
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 248

На 25 януари 2012  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Писмо  от  секретаря  на  община  Сопот  относно 

организиране на мероприятие в Сопот в деня за размисъл.

Докладва: Валентин Бойкинов

2.  Писмо до  Министерския  съвет  относно  сътрудници към 

РИК София-град.

Докладва: Иванка Грозева

3. Писмо от общинска избирателна комисия Белоградчик.

Докладва: Иванка Грозева

4. Писмо от РИК Видин с информация за образуване на СИК 

за избиратели с увреждания. 

Докладва: Иванка Грозева

5.  Писмо  от  област  Стара  Загора  с  информация  за 

предприетите мерки за провеждане на националния референдум.

Докладват: Иванка Грозева



6.  Информация  за  проведено  обучение  на  секционните 

избирателни  комисии  в  дипломатическите  и  консулски 

представителства.

Докладва: Мая Андреева

7. Проект на решение относно промяна в СИК в Берлин.

Докладва: Мариана Христова

8. Гласуване на възнаграждения на ОИК.

Докладват: Севинч Солакова и Владимир Христов

9. Съобщение на ЦИК във връзка с деня за размисъл и деня за 

гласуване 27 януари 2013 г. 

Докладва: Бисер Троянов

10. Писмо от секретаря на община Разград със запитване за 

непълнота в Методическите указания.

Докладва: Румяна Сидерова

11. Жалба, изпратена от РИК № 26 Софийска област срещу 

Решение  №  14-НР  от  18.12.2012  г.  за  състава  на  секционна 

избирателна комисия. 

Докладва: Румяна Сидерова

12.  Молба за издаване на копие от удостоверението на Ана 

Никова Занкова от РИК Велико Търново.

Докладва: Румяна Сидерова

  13. Списък на лицата, които ще подписват пълномощните на 

представителите на инициативния комитет, представляван от Иван 

Иванов.

Докладва: Румяна Сидерова

14. Протокол за упълномощаване на Доброслав Йорданов от 

76-те народни представители, инициатори на референдума. 

Докладва: Румяна Сидерова

15.  Сигнално  писмо  от  А.  Хараламбиев  от  Белоградчик 

относно избирателните списъци на референдума. 
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Докладва: Румяна Сидерова

16. Промяна в състава на ОИК Плевен.

Докладва: Румяна Сидерова

17.  Искане  за  отваряне  на  изборно  помещение  от  ОИК 

Алфатар. 

Докладва: Румяна Сидерова

18. Сигнал за излъчено предаване по Нова телевизия

Докладва: Ралица Негенцова

19. Справка за избирателната активност на 27 януари 2013 г.

Докладва: Емануил Христов

20. Разни.

Докладва: Севинч Солакова, Емануил Христов,

Паскал Бояджийски, Румяна Сидерова

21.  Промяна  в  съставите  на  СИК  №  321700017  –  Косово, 

Прищина, СИК № 322500025 – Полша, Варшава, СИК № 323400034 

– Турция, Анкара.

Докладва: Мариана Христова 

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария  Мусорлиева,  Мая  Андреева,  Румяна  Сидерова,  Севинч 

Солакова,  Анна  Колушева-Манахова,  Бисер  Троянов,  Валентин 

Бойкинов, Владимир Христов, Гергана Маринова, Емануил Христов, 

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Красимир  Калинов,  Мариана 

Христова,  Паскал  Бояджийски,  Ралица  Негенцова  и  Силва 

Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА:  Сабрие  Сапунджиева  и  Венцислав 

Караджов.

Заседанието  бе  открито  в  16,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
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* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам  заседанието  на  Централната  избирателна  комисия  на 

25 януари 2013 г.

Разполагате  с  дневния  ред.  Имате  ли  забележки  към  него, 

допълнения?

Предлагам  да  включим  една  точка  „Разни”,  в  която 

актуалните въпроси от деня да бъдат включени, тъй като току що се 

получи една поща, която не е отразена в дневния ред.

Ако нямате забележки, давам думата на господин Бойкинов 

да докладва точка първа. Заповядайте.

1. Писмо  от  секретаря  на  община  Сопот  относно 

организиране на мероприятие в Сопот в деня за размисъл.

ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  Докладвам  ви  постъпило 

запитване в края на вчерашния ден от секретаря на община Сопот. 

Той ни уведомява, че е постъпило уведомление от една политическа 

сила, от което е видно, че тя има намерение да направи публична 

среща по проблемите на Военно-машиностроителния завод в Сопот 

с гражданите на града. Проявата е насрочена за 26 януари 2013 г. от 

12,00 до 14,00 часа на централния площад. В писмото се сочи, че 

това е ден за размисъл, освен това е в близост до площада на града, 

където се намират 4 избирателни секции, поради което се счита, че 

това събрание ще възпрепятства оперативния достъп до секциите в 

съботния  ден,  както и ще наложи корекции по окончателното  им 

ситуиране.  Предвид  ескалиращото  напрежение  от  работниците  на 

ВМЗ счита,  че е редно събранието на открито да се проведе пред 

спортната зала на ВМЗ, която е в непосредствена близост до Военно-

машиностроителния  завод,  където  има  достатъчно  място  както  за 

коли, така и за хора.
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Освен това искането е постъпило в 16,00 часа на 24 януари, 

поради  което  не  бил  спазен  регламентирания  законов  спор  за 

уведомяване, което нас не ни касае.

Предлагам на това писмо ние да изготвим отговор в следния 

смисъл  и  да  му  го  изпратим  и  този  отговор  да  бъде  в  следния 

смисъл,  че  определянето  на  местата  за  провеждане  на  публични 

събрания  следва  да  става  по  реда,  който  е  разписан  в  Закона  за 

събранията,  митингите и манифестациите и по този ред кметът на 

общината има своите правомощия. Но да им обърнем внимание, че 

следва да бъде определено такова място, на което да бъде проведена 

съответната публична проява, че да не се затрудни предаването на 

книжата  и  материалите  на  секционните  комисии  в  деня  преди 

провеждането  на  националния  референдум,  както  и  че  съгласно 

чл. 133,  ал.  5  от  Изборния  кодекс  не  се  допуска  провеждане  на 

предизборна агитация в този ден. Предлагам да се отговори в този 

смисъл,  доколкото  на  площада  има  разположени  секционни 

комисии, там е общината, там ще става предаването на книжата и 

материалите. Би следвало да се вметне и едно изречение, че не би 

следвало да се допусне предизборна агитация, защото това е в деня 

за размисъл. 

Именно  в  този  смисъл  предлагам  да  отговорим  не  само  с 

писмо  до  секретаря  на  общината,  но  да  изпратим  и  препис  от 

запитването му на районната избирателна комисия в Пловдив.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Ако нямате забележки или възражения, който е съгласен, моля да 

гласува.

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

Имаме решение.

Заповядайте, госпожо Грозева.
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2. Писмо  до  Министерския съвет  относно  сътрудници 

на РИК София-град.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

вчерашния  ми  доклад  на  днешното  заседание  е  качен  проект  за 

отговор до главния секретар на Министерския съвет господин Росен 

Желязков.  Ние  с  колегите  отговорници  за  София,  с  госпожа 

председателката  и  с  господин  Бояджийски  бяхме  на  обход  и 

проверихме как са установени трите софийски РИК-а – 23, 24 и 25, 

съответно ги уведомихме за наличието на сътрудници. Помолихме 

наш сътрудник да изпрати по мейла писмото, което снощи към 17,30 

беше получено на нашата поща.

„Уважаеми господин Желязков,

В отговор на Ваше писмо с вх. № НР-695 от 24.01.2013 г. Ви 

уведомяваме,  че  към  настоящия  момент  в  деловодството  на 

Централната  избирателна  комисия  са  постъпили  искания  за 

осигуряване на технически сътрудници от РИК №№ 23, 24 и 25 на 

територията на София-град.

В  Централната  избирателна  комисия  с  вх.  №  НР-709  от 

24.01.2013 г.  постъпи  писмо  от  Столична  община,  в  което  ни 

уведомяват, че по данни, предоставени им от кметовете на райони на 

територията  на  Столична  община,  същите  са  определили 

длъжностни  лица  за  техническо  подпомагане  на  дейностите  на 

съответните районни избирателни комисии. 

Всяка  една  от  трите  районни  избирателни  комисии  ще 

разполага с по 20 сътрудници, които ще подпомагат дейността по 

приемането  и  обработката  на  протоколите  от  гласуване, 

избирателните  списъци  и  предаването  на  останалите  книжа  и 

материали от националния референдум на 27 януари 2013 г.
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Централната избирателна комисия след обсъждане реши, че 

при  постъпване  на  нови  искания  от  други  районни  избирателни 

комисии ще разглежда всеки един от случаите поотделно.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Имате  ли  възражения 

или забележки? Ако нямате, който е съгласен с текста на писмото, 

моля да гласува.

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

Предложението се приема.

3. Писмо от област Перник с информация за създадения 

ред за провеждане на националния референдум.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  719  от 

днешна дата е пристигнало писмо от областния управител на област 

Перник, с което ни запознава с организацията, която е създадена за 

провеждане на националния референдум. Предлагам ви писмото да 

остане  за  сведение.  Ще  бъде  приложено  към  папката  на  РИК 

Перник, ако някой има желание да се запознае с него.

4. Писмо от РИК Видин с информация за образуване на 

СИК за хора с увреждания.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  С  вх.  №  722  от  днешна  дата  е 

пристигнало  писмо  от  областна  управа  Видин  във  връзка  с 

телефонно  обаждане,  което  инициирахме  вчера  за  избирателните 

секции  на  хората  с  увреждания.  Уведомяват  ни,  че  съгласно 

дадените указания на РИК на сайта на общините на област Видин са 

публикувани  заповедите  на  кметовите  на  общини  за  определяне 

избирателните секции за избиратели с увреждания. На кметовете на 

общини, които нямат сайтове, е указано горепосочената заповед да 

бъде  окачена  на  видно  място  пред  сградата  на  общинската 

администрация.  Съответно  са  ни  приложили  66  Решение  на 

Видинската РИК от 19.01.2013 г., в което са определени номерата, 
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посочени адресите и местонахождението на секциите за гласуване на 

избиратели с увреждания.

5. Писмо  от  област  Стара  Загора  с  информация  за 

предприети мерки за провеждане на националния референдум.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:   С  вх.  №  НР-721  от  днешна  дата  е 

пристигнало  писмо от  област  Стара  Загора,  в  което ни обясняват 

какви мерки са предприети за обезпечаване нормалните условия за 

работа на секционните и районните избирателни комисии в деня на 

националния референдум. Това писмо е за сведение.

Вчера  ви  докладвах,  че  е  пристигнало  още едно  писмо от 

община Златарица, че там въпроса с отоплението е решен. Извели са 

го с днешна дата, а аз вчера ви докладвах, че всичко е наред и хората 

ще имат отопление в деня на националния референдум.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Андреева.

6. Информация за проведено обучение на секционните 

избирателни  комисии  в  дипломатическите  и  консулски 

представителства.

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  ще  се  възползвам  от 

възможността, че в залата присъстват и колегите Мария Мусорлиева 

и  Ерхан  Чаушев,  за  да  имаме  възможност  заедно  да  докладваме 

проведеното  в  рамките на  вчерашния ден обучение на  секционни 

избирателни  комисии  в  дипломатическите  и  консулски 

представителства. Всъщност обучението беше проведено на лицата 

от  Министерството  на  външните  работи,  които  ще  провеждат 

обучение  от  своя  страна  на  членове  на  секционните  избирателни 

комисии  в  дипломатически  и  консулски  представителства. 

Обучението мина много спокойно. Въпросите, които се поставяха, 
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показваха ясно, че лицата, с които провеждахме обучението, са се 

запознали  предварително  с  Методическите  указания  на  ЦИК  за 

СИК.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Заповядайте, госпожо Христова.

7. Проект на решение относно промяна в СИК в Берлин.

МАРИАНА  ХРИСТОВА:  Колеги,  от  Министерството  на 

външните  работи  е  постъпило  писмо  НР-507  от  24.01.2013  г.  С 

писмото ни уведомяват,  че назначената  за  секретар в 37 секция в 

Берлин  госпожа  Анелия  Асенова  Грот  като  секретар  поради 

заболяване не може да се яви на 27 януари, поради което предлагат 

да я освободим и на нейно място да бъде назначена като секретар 

госпожа Недялка Иванова Еверт.

Предлагам ви да гласуваме следния проект за решение.

„Постъпило е писмо от МВнР вх. № НР-707 от 24.01.2013 г. 

за промяна в СИК № 323700037 –ФР Германия, Берлин.

Предлага се на мястото на Анелия Асенова Грот – секретар 

на  СИК  в  секция  №  323700037,  ФР  Германия,  Берлин,  да  бъде 

назначена Недялка Иванова Еверт.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за 

пряко  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА  назначената  с  Решение  №  114-НР  от 

16 януари  2013  г.  на  ЦИК  Анелия  Асенова  Грот,  ЕГН  …,  като 

секретар на СИК № 323700037, ФР Германия, Берлин.

НАЗНАЧАВА Недялка Иванова Еверт, ЕГН …, за секретар 

на СИК № 323700037, ФР Германия, Берлин.”
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на госпожа Христова. Ако нямате въпроси или забележки, който е 

съгласен, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 135-НР.

Заповядайте, госпожо Солакова.

8. Гласуване на възнаграждения на ОИК.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви писмо с вх. №1467 от 

28.12.2012  г.  Това  е  искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от 

общинска избирателна комисия Генерал Тошево, област Добрич. В 

искането се сочи, че са проведени две заседания – на 11 и 12.12.2012 

г.  Приложени  са  протокол  от  заседанието  на  11,  протокол  от 

заседанието на 12 с включени протоколни решения. Това са копия, 

защото са постъпили по електронната поща сканирани. Заседанието 

е проведено във връзка с наше писмо, с което поискахме справка за 

образувани съдебни дела срещу решения на ОИК.

На  11  декември  заседанието  е  проведено  и  единственото 

решение, което общинската избирателна комисия е приела, то е да 

приеме за разглеждане нашето писмо и да се организира проверка по 

искането за липса или наличие на съдебни дела, образувани срещу 

решения на ОИК.

Аз ви предлагам заседанието на 11, на което са присъствали 

председател,  зам.председател,  секретар  и  14  членове  да  не  бъде 

изплатено, тъй като не намирам основание за изплащането.

Предлагам ви заседанието, проведено на 12-и, за извършена 

проверка  и  изготвяне  на  отговор  до  Централната  избирателна 

комисия  с  информация  дали  са  образувани  или  не  съдебни 

производства да бъде изплатено само това заседание от държавния 

бюджет. Основанието е Решение 1486-МИ от 10.11.2011 г. На това 
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заседание са присъствали председател, зам.председател, секретар и 

14 членове.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви с два входящи 

номера, защото междувременно пристигна и второто писмо от ОИК 

Крумовград и предлагам с една справка, която да утвърдим и с едно 

съпроводително  писмо  да  изпратим  утвърдената  справка  за 

изплащане на възнаграждение за проведени заседания и дежурства 

от общинска избирателна комисия Крумовград, област Кърджали.

Първото писмо е с вх. № 23 от 08.01.2013 г. Вторият входящ 

номер е 56 от 23.01.2013 г. Става въпрос за проведено заседание на 

13.12.2012 г. То е за разглеждане на оставка на общински съветник 

от Единната народна партия. Основание за провеждането е Решение 

1486-МИ  от  10.11.2011  г.  На  това  заседание  са  присъствали 

председател, зам.секретар и 10 членове. Да се изплати от общински 

бюджет.

На заседанието на 17.12.2012 г. са присъствали председател, 

зам.секретар и 10 членове. Да се изплати от общинския бюджет. То е 

за предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник 

от ЕНП след изтичане на 3-дневния срок за подаване на възражение.

Заседание  на  21.12.2012  г.  На  него  са  присъствали 

председател, зам.председател, секретар и 10 членове. Заседанието е 

за обявяване на следващия в листата на ЕНП за общински съветник в 

Крумовград. Основанието е чл. 277, ал. 1 от Изборния кодекс. Да се 

изплати от държавния бюджет.

Към писмото са приложени всички необходими документи, 

от  които  могат  да  се  направят  изводи  за  проведени  заседания, 
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защото  има  протокол  в  оригинал,  има  справка,  подписана  от 

председател  и секретар.  Решенията  отделно са  обективирани и са 

приложени.

Във връзка с подготовка на тези заседания, както и изготвяне 

на  решенията  и  документите  за  изпращане  в  Централната 

избирателна комисия е осъществено едно дежурство на  11.12.2012 

г. от председателя. Да се изплати от държавния бюджет.

Осъществено  е  и  второ  дежурство  на  15.12.2012  г.  от 

секретар, отново с основание Решение 1486-МИ от 10.11.2011 г. За 

изплащане от държавния бюджет. 

И  дежурство  на  22.12.2012  г.,  осъществено  от  секретар. 

Основанието е  Решение 1486-МИ от 10.11.2011 г.  на ЦИК. Да се 

изплати от държавния бюджет.

Второто  писмо,  което  е  постъпило  на  23.01.2013  г.,  е  във 

връзка с проведени две заседания и две дежурства от общинската 

избирателна комисия.

Заседание на 11.01.2013 г. на ОИК, на което са присъствали 

председател, зам. секретар и 10 членове. Основанието е чл. 42, ал. 3 

от  ЗМСМА  и  Решение  1486-МИ  от  10.11.2011  г.  на  ЦИК. 

Заседанието е по повод постъпила жалба от Димитрина Георгиева 

Радомирова от Крумовград с искане за предсрочно прекратяване на 

пълномощията  на  кмета  на  общината.  Извършена  е  проверка  въз 

основа на постъпилата жалба.  Общинската избирателна комисия е 

приела Решение 221 да уведоми кмета на община Крумовград и да 

му даде 3-дневен срок от уведомяването за писмено възражение.

Второто заседание е във връзка със същата тази жалба след 

изтичане на 3-дневния срок и е проведено на 14.01.2013 г. На него са 

присъствали  председател,  зам.председател,  секретар  и  11 членове. 

Отново основанието е чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА и Решение 1486-МИ 

от 10.11.2011 г. на ЦИК. Да се изплати от общинския бюджет. На 
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това  заседание  общинската  избирателна  комисия  е  разгледала  по 

повод  постъпилата  жалба  постъпилите  писмени  възражения  и 

документи,  приложени  към  писменото  възражение  на  кмета  на 

община Крумовград. ОИК Крумовград е приела Решение № 222 от 

същата  дата  и  е  оставила  без  уважение  и  отхвърлила  като 

неоснователна  жалбата  на  Димитрина  Георгиева  срещу  кмета  на 

община Крумовград.

Във  връзка  с  подготовката  на  тези  заседания  са  дадени 

дежурства,  както  следва:  на  10.01.2013  г.  от  секретаря  на  ОИК. 

Основанието е  Решение 1486-МИ от 10.11.2011 г.  на ЦИК. Да се 

изплати от държавния бюджет.

И едно дежурство на 18.01.2013 г., осъществено от секретар и 

член. Отново основанието е Решение 1486-МИ от 10.11.2011 г. на 

ЦИК. Да се изплати от държавния бюджет.

Това е обобщената справка по двата входящи номера.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението  на  колегата  Солакова  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК Крумовград.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 17 члена на ЦИК: за – 17, против – няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Докладвам  ви  последното  ОИК  за 

изплащане на възнаграждение, то е с вх. № 1455 от 27.12.2012 г. от 

ОИК  –  Стамболийски.  Комисията  е  провела  заседание  на 

27.12.2012 г.  На  това  заседание  са  присъствали  председател, 

зам.председател,  секретар  и  12  членове.  Заседанието  е  било  за 

запознаване  с  определение  на  Административен  съд  Пловдив  по 

приключено  дело  на  жалбоподателя  Никола  Иванов  Михайлов  и 

дело  на  жалбоподателя  Никола  Димитров  Дочев,  както  и 

разглеждане на нашето писмо с искане на информация за образувани 
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административни дела срещу общинската избирателна комисия и за 

изготвяне на таблица. Предлагам ви да се изплати възнаграждение за 

това проведено заседание. 

За  подготовката  на  заседанието  на  документите  по  двете 

административни  дела,  както  и  изготвянето  на  справката   са 

осъществени  две  дежурства  от  секретар  и  член  на  19.12.2012  г. 

Основанието  е  Решение  № 1486-МИ от  10.11.2011  г.  на  ЦИК  на 

ЦИК. Да се изплати от държавния бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението  за  изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК 

Стамболийски.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за 17, против – няма.

Предложението се приема.

Колега Христов, заповядайте.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  № 20  от 

07.01.2013  г.  е  постъпило  искане  от  общинската  избирателна 

комисия в Котел, която моли да й бъде изплатено възнаграждение за 

3 проведени от нея заседания.

Първото заседание е проведено на 03.12.2012 г. Присъствали 

са  председател,  зам.председател,  секретар  и  12  члена.  На  това 

заседание  те  са  разглеждали  постъпило  при  тях  уведомление  от 

председателя на общинския съвет, че конкретно посочен общински 

съветник  от  листата  на  Коалиция  от  партии  „Обединение  за 

контрол” не е присъствал на няколко заседания на общинския съвет. 

На  същото  заседание  са  взели  решение  да  поискат  официално 

удостоверение от  общинския  съветник  за  броя  на  заседанията,  на 

които не е присъствал, както и съответните документи. Предлагам да 

се изплати възнаграждение на основание т. 2 от  Решение № 1486-

МИ от 10.11.2011 г. на ЦИК от общинския бюджет.
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След това се е провело заседание на 12.12.2012 г., на което са 

присъствали председател, зам.председател, секретар и 10 члена, на 

което,  след като са разгледали постъпилите от общинския съвет в 

Котел документи общинската комисия е взела решение да започне 

процедура по прекратяване на пълномощия и да уведоми общинския 

съветник като му даде възможност за възражение. Предлагам също 

да се изплати възнаграждение на основание т. 2 от Решение № 1486-

МИ от 10.11.2011 г. на ЦИК от общинския бюджет.

На 21.12.2012 г. е проведено третото заседание, на което са 

присъствали председател, зам.председател, секретар и 10 члена, на 

което  заседание  са  взели  решение  да  бъдат  прекратени 

пълномощията на въпросния общински съветник,  както и да бъде 

обявен  следващия  в  листата  за  избран.  За  това  предлагам  за 

изплащане с основание т. 2 от Решение № 1486-МИ от 10.11.2011 г. 

на ЦИК и чл.  277 от Изборния кодекс, но този път от държавния 

бюджет, тъй като е обявен и следващия от листата за избран.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението за изплащане на възнаграждения на ОИК Котел.

Който е съгласен, моля да гласува.

Присъствали 13 члена на ЦИК: за – 13, против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Троянов.

9. Съобщение на ЦИК във връзка с деня за размисъл и 

деня за гласуване.

БИСЕР  ТРОЯНОВ: Уважаеми  колеги,  поставям  на  вашето 

внимание едно съобщение, което Централната избирателна комисия 

да качи на сайта, както и да го разпратим до медиите, с които ние 

контактуваме. То е във връзка с утрешния ден за размисъл, когато е 

забранена агитацията, както и в деня за референдум. Основания за 
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това съобщение дадоха някои запитвания от страна на медии дали 

могат да отразяват някакви прояви в утрешните си издания. Затова 

искаме да ги предпазим тях, както и работа във връзка с постъпили 

жалби срещу неправилна агитация.

Съдържанието на съобщението е следното:

„Централната избирателна комисия уведомява,  че в деня за 

размисъл на 26 януари 2013 г. и в деня за гласуване на 27 януари 

2013  г.  не  се  провежда  агитация  по  поставения  въпрос  на 

националния  референдум.  Молим  участниците  в  информационно-

разяснителната  кампания,  всички  граждани  и  медиите  (ефирни, 

електронни и печатни) да се въздържат от провеждане на агитация и 

да  не  я  отразяват.  Резултатите  от  екзитпол  могат  да  бъдат 

оповестявани след 19,00 ч на 27 януари 2013 г. 

Брифингът на ЦИК на 27 януари ще се проведе от 13,30 ч.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен, моля да гласува.

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

Текстът на съобщението се приема.

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Моля в тази връзка, имам две писма 

на  Васил  Йорданов,  който  пита  във  връзка  с  предстоящия 

референдум   нужно  ли  е  журналистите  да  се  акредитират  за 

брифинга. Да им обясним кога е брифинга. Освен това „България он 

еър” също така питат кога ще бъдат брифингите, да се изпрати и на 

тях.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля 

да гласува.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Сидерова.
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10.  Писмо  от  секретаря  на  община  Разград  със 

запитване за непълнота в Методическите указания.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, първо ви докладвам писмо с 

вх.  №  НР-715  от  секретаря  на  община  Разград,  получено  по 

електронната поща. Госпожа Петя Стефанова ни поставя въпрос, че 

в Методическите указания не сме написали плика по т. 1, буква „к” 

от  раздел  5  какво  точно  ще  слагаме  в  него  и  не  съвпадало 

описанието в тази точка с описанието на т. 3 от Решение № 103.

Предлагам  ви  да  й  изпратим  следния  отговор,  но  ми  се 

струва,  че това  можем да го  сложим и като съобщение на нашия 

сайт.

„По повод Ваше запитване от 25 януари 2013 г. уточняваме 

следното:

В големия плик  с  надпис  „За  РИК“,  който е  подпечатан  с 

печата  на  общината  и  е  описан в  т.  1,  буква  „к“  от  Раздел  V от 

Методическите  указания  се  поставят  избирателните  списъци,  с 

които е работила СИК заедно с приложените към тях декларации и 

списъка за допълнително вписване на придружители.

На СИК трябва да бъде предоставен и втори голям плик за 

книжата, описани в т. 3 на Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г. на 

ЦИК. Пликът остава незапечатан. В същия плик се поставя и третият 

екземпляр от протокола с резултатите на СИК, след въвеждане на 

данните от него в ИП и приемането му от РИК. Пликът се запечатва 

едва  при  предаването  му  заедно  с  чувала  с  другите  книжа  и 

материали на Общинската администрация.

Протоколът  на  СИК,  след  съставянето  му  и  преди 

предаването му на РИК, не се сгъва и не се поставя в описания по-

горе плик, а се носи отделно.”

Колеги, съгласни ли сте с този текст?
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля 

да гласува.

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

Предложението се приема.

11.  Жалба,  изпратена  от  РИК № 26  Софийска  област 

срещу Решение № 14-НР от 18.12.2012 г. за състав на СИК 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Докладвам  ви  жалба,  която  е 

постъпило при нас с вх. № НР-725 от днешна дата срещу Решение № 

46-НР от 19.01.2013 г. на ОИК София-област № 26, с което решение 

ОИК София-област ни е препратила по компетентност жалбата на 

Борис Йорданов Кирилов от град Ихтиман, с която същият обжалва 

назначаването  в  секционна избирателна  комисия  на  лицето Гинка 

Димитрова Караиванова като твърди, че същата е осъждана и не е 

присъствала на обучението,  а  вместо нея е  присъствала дъщеря й 

Малинка Стойчева, което било противоконституционно. 

Аз ви предлагам да  оставим жалбата  без  разглеждане  като 

недопустима,  тъй  като  решението,  с  което  е  назначена  госпожа 

Гинка Караиванова, е взето на 18.12.2012 г., това е Решение № 14-

НР на РИК 26,  освен това  е  обявено на  същата дата  и срокът за 

обжалване отдавна е изтекъл. Просто да я оставим без разглеждане, 

но  тя  поначало  е  и  неоснователна  жалбата,  но  да  я  оставим  без 

разглеждане като просрочена.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 

предложението, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 136-НР.

„Постъпило е писмо с вх. № НР-725 от 25.01.2013 г. от РИК 

№ 26  –Софийска  област,  с  което  ни  изпращат  по  компетентност 

жалбата на Борис Йорданов Кирилов срещу решение № НР-14 от 
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18 декември  2012  г.  на  РИК  №  26  –  Софийска  област,  относно 

назначаването  на  член  на  секционна  избирателна  комисия 

№ 262000007 в община Ихтиман, Софийска област. Към писмото са 

приложени решение № НР-46 от 19 януари 2013 г.  на РИК № 26 

Софийска област,  жалба вх. № 220 от 18 януари 2013 г.  от Борис 

Йорданов  Кирилов,  копие  от  решение  №  НР-14  от  18  декември 

2012 г. на РИК № 26 – Софийска област, с отбелязване върху него, 

че е обявено на 18 декември 2012 г.

Обжалваното решение е постановено на 18 декември 2012 г. 

и на същата дата е обявено от РИК № 26 Софийска област. Жалбата 

е подадена едва на 18 януари 2013 г. – след изтичане на тридневния 

срок за обжалване на решенията на РИК.

Предвид  изложеното  жалбата  следва  да  бъде  оставена  без 

разглеждане като просрочена.

На основание § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, 

ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата  на  Борислав 

Йорданов Кирилов срещу решение № НР-14 от 18 декември 2012 г. 

на РИК № 26 – Софийска област.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.”

12.  Молба за издаване на копие от удостоверението на 

Ана Никова Занкова от РИК Велико Търново.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото е една молба, адресирана 

до нас от председателя и секретаря на РИК Велико Търново, с което 

ни  уведомяват,  че  зам.председателя  на  комисията  Ана  Никова 

Занкова  е  загубила  удостоверението  си,  че  е  назначена  за 

зам.председател на комисията и с оглед на това, че трябва да дойде 
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за предаване на книжата като трети член на комисията моли да й 

издадем копие от удостоверението. Аз ви предлагам да й издадем 

копие от удостоверението и да го изпратим, за да може да го получи 

своевременно.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля 

да гласува.

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

Предложението се приема.  

13.  Списък  на  лицата,  които  ще  подписват 

пълномощните на представителите на инициативния комитет, 

представляван от Иван Иванов.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, пристигнало е с вх. № 724-

НР  от  днешна  дата  писмо,  с  което  господин  Иван  Иванов  като 

представляващ инициативен комитет, застъпник на алтернативната 

позиция,  ни  е  изпратил  списък  на  лицата,  които  ще  подписват 

пълномощните  на  техните  представители  за  всеки  един  от 

избирателните  райони.  Той  ще  бъде  оставен  в  канцеларията  на 

разположение.

14.  Протокол  за  упълномощаване  на  Доброслав 

Йорданов  от  76-те  народни  представители,  инициатори  на 

референдума.

РУМЯНА СИДЕРОВА: С вх. № 729 също от днешна дата е 

пристигнал протокол, подписан от 76-те народни представители като 

инициатори  на  референдума,  които  са  взели  решение  и  са 

упълномощили господин Доброслав Илианов Йорданов да подписва 

пълномощните от името на групите на 76-те народни представители. 

Също ще бъде представено в канцеларията.
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Но аз предлагам да качим на сайта едно съобщение, в което 

да  напишем  кой  подписва  пълномощните  на  участниците  в 

референдума,  които  имат  право  да  присъстват  в  помещенията  за 

гласуване. Съгласни ли сте?

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля 

да гласува.

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

Предложението се приема.

Гласуваме  и  съобщението  да  се  изпрати  на  областните 

управители с молба да бъде препратено и на общините.

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

Предложението се приема.

15. Сигнално писмо от А. Хараламбиев от Белоградчик 

относно избирателните списъци за референдума.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Докладвам  писмо  с  вх.  №  726. 

Документът е наречен сигнално писмо от Александър Хараламбиев. 

Господин  Хараламбиев  ни  уведомява,  че  пред  секциите  в 

Белоградчик имало дървени табла за избирателни списъци, но на тях 

нямало избирателни списъци, което опорочавало референдума.

Аз предлагам да изпратя писмото по компетентност на РИК. 

Тя е тази, която следи избирателните списъци.

16. Промяна в състава на ОИК Плевен.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Постъпили са с вх. № 62 от днешна 

дата  две  молби  от  членове  на  ОИК  Плевен,  а  именно  от  Калин 

Иванов Хаджиев и Бранимир Маринов Мирчев, членове на ОИК, с 

молба  да  бъдат  освободени по  различни причини.  Единият  е  бил 

избран за секретар на община, другият се е преместил да живее в 

друга област и не е възможно да изпълнява функциите си. 
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Със  същия  входящ  номер  е  постъпило  и  предложение  на 

представляващия ПП „ГЕРБ” за община Плевен, с което ни правят 

предложение на тяхно място в ОИК Плевен да бъдат назначени Илия 

Николов Рашков и Петя Стоянова Тодорова.

Предлагам ви да гласуваме следния проект за решение:

„Постъпило е  предложение  с  вх.  № 62  от  25.01.2013 г.  от 

Иван Николов Новкиришки – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ – 

област Плевен, за промени в ОИК – Плевен. Предлага се да бъдат 

освободени като членове на ОИК – Плевен, Калин Иванов Хаджиев 

и Бранимир Маринов Мирчев, и на тяхно място да бъдат назначени 

Илиян  Николов  Рашков  и  Петя  Стоянова  Тодорова.  Към 

предложението  са  приложени:  заявления  за  освобождаване  от 

Бранимир Маринов Мирчев и Калин Иванов Хаджиев; протокол от 

заседание  на  общинското  ръководство  на  .ПП  „ГЕРБ“  –  Плевен; 

декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти; копия от 

дипломи  за  завършено  висше  образование  на  Илиян  Николов 

Рашков и на Петя Стоянова Тодорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във 

връзка  с  чл.  25,  ал.  1,  т.  1  от  Изборния  кодекс  Централната 

избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Плевен, Калин Иванов 

Хаджиев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА  като  член  на  ОИК  –  Плевен,  Бранимир 

Маринов Мирчев, ЕГН ….., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА  за  член  на  ОИК  –  Плевен,  Илиян  Николов 

Рашков, ЕГН …..

НАЗНАЧАВА  за  член  на  ОИК  –  Плевен,  Петя  Стоянова 

Тодорова, ЕГН …...
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Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването.” 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 

забележки, който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2102.

17. Искане за  отваряне на изборно помещение от ОИК 

Алфатар.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви искане от председателя 

на ОИК Алфатар да разрешим отваряне на помещение, в което се 

съхраняват изборните книжа и материали от изборите през 2011 г., 

тъй като всички документи на ОИК, включително печата, входящи 

регистри и другите, се намират в това помещение. Разбрахме се, че 

веднага след референдума председателката ще ми изпрати искане, 

което е подписано и от секретаря на избирателната комисия, защото 

засега  само  тя  го  е  подписала,  освен  това,  че  трябва  да  поискат 

някаква възможност да им бъдат създадени условия да съхраняват 

регистъра, печата си  и текущата кореспонденция в някаква каса или 

каквото и да е на територията на общината. Общината била много 

малка като помещение, но поне в някаква каса те да ги съхраняват, 

за да може да функционират нормално, а не всеки път да ни искат да 

им даваме разрешение, защото то не е от основанията за отваряне. 

Така че то остава да чака документи.

18.Сигнал за излъчено предаване по Нова телевизия.

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  Колеги,  постъпил  е  сигнал  от 

господин Добромир Тодоров, в който казва, че във вечерната емисия 
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на Нова телевизия, новите на Нова от 19 часа, се излъчва рубрика 

„Референдум”. 

„Всяка  вечер  при  позоваване  на  бюлетината  и  начина  на 

гласуване  се  допуска  много  сериозна  грешка.  На  цял  екран  се 

показва бюлетината и на квадратчето с „да” е поставен знака човка 

със зелен цвят, а на квадратчето с „не” е поставен Х с червен цвят. 

Това  води  до  заслужване  на  зрителите.  При  прилагане  на  такъв 

начин  на  гласуване  всички  бюлетини  с  „да”  ще  бъдат 

недействителни.

В тази връзка предлагаме ЦИК да се произнесе бързо и се 

предприемат конкретни и категорични действия към Нова телевизия. 

Утре, петък, е последният ден за агитация и показване от медиите, 

ето  защо  трябва  да  направим  поредно  разясняване  на  начина  на 

гласуване, правилните знаци по изискванията на Изборния кодекс и 

да  се  обяви,  че  досега  е  показвано  неправилно,  което  води  до 

заблуда.  В  противен  случай  ще  трябва  тези  бюлетини  да  бъдат 

признати за действителни, макар и незаконно, защото е допуснато от 

ЦИК  национална  медия  да  произвежда  разяснителна  кампания 

грешно, заблуждаващо и в нарушение на закона. Така ще се защитят 

изискванията на закона и ще се гарантира честността на гласуването 

и се покаже истинската воля на хората, участвали в референдума.”

Във  връзка  с  този  сигнал  беше  излъчено  предаването. 

Сигналът е от 24 януари, касае предаване, което е излъчено на 23 

януари, така че сме във всякакви срокове.

От  Нова  телевизия  заедно  с  изпратеното  предаване  ни 

изпратиха и следното тяхно изявление. То е от Константин Кисимов, 

заместник-директор  на  „Новини  и  актуални  предавания”  на  Нова 

телевизия.

„Изпращаме  ви  запис  на  новите  на  Нова  телевизия  от  23 

януари. По повод получения в ЦИК сигнал категорично заявявам, че 
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въпросната  графика  онагледява  социологическо  проучване  на 

НЦИОМ  за  нагласата  на  избирателите,  а  не  обяснява  начина  на 

попълване  на  бюлетината.  Как  се  попълва  бюлетината  показахме 

още в края на декември с участието на господин Бисер Троянов, ще 

го припомним и довечера.”

Аз ви предлагам на господин Тодоров да отговорим с едно 

писмо, евентуално с копие до Нова телевизия:

„Във връзка с Ваш сигнал, касаещ вечерната емисия на Нова 

телевизия „Новините на Нова“ от 19,00 ч.  на 23 януари 2013 г.  в 

рубриката  „Референдум“,  изискахме  от  Нова  телевизия  запис  на 

предаването. След запознаване с излъчената рубрика бе установено, 

че съответните отбелязвания в квадратчета „ДА“ и „НЕ“ касаят не 

бюлетината за гласуване на националния референдум на 27 януари 

2013 г.,  а  онагледяване  на  резултати  от  проведено  от  НЦИОМ 

социологическо  проучване  за  нагласата  на  гласоподавателите  във 

връзка с референдума.

Получихме  уверение  от  Нова  телевизия,  че  в  емисията  на 

25 януари 2013 г. ще излъчи начина на попълване на бюлетината.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако нямате забележки 

и предложения, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.

Предложението се приема.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Днес дойде обаждане по телефона от 

Търговище и аз помолих да ни го изпратят на имейла. Казаха ми, че 

имат  проблем,  аз  разбрах  от  госпожа Мариана  Христова,  че  този 

проблем е  стар,  във връзка  с  назначените  секционни избирателни 

комисии от НОИ от област Търговище са получили писмо, което ми 

изпращат  на  мен,  в  което  пише,  че  общинските  избирателни 

комисии,  районните  избирателни  комисии  и  Централната 
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избирателна  комисия,  в  това  число  и  секционната  избирателна 

комисия, в деня, в който се произвеждат изборите, тези, които са на 

борсата,  фактически  ще  им  се  приспадне  този  ден  от  платеното 

време на борсата, което де факто означава, че те ще работят даром, а 

може би и по-евтино, отколкото са на борсата. 

Аз  не  знаех  за  този  проблем,  казах  им,  че  ще  уведомя 

комисията. Но тъй като писмото от НОИ е официално, от 29 май, 

може би става въпрос за същото писмо, което ние през м. август се 

обсъжда.  Областният  управител  на  Търговище  ни  пита  какво  е 

нашето становище. Аз му отговорих, че като се запознаем, ще му 

отговорим.  Но  честно  казано,  като  прочетох  писмото  точно  това 

пише. Законът трябва да се спазва. Просто го докладвам за сведение. 

Ще му отговоря също по телефона.

19.  Справка за избирателната активност на 27 януари 

2013 г.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Освен  това  съм  приготвил  една 

справка, която ще пуснем на всички районни избирателни комисии 

във  връзка  с  активността  на  27  януари  2013  г.  в  съответния 

избирателен район. Справката има три графи: до 10 ч., до 13 ч., до 17 

ч. До 19,30 ч. да ни уведомят дали гласуването е приключило във 

всички  секции.  Да  я  попълват  за  всеки  определен  час  и  да  ни 

изпращат  справката  на  имейлите,  които  гласувахме  вчера.  Ще 

изпратя  до  всички  РИК-ове  тази  бланка,  за  да  не  получаваме 

разнородни начини на описание. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Имам  предложение  в  първото  в  7  ч., 

когато  питаме  всички  открити  секции,  да  посочат  общия  брой 

открити секции.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Общият брой можем да получим и от 

други места.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Централната избирателна комисия знае ли 

общия брой към настоящия момент?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Неофициално – да, официално – не.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Някои знаят неофициално, други не знаят 

и аз моля колегите, които не знаят, да получат данни за общия брой 

открити секции.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Добре,  колеги,  с  това 

допълнение,  който  е  съгласен,  моля  да  гласува.  Съобщението  се 

изпраща по имейл адресите на районните избирателни комисии със 

задължителни указания, че данните се изпращат само от тези имейл 

адреси, които са генерирани само на специално генерирания адрес 

„Активност” на ЦИК.

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

Предложението се приема.

20.Разни.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, да изпратим едно писмо по 

електронната  поща  на  районните  избирателни  комисии,  като  в 

същото време ще се обадим и по телефона. От списъка, който днес 

сътрудниците  пуснаха,  по-голямата  част  от  колегите  са  посочили 

сътрудниците да съберат тази информация относно заявения час на 

пристигане,  за  да  направим  по-добра  организация  в  ЦИК  по 

приемането  на  книжата  и  документите  от  районните  избирателни 

комисии. Да им изпратим едно писмо, в което да кажем, че веднага в 

изпълнение на оперативния план, веднага след попълване протокола 

на РИК да подадат информация в ЦИК относно часа на тръгване, 

евентуално и на пристигане. Тази информация те могат да подадат 

само на един телефон и той ще се държи от дежурния сътрудник, 

който ще се занимава с този график и ще бъде нов телефон, който 

към  този  момент  не  се  използва.  Освен  по  телефона  могат  да 
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подадат тази информация и по електронната поща на адреса на ЦИК 

и  на  този  адрес  от  оперативния  план  относно  избирателната 

активност.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля 

да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Андреева.

МАЯ АНДРЕЕВА: С вх. № 64 от днешна дата е постъпило 

писмо от Виргиния Петрова, в което се казва, че тъй като в началото 

на месец юни й предстои да пътува до Съединените щати, а иска да 

гласува  в  парламентарните  избори,  би  искала  да  разбере  какво 

трябва да направи, за да може да упражни това свое право. Лицето е 

информирано, че все още не е определена датата на изборите, за да 

може да съобрази пътуването си с тази дата. Тя би искала от нас да й 

разясним  процедурата  и  свързаните  с  нея  срокове,  също  и 

необходимите документи, за да може лицето да се организира така, 

че да гласува на парламентарните избори.

По  съображение,  че  все  още  няма  дата  на  насрочване  на 

изборите, по съображение, че в момента има законопроект, който е 

на второ четене в Народното събрание, считам, че какъвто и отговор 

да  дадем  в  момента  на  лицето,  той  ще е  много  преждевременен, 

поради което предлагам на имейла, от който писмото е получено, да 

бъде върнат отговор, че към настоящия момент такава информация 

може да бъде предоставена съобразно действащото законодателство, 

но  поради  това,  че  законопроектът  се  намира  на  второ  четене  в 

Народното  събрание  и  се  предвиждат  изменения,  както  и  че 

изборите не са насрочени, информацията, която бихме дали, няма да 

бъде  актуална  може  би  към  произвеждане  на  парламентарните 

избори. Лицето да постави отново този въпрос при насрочване на 

парламентарните избори.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен, моля да гласува.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, получихме писмо от 

РИК 26 Софийска област, с което ни уведомяват, че са оборудвани с 

11  работни  места  за  изчислители,  като  са  предвидени  и  две 

допълнителни  за  преносими  компютри.  Помещенията  са 

обезопасени,  запечатани  съвместно  с  представителите  на 

изчислителите.  РИК  26  ще  приема  протоколи  на  секционните 

избирателни комисии в сградата на областната администрация, на 5 

етаж,  като  са  ни  изпратили  и  подробен  график  по  общини  за 

евентуалния  час  на  пристигане  на  съответните  СИК-ове.  Това  ви 

докладвам за сведение.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Току що ми донесоха пощата,  че в 

изпълнение  на  договора  ни  с  „Информационно  обслужване”  ни 

молят да бъде осигурен достъп на служителите и сътрудниците на 

„Информационно обслужване” до ЦИК и до изчислителния пункт на 

ЦИК съобразно изложения списък. Това е допълнителен списък на 

тези служители, на които трябва да се осигури достъпа.

Другото  писмо,  получено  отново  от  „Информационно 

обслужване”,  е,  че  в  изпълнение  на  договора  за  компютърна 

обработка  и  издаването  на  бюлетин  ни  изпращат  копие  от 

програмното осигуряване, което ще бъде използвано за компютърна 

обработка на данните в РИК и СИК от гласуването в националния 

референдум. Има приложен и компакт диск. 

Предлагам, тъй като това е официална информация, писмото 

да бъде  сложено в папката.
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Само за сведение да ви прочета едно писмо, което се получи 

вчера. Става въпрос, че ако си спомняте, от Каолиново имаше жалба, 

която беше по-скоро един сигнал за един член, че не бил викан на 

заседание в ОИК. Вчера по електронната поща се получи писмо от 

него лично. Ще ви го прочета: 

„Уважаема  госпожо  председател,  моля  жалбата  ми  от 

16.01.2013  г.  срещу  членовете  на  ОИК  Каолиново  да  не  се 

разглежда. Причините за оттегляне на сигнала ми са: всички членове 

на  ОИК  Каолиново,  включително  и  аз,  са  уведомени  писмено  и 

уведомлението е стигнало на моя постоянен адрес, но родителите ми 

са забравили да ми го покажат,  тъй като са помислили, че това е 

формалност  и  аз  съм  информиран.  След  края  на  изборите  през 

2011 г. помещението на ОИК – Каолиново е преместено в по-горния 

етаж на същата сграда. Поради това, че този етаж не се използва от 

нито една институция в град Каолиново освен от общинския съвет, 

не съм забелязал надписа на вратата на помещението.

Желанието ми е да се спрат действията срещу жалбата, ако са 

предприети такива и т.н.”

В  тази  връзка  искам  само  да  ви  информирам,  че  ще 

приключим преписката.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  по  мейла  са  получени 

3 писма. Първото е от Велимира Петрова, която ни изпраща запис на 

рубриките, които БТВ правят съгласно ангажимента, който са поели. 

Може да го видите. За сведение.

От Симина Григорова са ни изпратили линкове, чрез които да 

влизаме директно в страниците в twiter и facebook. Също така молят 

да потвърдим дали „Алфа рисърч”, „Сова 5”, „ВВSS” и „Афис” са 

всички  социологически  агенции,  които  ще  правят  изследвания  и 

екзитполове в деня на гласуването, за да могат да бъдат сложени в 

twiter  и facebook.  Аз ви предлагам да потвърдим, че това са тези 

агенции и да отговорим по този начин.
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Ако има други мнения, да ги чуем, ако не, да гласуваме.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля 

да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12, против – 1.

Предложението се приема.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Изпратили  са  ни  като 

администратори  на  акаунтите  коментари  от  потребители,  които 

може да  са  ни полезни.  Един потребител например е  написал,  че 

среща  трудности  с  работата  с  районните  избирателни  комисии,  с 

техните  имейли.  В  тази  връзка  може  би  е  добре  да  обърнем 

внимание  на  районните  избирателни  комисии,  че  наближава 

референдума и жалби и сигнали могат да се подават и по имейла, 

така  че  да  наблюдават  имейлите  си  особено  в  дните  утре  и 

вдругиден.  Може  да  се  получат  сигнали  за  агитация,  както  ние 

получаваме. Така че не е лошо според мен да обърнем внимание на 

РИК-овете  с  едно  писмо.  Ако  трябва,  към  едно  от  съобщенията, 

които  госпожа  Сидерова  предложи,  да  напишем  с  един  ред: 

„Уважаеми  колеги,  молим  ви  във  връзка  с  наближаващия 

референдум и възможността за получаване на сигнали и жалби по 

мейла да ги проверявате редовно.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен да се 

изпрати това съобщение, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  искам  да  ви 

кажа, че вчера мина едната група, днес е другата група от 18,00 часа 

и че съм направила инструктажа във връзка с жалбите и сигналите и 

сигналите по телефона.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Получено е писмо с вх. № НР-733 от 

днешна дата от областния управител на област Видин, с което ни 

докладва  какви  мерки  е  предприел  в  деня  на  националния 
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референдум. Съвместно с кметовете на общини и Областно пътно 

управление са предприети мерки за действия при неблагоприятни 

метеорологични  условия.  Превозването  на  членовете  на  СИК  и 

торбите  с  книжа  и  материали  до  РИК  и  до  общинската 

администрация е организирано от общините по маршрути съгласно 

ОСД на МВР. Осигурени са паркоместа,  в сградата на областната 

администрация е осигурено отопление. Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  С  вх.  №  НР-732  от  днешна  дата 

господин Боршош като продуцент на „Арти шок продъкшън” моли 

да му бъде осигурен достъп до сградата на „Княз Александър I” в 

рамките на днешния ден за половин час, защото снимали филм за 

70-годишнината от спасяването на българските евреи. 

Аз първо му се обадих по телефона, за да не се бавим, но му 

казах,  че ще последва и писмен отговор. Достъпът до сградата на 

площад „Княз Александър I” се разрешава от Народното събрание, 

поради което ние не можем да разрешим такъв. Подготвих писмо, 

което ще трябва да изпратим също по мейла според мен.

„Уведомяваме  ви,  че  Централната  избирателна  комисия  не 

може да ви даде исканото разрешение, тъй като режимът за достъп 

до сградата на Народното събрание на площад „Княз Александър I”, 

№ 1 се определя от Народното събрание.”

Иначе по телефона му обясних, че не може и особено в тази 

част на сградата, в която е разположена ЦИК, няма начин да се даде 

достъп  в  тези  дни,  тъй  като  има  особен  режим  с  оглед 

позиционирането   на  изчислителния  пункт  и  осигуряването  на 

достъп на избирателните комисии.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Понеже филмът, както твърдят те, ще се 

снима след 10-20 дни или когато се освободи зала „София”, молбата 
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е  да  влязат  за   10  минути  двама  сценографи,  за  да  направят 

измервания с рулетки, за да могат да започнат да си правят декорите.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Точният текст е: „Моля да разрешите 

достъп  на  сценографски  екип  в  сградата  на  Народното  събрание, 

бившия Партиен дом, на адрес площад „Княз Александър I”, № 1, в 

рамките  на  половин  час  днес.  Екипът  е  със  следните  данни…” 

Следва изброяване на лица и ЕГН, дата 25 януари. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Те  искат  днес  само  да  измерят  за 

половин час, за да могат да си направят декорите, когато ще снимат 

някой път.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нямам нищо против, Елена, но тези 

хора,  ако  искат  нещо,  което  зависи  от  нас,  може  би  трябва  да 

поискат  да  дадем съгласие  и  да  посочат  за  кои  помещения става 

дума,  защото  иначе  отговорът  е  единствен:  „Уведомяваме  ви,  че 

Централната  избирателна  комисия  не  може  да  ви  даде  исканото 

разрешение, тъй като режимът за достъп до сградата на Народното 

събрание се определя от Народното събрание”. Толкова.

Предлагам отговорът да се изпрати по имейла.

ПРЕДС.  КРАСМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 

предложеното от госпожа Сидерова, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13, против – 2.

Предложението се приема.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  С  вх.  №  61  от  днешна  дата  е 

постъпило  искане  от  ОИК  Пловдив  да  им  разрешим  да  отворят 

помещението,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа  от 

проведените  през  2011  г.  избори.  Основанието  за  това  искане  е 

постъпило  искане  от  кмета  на  район  „Източен”:  „Моля  с  ваше 

разрешение на 7 февруари да се разпечата помещението, в което се 

съхраняват  изборните  книжа (торбите  с  бюлетините  и  останалите 

книжа и  материали)  от  миналите  избори.  Причините  са  липса  на 

помещение в район „Източен” на община Пловдив за съхраняване на 
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торбите  с  бюлетините  и  останалите  книжа  и  материали  от 

произвеждания на 27 януари национален референдум. 

На обучението, което проведохме на 8 януари, ние изрично 

казахме,  че  трябва  да  се  съхраняват  в  други  помещения,  а  не  в 

помещенията,  в  които  се  съхраняват  книжата  и  материалите  от 

2011 г., тъй като те са на друг режим.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Да  им напишем едно 

решение, в което да им кажем, че ние няма да им дадем разрешение, 

но  те  трябва  да  си  намерят  помещение.  То  може  да  е  това  от 

парламентарните избори или което и да е друго.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добре,  ще  напише,  че  книжата  и 

материалите от референдума могат да се съхраняват само с книжа и 

материали от други избори, които имат същия режим.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  След  като  е  само за  това  РИК, 

няма нужда да бъде с решение, според мен трябва да им отговорим с 

едно писмо.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не ме интересува дали 

ще е с писмо или с решение, каквото решим.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам да им отговорим с писмо 

в следния смисъл: 

„Не  можем да  ви  дадем  разрешение,  тъй  като  режимът  за 

съхраняване и отваряне на книжата е различен и отговорността за 

тяхното опазване е на различни субекти. Потърсете възможност за 

прибиране при книжа и материали от предшестващи избори, които 

имат  същия  режим  на  съхранение  и  отговорност  от  общинската 

администрация.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля 

да гласува.

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

Предложението се приема.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  нямам  днешен  доклад,  но 

доколкото разбрах, целта на продължаване на това заседание е да 

обсъдим евентуално какъв  ще бъде  скелетът  на  решението,  което 

бихме приели след произвеждане на референдума и установяване на 

резултатите от него с оглед на наличните три възможни варианта от 

резултатите от референдума.

Единият  е  гласуват  повече   от  гласувалите  на  последните 

парламентарни избори и повече от половината са отговорили с „да”. 

Гласуват повече от последните парламентарни избори и повече от 

половината  са  отговорили  с  „не”.  Гласуват  повече  от  20%  от 

гражданите с избирателни права, както пише в чл. 23, ал. 3 от Закона 

за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление. И тук са също два варианта: повече от половината 

са отговорили с „да”; повече от половината са отговорили с „не”. 

Третият  вариант  е:  гласуват  по-малко  от  20%  от  гражданите  с 

избирателни права.

Въпросите,  които  се  поставят  в  това  решение,  което  ние 

бихме приели след приключване на референдума, както и какво да 

включим в  решението  като  мотиви,  като  данни  и  естествено  как 

точно да  си оформим диспозитива на  решението в тези  различни 

ситуации.

Първият въпрос е какви данни да включим в решението. При 

всички случаи според мен, независимо какви ще са резултатите от 

референдума,  трябва  да  присъстват  данни  относно  гражданите  с 

избирателни  права  и  данни  относно  броя  на  гласувалите  на 

последните парламентарни избори през 2009 г.  Откъде ще вземем 

числото на гласувалите на последните парламентарни избори? Това 

число е дадено в бюлетина на Централната избирателна комисия от 

2009 г., който е приет с решение от ЦИК и е съставен на база на 

данните  от  протоколите  от  произведените  през  2009  г. 

парламентарни избори. Това число е 4 345 450 избиратели.
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Бих  помолила  математиците  да  ми  направят  една  бърза 

сметка. Имаме и Решение № 222 от 2009 г., с което ЦИК е обявила 

резултатите от изборите за 41-то Народно събрание, но по партии. 

На нас сега ни трябва точното число от 2009 г.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Броят на избирателите, 

участвали в последните парламентарни избори, е 4 345 450.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добре,  в  такъв  случай  няма  да 

обясняваме, само ще напишем числото, без да се мотивираме защо 

това число от предишните избори е толкова, след като вече сме го 

заложили с наше решение и в методиката. Но аз ви казвам, че това 

число е публично, официално и е заложено в бюлетина на ЦИК и 

ние спокойно можем да го напишем. Това е безспорният въпрос.

Въпросът,  който стои  пред  нас,  е  какво  число  да  заложим 

като граждани с избирателни права. Писмото от ГД „ГРАО” още не 

е дошло. Имаме устен отговор от господин Гетов, че няма начин как 

да ни кажат точно число и да ни дадат такъв отговор, който да е с 

точно число към дата 26 или 27 януари, защото информацията за 

умрелите лица се движи поне 3 дена. А умрелите в събота и неделя – 

3 работни дни. И ако ни кажат число към дата 27, няма да има точна 

информация.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Да ги попитаме до дата 24.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Като се допитаме до 24 това число 

вярно ли ще е или няма да взриви нашето решение?

Аз  ви  предлагам  какво  ние  да  приемем,  че  са  граждани  с 

избирателни  права.  Предлагам  ви  да  стъпим  на  писмото  на  ГД 

„ГРАО”,  което  докладвахме  онзи  ден  и  да  сумираме  три  числа. 

Първото  число  е  общият  брой  на  избирателите,  включени  в 

избирателните  списъци.  Към  него  да  прибавим  броя  на 

избирателите, заличени, защото са подали заявление, че ще гласуват 

в  чужбина,  защото  това  заличаване  се  извършва  на  всички  лица, 

подали заявления, преди ние да решим в кои селищни места ще има 
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секции  и  тези  лица  по  принцип  са  заличени  от  избирателните 

списъци, но те са гласоподаватели с право на глас.  И да добавим 

онова  малко  число  от  7  души,  но  това  са  също  реални 

гласоподаватели  в  СИК  и  някои  хора  от  РИК,  които  също  не 

фигурират в нито един списък след като са били заличени, защото 

им е издадено удостоверение за гласуване на друго място.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  А  защо  не  ги  вземем  от  т.  1  от 

секционния протокол?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Няма  т.  1  от  секционния  протокол. 

Има  писмо на  ГРАО.  Точка  първа  от  секционния  протокол  ще е 

обща сума от всички лица, които са отпечатани плюс гласувалите 

членове на секционни комисии, които вече веднъж са отпечатани, 

плюс  гласувалата  охрана  на  секциите,  които  вече  веднъж  са 

отпечатани,  плюс  тези,  които  ще  гласуват  в  чужбина,  но  не  са 

подали заявление, които вече веднъж са отпечатани в избирателните 

списъци. Така ще качим изкуствено числото на гражданите с право 

на глас.

Най-приближеното  число  според  мен,  като  пропуснем 

няколкото  стотици,  които  ще  починат,  дано  не  са  повече  в  този 

период,  след  като  са  отпечатани  избирателните  списъци,  и 

евентуално много малкото и пренебрежително число, което изобщо 

може да се появи на лицата, които ще изтърпят наказание лишаване 

от свобода към деня на референдума и макар че са били заличени ще 

се  появят с  удостоверения.  Те едва  ли ще са  повече  от  10 души, 

досега и по-малко са се появявали. Както и лицата, към които ще 

бъде вдигнато изцяло запрещението. Защото смяната от един вид на 

друг вид запрещение не влияе на избирателното право. То си е все 

запрещение. Мисля, че това, което ви предлагам, е възможно най-

голямото приближаване към числото.  То никога  не може да бъде 

точно.
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Непосилна е задачата да поискаме да се сумират числата на 

списъците към момента на предаване на секционните избирателни 

комисии.  Колеги,  това  са  над  11  хиляди  приемно-предавателни 

протокола, които ние няма начин да ги изискаме и съберем в тяхната 

пълнота и да събираме, за да получим към момента на предаване на 

избирателните списъци.

По  теорията  на  големите  числа,  извинявайте,  тези  няколко 

души,  които  ще  умрат,  ще  им  се  промени  статуса,  които  са  под 

запрещение или ще изтърпят наказание от лишаване от свобода няма 

да повлияят толкова съществено върху голямото число, отколкото 

ако  включим  многото  членове  на  секционни  комисии,  които  ще 

гласуват по месторабота и хората от охраната, които ще гласуват по 

месторабота,  и  хората  в  чужбина,  които  ще  гласуват  без 

предварително да  са  заявили,  че  ще гласуват  в дипломатическо и 

консулско представителство. 

Пропуснах студентите и учениците и хората с увреждане на 

опорно-двигателния апарат, които ще гласуват в секция, различна от 

секцията по постоянен адрес, но вече са отпечатани в тази секция и 

това, че ще излязат в допълнителния избирателен списък и ще бъдат 

сумирани, като тяхното число ще се появи в т. 2 на протоколите.  

Крайната цел е, че за да структурираме решението, с което ще 

приемем окончателните резултати от референдума, трябва да решим 

кои точно числа ще заложим като изборни резултати. И тъй като за 

да вземем решение по чл. 23, ал. 3 от Закона за прякото участие  на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление, който 

гласи, че ако в референдума, сега ще ви го прочета: 

„Чл.  23.  (2).  Предложението,  предмет  на  референдума,  е 

прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от участвалите в 

последните избори за Народно събрание и ако с „да” са гласували 

повече от половината от участвалите в референдума избиратели.”
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Поради  тази  причина  ние  трябва  да  имаме  числото  на 

участвалите  в  последния  референдум,  числото  на  гласувалите  на 

последните  избори  за  народни  представители,  числото  на 

гласувалите и колко са отговорили с „да”.

И  тъй  като  има  хипотеза  на  ал.  3  на  чл.  23,  която  казва: 

„Когато  в  гласуването  са  участвали  по-малко  от  участвалите  в 

последните избори за Народно събрание, но повече от 20 на сто от 

гражданите с избирателни права”, затова ви поставих въпроса как да 

определим числото на гражданите с избирателни права и това число 

да е възможно най-точно. Аз мисля, че докладвам достатъчно ясно.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Други доклади? 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Сега  дойде  уточнение  от  господин 

Боршош  за  това,  че  тяхното  искане  касае  оглед  и  да  се  вземат 

размерите  за  евентуално  построяване  на  декори  в  зала  „Света 

София”,  намираща се  в сградата  на  Партийния дом в  рамките на 

половин час в удобно за нас време възможно най-скоро.

Тогава  ние  можем  да  му  отговорим  по  имейла  въпреки 

приетия  вече  отговор,  който  беше  преди  малко,  че  това  може  да 

стане само след като приключи работата на изчислителния център, 

това  според  мен  означава  и  да  бъде  изнесена  техниката. 

Допълнително ще им уточним след коя дата, но не по-рано от може 

би една седмица или 10 дена от провеждане на референдума.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Нищо няма да им отговаряме ние, да 

им отговори Народното събрание.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам да гласуваме текст, с който 

да  им  отговорим  по  имейла,  че  можем  да  дадем  съгласие,  за  да 

получат  разрешение  от  Народното  събрание  не  по-рано  от  една 

седмица след приключване на референдума.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добре,  колеги, 

предлагам ви да гласуваме едно решение, с което да им отговорим, 
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че  не  можем  да  им  дадем  разрешение  за  достъп  до  зала  „Света 

София” до момента на приключване на националния референдум и 

свързаните  с  него  дейности  по  обработване  на  резултатите.  Дали 

това ще бъде на 31, на 3 или на 5 февруари не можем да им кажем. 

Ще уточним края на периода с допълнително писмо. Толкова.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение.

Имате ли още нещо, което да уточним?

Заповядайте, господин Бояджийски.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам ви да одобрим следните 

правила за публикуване на информация:

„ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

на официалните страници на ЦИК в twitter.com & facebook.com

Раздел А. Публикуване на информация

1. Изпълнителят  публикува  на  страниците  на  ЦИК  в 

twitter.com & facebook.com следната информация:

1.1. Принципните  решения  на  ЦИК,  публикувани  на 

страницата  http://referendum.cik.bg/?messages=61,  актуални  към 

момента.

1.2. Съобщения на ЦИК.

3. Формуляри и бланки.

1.4. Указания за гласуването в България и дипломатическите и 

консулските представителства.

1.5.  Прессъобщения  или  официални съобщения  на  интернет 

страниците  на  следните  институции:  МВнР,  МВР,  МРРБ,  ГРАО, 

Министерски съвет.

2. Към момента – 25 – 27 януари 2013 г. решенията по т. 1.1. 

са:

- решение  №  3-НР  от  3  ноември  2012  г.  за  съобщаване  на 

решенията на ЦИК;
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- решение  №  102-НР  от  4  януари  2013  г.  за  определяне  на 

населените места, в които се намират дипломатически и консулски 

представителства на Република България и в които ще се образуват 

секции за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г.;

3. Съобщения: това  са  тези,  публикувани  на 

http://referendum.cik.bg/?messages=0.

4. Формуляри  и  бланки: публикувани  на 

http://referendum.cik.bg/?page=11

5. Указанията за гласуването по т. 1.4. са:

- правилата  за  гласуване  в  страната  са  достъпни  на  адрес 

http://referendum.cik.bg/?page=12;

- правилата  за  гласуване  в  дипломатическо  и  консулско 

представителство  са  достъпни  на  адрес:  http://referendum.cik.bg/?

page=13;

- правилата  за  гласуване  на  хора  с  увреждания  на  адрес: 

http://referendum.cik.bg/?page=14;

- правилата  за  гласуване  на  ученици  и  студенти  на  адрес: 

http://referendum.cik.bg/?page=15.

6. Прессъобщения  и  официални  съобщения  по  т.  1.5.  са 

актуални  съобщения  на  интернет  страниците  на  следните 

институции: МВнР, МВР, МРРБ, ГРАО, Министерски съвет.

Раздел Б. Начин на съгласуване на информацията, която 

се  публикува  на  страницата  на  ЦИК  в  twitter.com  & 

facebook.com

1. В случаите,  когато Изпълнителят изготвя проект на текст, 

обобщаващ съобщението, този текст се изпраща на e-mail на ЦИК – 

cik@cik.bg,  който  изпраща  потвърждение.  След  получаване  на 

потвърждението Изпълнителят публикува съобщението.

2. В случаите, когато Възложителят е изготвил текст по раздел 

А,  той  уведомява  Изпълнителя,  че  текстът  следва  да  бъде 

публикуван на страниците в twitter.com & facebook.com
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3.  В  случаите,  когато  Възложителят  не  желае  определена 

информация,  качена  на  сайта  на  институцията  cik.bg,  да  бъде 

публикувана, изрично уведомява за това изпълнителя чрез email или 

по телефон.”  

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предлагам да одобрим 

тези правила.  Те са съобразени с официалната информация, която 

ние  сме  приели,  а  останала  друга  информация,  която  да  бъде 

подадена по общия ред след решение на комисията и след доклад на 

тези, които са я получили. 

Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен, моля 

да гласува.

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

Предложението се приема. 

Сега ви предлагам да гласуваме правилата да бъдат изпратени 

по мейл на изпълнителя по договора.

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

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Гласувах  „против”  правилата  не 

защото  не  съм  съгласна  с  тях,  напротив,  считам,  че  внасят  една 

допълнителна яснота и това е добре за взаимоотношенията между 

ЦИК и изпълнителя по договора. Гласувам „против”, защото съм по 

принцип против сключването на този договор, само по тази причина.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Имате  ли  други 

въпроси? Заповядайте, госпожо Христова.

21.  Промяна в съставите на СИК № 321700017 – Косово, 

Прищина,  СИК  №  322500025  –  Полша,  Варшава,  СИК  № 

323400034 – Турция, Анкара.

МАРИАНА  ХРИСТОВА:  Колеги,  от  Министерството  на 

външните работи е пристигнало писмо № НР-734 от днешна дата. 

Със  същото  писмо МВнР моли за  промяна  в  състава  на  СИК № 
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321700017  –  Косово,  Прищина,  на  СИК  №  322500025  –  Полша, 

Варшава, и на СИК № 323400034 – Турция, Анкара.

„Постъпило е писмо от МВнР вх. № НР-734 от 25.01.2013 г. 

за  промяна  в  СИК  №  321700017  –  Косово,  Прищина,  СИК  № 

322500025 – Полша, Варшава, СИК № 323400034 – Турция, Анкара.

Предлага се на мястото на Светослав Христов Костадинов – 

член  на  СИК  в  секция  № 321700017,  Косово,  Прищина,  да  бъде 

назначена Здравка Захариева Бобева; на мястото на Иван Емилиянов 

Иванов – секретар на СИК в секция № 322500025, Полша, Варшава, 

да бъде назначена Нели Борисова Божкова,  а на мястото на Нели 

Борисова Бошкова, досегашен член, да бъде назначен Емил Кирилов 

Керев;  на  мястото  на  Катя  Стоянова  Лазарова –  член  на  СИК  в 

секция  323400034,  Турция,  Анкара,  да  бъде  назначена  Красимира 

Георгиева Трифонова.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за 

пряко  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА  Светослав  Христов  Костадинов,  ЕГН …, 

като член на СИК № 321700017, Косово, Прищина.

НАЗНАЧАВА Здравка Захариева Бобева, ЕГН …, за член на 

СИК № 321700017, Косово, Прищина.

ОСВОБОЖДАВА  Иван  Емилиянов  Иванов,  ЕГН  …,  като 

секретар на СИК № 322500025, Полша, Варшава.

ПРЕНАЗНАЧАВА  Нели  Борисова  Божкова,  ЕГН  …,  за 

секретар на СИК № 322500025, Полша, Варшава, досегашен член.

НАЗНАЧАВА  Емил  Кирилов  Керев  за  член  на  СИК  № 

322500025, Полша, Варшава.

ОСВОБОЖДАВА  Катя  Стоянова  Лазарова,  ЕГН  …,  като 

член на СИК № 323400034, Турция, Анкара.
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НАЗНАЧАВА Красимира Георгиева Трифонова, ЕГН …, за 

член на СИК № 323400034, Турция, Анкара.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако нямате възражения 

или забележки към проекта, който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 137-НР.

Следващото  заседание  на  комисията  е  в  неделя,  27  януари 

2013 г., от 8,00 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 19,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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