документи. Нали е така, госпожо Мусорлиева? - Един път 

документи,  които  не  са  в  оригинал,  и  един  път  заявления  и 

декларации по чл. 16 в оригинал. Така че ще ви помоля да напишете 

не „с вх. №...“, а „към вх. №..., постъпили на дата...“, с което мисля, 

че  става  ясно,  че  те  са  постъпили  по-късно  и  по  по-късно 
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постъпилите документи Централната избирателна комисия не се е 

произнесла. Благодаря. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не само че щях да го кажа, а  и с 

добавката, която се възприе по предложение на госпожа Манахова, 

не виждам никакъв проблем. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте предложението на 

госпожа  Солакова  за  допълнение  към  мотивите  на  решението. 

Гласуваме предложението на госпожа Солакова за допълнение,  че 

има постановено решение, заведено под входящия номер.  Който е 

съгласен  да  бъде  допълнено  с  това,  което  тя  предложи,  моля  да 

гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 7, против – 6. 

Няма решение по това предложение. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Предлагам  комисията  да  приеме 

следното  решение  относно  промяна  в  състава  на  ОИК –  Гърмен, 

област Благоевград:

„Постъпило е  предложение към вх.  № 746/22.08.2013 г.  от 

Марияна  Асенова  Стругова  –  представител  на  „Коалиция  за 

България“ в община Гърмен, за промяна в състава на ОИК – Гърмен, 

област  Благоевград.  Предлага  се  на  мястото  на  Стефан  Георгиев 

Котоков  –  член  на  ОИК,  да  бъде  назначена  Невянка  Друмева 

Милева.  Към  предложението  са  приложени:  заявление  от  Стефан 

Георгиев  Котоков  за  освобождаването  му  като  член  на  ОИК; 

декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено 

полувисше образование на Невянка Друмева Милева, постъпили в 

оригинал на 27.08.2013 г. и прикрепени към горепосочения входящ 

номер.

На  основание  чл. 26,  ал. 1,  т. 5  и  6  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
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Освобождава  като  член  на  ОИК  –  Гърмен,  област 

Благоевград,  Стефан  Георгиев  Котоков,  ЕГН  …,  и  анулира 

издаденото му удостоверение.

Назначава  за  член  на  ОИК  –  Гърмен,  област  Благоевград, 

Невянка Друмева Милева, ЕГН ...

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването му.“ 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Сега  ще  подложа  на 

гласуване  целия  проект  на  решението  заедно  с  добавката,  която 

госпожа Манахова направи за постъпилите в оригинал документи. 

Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10, против – 3. 

Имаме Решение № 2794-ПВР/МИ. 

Заповядайте. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Гласувах против това решение, 

защото считам, че неправилно Централната избирателна комисия  за 

промени в една и съща общинска избирателна комисия приема две 

различни решения.  Разбира се,  няма нищо учудващо в това.  Тази 

Централна  избирателна  комисия  не  може   с  нищо  да  учуди 

обществото. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожо  Манахова, 

заповядайте. 

АННА  МАНАХОВА:  Гласувах  за,  защото  Централната 

избирателна  комисия  съвсем  правилно  се  произнесе,  както  и 

миналия  път  –  при  липса  на  документи  в  оригинал,  правилно не 

беше взето решение за извършване на промяната в продължение на 

трайната практика и константна такава на комисията. Сега, вече при 

постъпили документи в оригинал, пак в продължение на трайната 

практика на комисията, Централната избирателна комисия правилно 
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при  ново  постъпили  документи  в  оригинал  се  произнесе  за 

извършване на промяната. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Госпожо Мусорлиева, 

заповядайте. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Исках  да  отбележа  –  нямах 

намерение да го казвам, но след като някои умишлено не искат да го 

забележат. 

Ние сме зависими от една деловодна система, която така или 

иначе – дали е положителна или не, но е зависима от субективен 

фактор. Тоест, аз не исках да правя проблем на деловодството, че е 

разбрало или не разбрало нещо. Това няма никакво значение, защото 

така или иначе факторът е субективен. 

Това ще ми даде повод в следващи заседания нещо, по което 

отдавна работим с господин Караджов – да се види фирма, софтуер 

и  трябва  да  го  разгледаме  за  промяна  на  деловодната  система 

въобще. Това е свързано разбира се и с финанси, които ние имаме. 

Благодаря. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Сега ще дам думата на 

госпожа Солакова  и  ще я  помоля да  докладва  постъпилите вчера 

жалби,  тъй като по стечение на обстоятелствата  тя ги прие.  След 

това  ще  дам  думата  на  господин  Бояджийски  да  докладва  една 

покана, тъй като сроковете изтичат, след което ще приключим. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

3. Разни. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  вчера  постъпи  писмо  от 

Върховния  административен  съд  по  повод  постъпили  жалби   от 

политическа  партия  „ГЕРБ“  срещу  две  наши  решения.  Това  са 

Решение № 2788-ПВР/МИ от 26.08.2013 г. на ЦИК, и Решение № 

2789-ПВР/МИ  от  26.08.2013  г.  на  ЦИК  във  връзка  с  искане  за 
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промени в състава на общинска избирателна комисия, с искане за 

отмяна на обжалваните решения. 

Жалбите са комплектувани и днес са внесени във Върховния 

административен  съд.  Докладвам  ги  с  молба   да  се  гласува 

одобрение  на  извършените  действия  и  изпращането  на 

комплектуваните преписки до Върховния административен съд по 

повод постъпилите жалби чрез Върховния административен съд. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението.  Тъй  като  жалбите  са  постъпили  директно  във 

Върховния административен съд, от нас се искаше окомплектовка, 

която изпратихме. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Да изпратим и едно писмо и да 

им кажем, че сме приели решение по двете жалби. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, добре. Можем общо 

да го гласуваме. 

Общо  ще  подложа  на  гласуване  предложението,  което 

господин  Караджов  направи  да  изпратим  с  едно  придружително 

писмо уведомление за решенията, които току-що гласувахме и това, 

което сме изпратили за окомплектоване на преписките. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Окомплектоването  на  жалбите  вече  е  изпратено  и  сега  ще 

изпратим с едно придружително писмо и настоящите две решения. 

Господин Бояджийски, заповядайте. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Уважаеми  колеги,  получена  е 

покана  с  вх.  №  776  от  28  август  2013  г.  от  Жералдин  Фрейзър 

Молекети и Ли Ин-Бок. Ли Ин-Бок е председател на Националната 

изборна комисия на Република Южна Корея, а Жералдин Фрейзър е 

директор на група „Демократично управление – бюро за публично 

развитие на програмата на ООН за развитие“. 
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Поканата  е  за  един  член  на  Централната  избирателна 

комисия, който да присъства за периода 15-17 октомври 2013 г.  на 

Шестата  конференция  на  Международната,  световната  изборна 

организация  в  Сеул.  Темата  на  тазгодишната  конференция  е 

„Устойчив избирателен процес и утвърждаване на демокрацията“. 

Организаторите ще покрият престоя на участника, като той е 

свободен  да  направи  своите  регистрации  по  пътуването  до  и  от 

Южна Корея,  и разбира се   намирането на  хотел в  самата  Южна 

Корея,  като  доколкото  разбирам,  престоят  е  за  сметка  на 

организаторите. 

Във  връзка  с  това  ви  предлагам да  гласуваме да  изпратим 

колегата  Венцислав  Караджов  като  представител  на  Централната 

избирателна комисия, който да отиде от името на комисията на тази 

конференция, с дневни, квартирни и пътни пари, съгласно Наредбата 

за  командировките  на  служителите  в  чужбина.  И да  потвърди  от 

името  на  комисията,  да  изпрати  съответното  днешно решение  до 

организаторите на тази конференция. 

Колеги, мисля, че това са изискванията на администрацията, 

за да може да бъде от една страна заплатено участието на колегата 

Караджов на този форум, а от друга страна и той самият да може да 

се  регистрира,  така  че  ви  предлагам  да  приемем  решение  в  тази 

връзка и в смисъла на докладваното. (Реплики.)

Не видях да има такса за участие, така че необходимо е да 

изберем на  първо  място  един наш представител,  който  трябва  да 

знае английски език, за да може да участва на тази конференция. На 

следващо  място  трябва  да  гласуваме  пътните  пари  на  този  наш 

представител. Това беше и моят доклад. 

За  конференцията  казахме,  че  е  на  международна  изборна 

организация. Аз ви предлагам господин Караджов да отиде. Ако има 

други  предложения.... (Реплика  на  госпожа Сабрие  Сапунджиева  

без микрофон.)  
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз бих помолила първо 

с изискванията да започнем. Първо, доколкото разбирам, този който 

ще присъства, трябва да е със свободен английски, тъй като няма да 

има преводач, за да може да изложи позициите си. Това трябва да 

бъде съобразено на първо място. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Като  реша  да  отида,  не  ми 

берете  грижата  за  английския.  Не  е  абсолютно  свободен,  ако 

трябва – ще го науча наизуст. Но не съм решила да отида. Искам да 

видя изискванията. Но ако сте решили предварително кой да отиде и 

ги говорите тези неща тук, аз отказвам да участвам. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  напуснат 

още членове на Централната избирателна комисия, както напуснаха, 

нямаме кворум  и не можем да продължим. 

За  съжаление,  доколкото разбрах  от господин Бояджийски, 

31 август 2013 г. е крайният срок, в който трябва да бъде направена 

заявката. На мене доколкото ми е известно, господин Бояджийски, 

господин  Караджов  и  госпожа  Маринова,  може  би  и  господин 

Владимир Христов са хората, които владеят английски на ниво. За 

госпожа  Манахова  не  знам,  тя  би  следвало  да  каже.  Но  от 

досегашните ни работа  не ми е известно някой друг от членовете на 

Централната  избирателна  комисия  да  разполага  с  такава 

компетентност да може на свободен английски да участва в подобен 

форум. Разбира се, може аз да не разполагам с тази информация. 

Сега при липса на кворум е много трудно да вземем решение. 

Трябва да прекъснем заседанието. Аз лично съжалявам, че част от 

членовете  на  комисията  го  напуснаха,  тъй  като  беше  добре  да 

изпратим наш представител. Разбира се,  след като нямаме решение, 

това няма как да се случи. 

Сега приключваме заседанието поради липса на кворум. 
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Следващото заседание, както беше насрочено на предходното 

редовно  заседание,  е  на  3  септември  от  13,30  ч.  Ако  се  наложи 

извънредно заседание, ще ви уведомя. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  все  пак  ще  направя 

предложение  тази  точка  да  бъде  включена  в  дневния  ред  за 

следващото  възможно  заседание  на  комисията.  Въпреки  че  е 

записано, че крайният срок за регистрацията е 31 август, считам, че 

този  въпрос  не  бива  да  бъде  оставен  по  този  начин  неразрешен. 

Комисията  трябва да  обсъди,  членовете й трябва да обсъдят  и да 

изпрати свой представител на този форум. 

Мисля,  че  два  дена  закъснение  няма  да  са  от  чак  такова 

съществено значение, но ние все пак трябва да вземем решение да 

изпратим наш представител. Дали това ще бъде господин Караджов 

или някой друг от колегите в комисията,  е въпрос на решение на 

комисията.  Аз  считам,  че  той,  ако  бъде  избран,  ще  представи 

достойно комисията на този форум, но при положение, че не може 

да се вземе решение, ви предлагам, колеги, да не оставяме въпроса 

неразрешен. 

ЕЛЕНА МАРКОВА: Аз само за протокола искам да кажа, че 

подкрепям предложението на господин Бояджийски на следващото 

заседание да вземем решение. 

Моето предложение е, ако нямаме в момента кворум, за да 

вземем решение, предлагам въпреки всичко, за да се съобразим със 

срока, да направим регистрация, т.е. да заявим намерение за участие 

като  опишем,  че  евентуално  ще  потвърдим  участие  на  член  на 

Централната избирателна комисия в средата на следващата седмица. 

(Реплики.)

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, считам, че няма 

никакъв проблем и след крайния срок да направим регистрацията. 

Едва ли ще ни бъде отказано. 
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Нямаме  кворум  и  не  би  следвало  да  допускам  да 

продължаваме това заседание, тъй като то вече не е легално, нямаме 

кворум и заседание на практика няма. Така че го приключвам. 

Както  вече  казах,  следващото  редовно  заседание  на 

комисията е на 3 септември 2013 г., вторник, от 13,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 17,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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