ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 256
На 6 февруари 2013 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Писмо до ГД ГРАО във връзка с липсващите избирателни
списъци в няколко секции.
Докладва: Иванка Грозева
2. Писмо от Христо Рибарев – допълнение към писмо до ЦИК
от 29.01.2013 г., изпратено до АС – Враца.
Докладва: Иванка Грозева
3. Доклад

за

кореспонденцията

с

Министерството

на

външните работи.
Докладва: Мая Андреева
4. Обсъждане на увода за бюлетина на ЦИК за националния
референдум.
Докладва: Красимира Медарова
5. Информация за работата на работната група по жалбите,
постъпили в ЦИК в деня на референдума на 27.01.2013 г.
Докладва: Мария Мусорлиева
6. Информация за работата на работната група по жалбите,
постъпили в ЦИК за референдума на 27.01.2013 г.
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Докладва: Мария Мусорлиева
7. Проект на решение – приемане на хронограма за
частичните избори на 07.04.2013 г.
Докладва: Силва Дюкенджиева
8. Проект на решене – Регистрация на партии и коалиции от
партии за частичните избори на 07.04.2013 г.
Докладва: Силва Дюкенджиева
9. Проект на решение – относно смяна на фамилните имена
на секретаря и член на Общинска избирателна комисия – Казанлък.
Докладва: Силва Дюкенджиева
10. Протокол за изпълнение на работата по договор с Дарик
радио.
Докладва: Паскал Бояджийски
11. Протокол за изпълнение на работата по договор с
България он ер.
Докладва: Паскал Бояджийски.
12. Изпълнение на гражданския договор с Красимир
Михайлов.
Докладва: Паскал Бояджийски
13. От Общинска избирателна комисия - Роман, изпратени
Решение на ОИК № 250/24.01.2013 г. и Решение № 1001/
22.01.2013 г. на ВАС относно прекратяване пълномощията на кмета
на км. Синьо бърдо.
Докладва: Иванка Грозева
14. От „Информационно обслужване“ АД – първи раздел на
Бюлетина за референдума.
Докладва: Емануил Христов
15. Проект на решение по сигнал от Борис Тодоров относно
агитация в предаването „Денят с Георги Любенов” по БНТ в деня на
националния референдум.
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Докладва: Владимир Христов
16. Писмо до Народното събрание – изпратен заверен препис
от Решение № 148-НР/29.01.2013 г.
Докладва: Владимир Христов
17. От ОИК – Мадан, относно прекратяване пълномощията на
общинския съветник Валентин Гаджев.
Докладва: Елена Маркова
18. От РИК – Плевен за проблеми при произвеждане на
националния референдум.
Докладва: Красимира Медарова
19. От РИК – Силистра, за проблеми при произвеждане на
националния референдум.
Докладва: Красимира Медарова
20. От РИК – Разград, за проблеми при произвеждане на
националния референдум.
Докладва: Красимира Медарова
21. От РИК – Ловеч, за проблеми при произвеждане на
националния референдум.
Докладва: Красимира Медарова
22. От

РИК

–

Велико

Търново,

за

проблеми

при

произвеждане на националния референдум.
Докладва: Красимира Медарова
23. От РИК № 24 – София - град, за предадени избирателни
списъци.
Докладва: Иванка Грозева
24. От РИК – Кюстендил – за предадени избирателни списъци
Докладва: Иванка Грозева
25. Запитване по e-mail за начина на включване и изключване
от избирателните списъци.
Докладва: Елена Маркова
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26. Възнаграждения на ОИК – Опан.
Докладва: Паскал Бояджийски
27. Възнаграждения на ОИК- Ружинци.
Докладва: Владимир Христов
28. Възнаграждения на ОИК – Нови пазар.
Докладва: Елена Маркова
29. Възнаграждения на ОИК – Видин.
Докладва: Елена Маркова
30. Възнаграждения на ОИК – Русе.
Докладва: Иванка Грозева
31. Възнаграждения на ОИК- Братя Даскалови.
Докладва: Ралица Негенцова
32. Възнаграждения на ОИК- Мадан.
Докладва: Владимир Христов
33. Възнаграждения на ОИК – Стамболийски.
Докладва: Владимир Христов
34. Възнаграждения на ОИК – Харманли.
Докладва: Владимир Христов
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова,
Мария Мусорлиева, Мая Андреева, Севинч Солакова, Владимир
Христов, Гергана Маринова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Красимир Калинов, Мариана Христова, Паскал
Бояджийски и Силва Дюкенджиева
ОТСЪСТВАХА:

Румяна Сидерова, Сабрие Сапунджиева,

Анна Колушева-Манахова, Бисер Троянов, Валентин Бойкинов,
Венцислав Караджов и Ралица Негенцова.

5
Заседанието бе открито в 15,00 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на
6 февруари 2013 г.
Разполагате с дневния ред в папка „Заседания”. Ще ви
помоля да го погледнете и, ако имате възражения или забележки към
точките, както и допълнения, да изкажете мнението си.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, аз бих искала да
започнем с писмото, което вчера ви докладвах за липсващите
избирателни списъци на няколко района. Нашето решение вече е в
сила.
МАЯ АНДРЕЕВА: И аз бих искала да направя едно
допълнение към дневния ред. Това е доклад на кореспонденцията от
Министерството на външните работи, както и писма от Централната
избирателна комисия към Министерството на външните работи и
служителите от комуникационния център.
Това е, което предлагам да бъде включено в днешния дневен
ред.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз също искам да
допълня проекта за дневен ред с проект на увод за бюлетина, който
след малко, след като успея да го преформатирам, ще ви го кача във
вътрешната мрежа.
Имате ли други допълнения към дневния ред?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз също искам да допълним като
точки в дневния ред доклади за пристигналите фактури и
сертификати от България он ер. Предлагам да бъде включено в
днешното заседание, за да бъде разгледано заедно с Дарик радио.
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А също така като точка да бъде включено решение за
изпълнението на гражданския договор с Красимир Михайлов. Да го
разгледаме, за да може да му бъде изплатено дължащото му се
възнаграждение.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Има

ли

други

предложения към дневния ред? Ако няма, започваме по дневния ред.
Започваме с точка първа от дневния ред:
1. Писмо до ГД „ГРАО“във връзка с липсващите
избирателни списъци в няколко секции.
Госпожо Грозева, заповядайте. Имате думата.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, както вчера ви докладвах, с вх. № 782 от
04.02.2013 г. при нас е пристигнало писмо от РИК № 24, с което ни
уведомяват, че ГД „ГРАО“ не е открил избирателните списъци на
седем секции в някои от районите, а именно район „Средец” –
секция № 36, район „Възраждане” – секция № 1, № 32, № 48 и № 63,
район „Подуяне” – секция № 43 и секция № 77.
Предполага се, че липсващите избирателни списъци вероятно
се намират в запечатаните чували.
Поради това ви предлагам да изпратим писма до кметовете на
район „Средец”, „Възраждане” и „Подуяне”, с които да ги помолим
да разпоредят на назначените от тях комисии за приемане на
изборните книжа и материали от националния референдум да
издирят списъците на секциите, които цитирах по-горе.
Предлагам ви да ни бъдат изпратени на нас, на Централната
избирателна комисия, за да проследим дали са в наличност
въпросните избирателни списъци и ние своевременно да ги
препратим на ГД „ГРАО“ за извършване на проверката по двойното
гласуване.
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Ако сте съгласни, да гласуваме три писма до трите района –
„Средец”, „Подуяне” и „Възраждане” – и да ги изпратим още днес.
Смятам, че е по-разумно кметовете да ни изпратят списъците
на нас, за да можем ние да проследим дали са в наличност
абсолютно всички избирателни списъци от упоменатите седем
секции и ние да ги препращаме на ГД „ГРАО“.
Ако имате други предложения – директно те да ги изпращат
на „ГРАО“ – смятам, че няма да имаме обратна връзка. Затова е
такова моето предложение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако са в чувалите,
тогава какво правим?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ако са извън чувалите, да, но, ако са
запечатани вътре?
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предлагам те първо да
проверят дали не са извън чувалите.
Заповядайте, господин Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Възраженията, които имах вчера,
бяха, че първо, не беше влязло в сила решението. Второ, първо да
погледнат протоколите, преди да се тръгне да се отваря и да се рови
в самите помещения, добре да се погледнат протоколите, което
въобще не му беше може би място в писмо, а просто по телефона
можеше да се обади някой в общината.
След като видят, че в тези протоколи никой не е записал, че е
получил нещо извън това, което е трябвало да получи по нашето
Решение № 130, да влязат в помещенията.
Но има и друго. След като се каза, че отварянето на
помещенията е в правомощията на общините, след като там
влизането се регламентира със заповедта на кмета, няма проблем да
влязат, да прегледат помещението и да видят дали наистина този
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списък не е там между всички други книжа. Но да отварят торби
според мен ние не можем да им разрешим.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз ви прочетох писмото, което ни
изпрати Районната избирателна комисия. Тя пише така:
„На 28.01.2013 г. РИК № 24 предаде на ГД „ГРАО“ всички
запечатани пликове, събрани от секционните избирателни комисии
от 27 януари 2013 г. с избирателни списъци.”
Главна дирекция „ГРАО“ ги е уведомило, че са констатирали
липса на избирателните списъци в изброените току-що седем секции
от различни райони. Отдолу те пишат така:
„Липсващите избирателни списъци вероятно се намират в
запечатаните чували с бюлетини, които са предадени и се
съхраняват в районната администрация.”
Ако вие предполагате, че те се намират някъде извън
чувалите, на районната администрация се предават само чувалите. А
запечатаните пликове в нощта на предаването на 27 януари 2013 г.
са предадени на Районната избирателна комисия, чието задължение
е да ги предаде на ГД ГРАО.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Безспорно, но на общинската
администрация се предават и още едни пликове – с неизползваните
протоколи и с чернови, както и с протокол за приемане и предаване
на материалите на РИК. Заедно с всички тези пликове там са
сложени и тези материали, които са за ГД „ГРАО“, тоест, и
списъците.
Затова говоря, че е по-добре да влязат в стаите, да погледнат
дали между тези пликове не се намират и тези списъци. Те всъщност
са приели само един плик, в който трябва да има неизползваните
протоколи и черновата, а пък, ако се случи, че за тези седем секции
списъците са в запечатан плик и този запечатан плик са го приели
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заедно с другите пликове, може да не е вътре в чувала. Може да е
извън чувала.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Вие, господин Бояджийски, предлагате
първо да осъществим телефонна връзка с тях и да не им пишем
писма?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да, да проверят.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не, аз предлагам все
пак да им напишем писма.
Аз ще се присъединя към предложението на господин
Бояджийски, но не да се уведомят по телефона, а чрез писма, които
да бъдат изпратени по e-mail за по-голяма бързина. На този етап да
се ограничим с отварянето на запечатаните чували с изборни книжа.
Ако се установи, че избирателните списъци не могат да бъдат
намерени, тогава да преценим по какъв ред ще укажем те да бъдат
отваряни или ще предоставим това решение на общинската
администрация.
Ако искате, да гласуваме предложенията.
Моля, гласувайте първоначално предложението на госпожа
Грозева. Тя го формулира. Ако искате, да го повторим, но мисля, че
не е нужно.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 6, против – 6.
Предложението на госпожа Грозева не се приема.
Моля, гласувайте предложението на господин Бояджийски да
потърсят избирателните списъци, без да отварят чувалите.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението на господин Бояджийски се приема.
Госпожа Грозева ще изготви писмата, ние ще ги подпишем, а
едновременно с това ще ги изпратим и по e-mail, сканирани и на
хартия.
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Преминаваме към точка тринадесета от дневния ред:
13.
изпратени

От

Общинска

Решение

на

избирателна
ОИК

№

комисия

-

250/24.01.2013

Роман,
г.

и

Решение № 1001/22.01.2013 г. на ВАС относно прекратяване
пълномощията на кмета на км. Синьо бърдо.
Заповядайте, госпожо Грозева, да докладвате следващия
материал.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Искам да ви предложа още едно нещо,
което не търпи отлагане.
С писмо с вх. № 87/05.02.2013 г. получихме от Общинска
избирателна комисия – Роман, незаверено копие, разбира се, на
Решение 1001/22.01.2013 г. на Върховния административен съд –
Четвърто отделение, с което решение е потвърдено тяхно Решение
№ 230/06.09.2012 г. за предсрочно прекратяване пълномощията на
кмета на кметство Синьо бърдо, Цветан Василев Йотов, на
основание чл. 42, ал. 1, т. 4 и 8 от ЗМСМА.
Поради това ви предлагам, тъй като преписката не е
окомплектована, да помолим с едно писмо по e-mail Върховния
административен съд да ни изпрати заверен препис от цитираното
решение и съответно сме уведомили по телефона Районна
избирателна комисия – Роман, в най-скоро време да ни изпрати
копие от свое решение № 230/06.09.2012 г. и протокола от
заседанието, на което е взето, и след окомплектоване на преписката
да направим предложение до президента да насрочи частичен избор
за кмет на кметство „Синьо бърдо.
В този смисъл, колеги, предложението ми е Централната
избирателна комисия да изпрати предложение на президента за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство Синьо бърдо,
община Роман.
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Моля, да подложите това предложение на гласуване.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложенията на госпожа Грозева. Имате ли въпроси, бележки,
възражения? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението да бъде изпратено писмо до
Върховния административен съд.
Гласували 12 члена на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Грозева да
се направи предложение до президента за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Синьо бърдо.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението на госпожа Грозева се приема.
Заповядайте, госпожо Грозева, за следващия Ви доклад.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз има една жалба и писмо от господин
Христо Рибаров, на който с изх. № 48/31.01.2013 г. ЦИК, след като
разгледа жалбата му, е взела решение да бъде изпратена по
компетентност на Административен съд – Враца.
Поради това ви предлагам да ви я докладвам сега само за
сведение. Той ни праща допълнителни документи – Решение № 230
на Общинска избирателна комисия – Козлодуй, с което ние
разполагаме.
Затова ви предлагам да го приемем за сведение, тъй като вече
сме

препратили

неговата

жалба

по

компетентност

в

Административен съд – Враца, на 31 януари 2013 г. с протоколно
решение. Това е същата тази жалба. Във връзка с писмото, което ние
му изпращаме, той ни изпраща още документи: удостоверение,
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което ние сме разглеждали и решение на Общинска избирателна
комисия – Козлодуй.
Неговият въпрос ние сме разглеждали нееднократно. Поне за
пети път се докладва в залата и смятам, че следва да остане за
сведение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, само ще помоля да
уведомим господин Рибарев, че вече сме изпратили неговата жалба
по компетентност в Административен съд – Враца.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Той е уведомен с писмото, което
цитирах по-горе – с изх. № 48/31.01.2013 г. – което е адресирано
както до Административен съд – Враца, така и до господин Рибарев.
След получаването на това писмо от него, той отново ни изпраща
материали.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз предлагам да го
уведомим в смисъл: Вашата жалба е получена, след като с писмо
№... ние сме я препратили до Административния съд – Враца, и до
Вас.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Това, което сега той изпраща, не е
жалба, а е по-скоро писмо.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен с предложението на госпожа Грозева писмото да остане за
сведение и да уведомим в тази връзка господин Рибарев, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Грозева, за следващия доклад.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Имам да докладвам още едно писмо от
РИК – Кюстендил, което е получено по електронен път с № НР783/04.02.2013 г. Те ни уведомяват, че Районната избирателна
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комисия е предала избирателните списъци на ТД ГРАО, предала е
книжата и материалите на общинската администрация и е изпратено
заявление до Комисията за защита на личните данни за заличаване
на РИК – Кюстендил като администратор на лични данни на
04.02.2013 г.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, искам да кажа,
че от районните избирателни комисии във връзка с нашето писмо, с
което изисквахме от тях информация относно проведеното гласуване
на националния референдум, организация, както и проблеми, които
те са констатирали, е получена информация от следните районни
избирателни комисии: Ловеч, Разград, Силистра, Велико Търново,
Плевен, Кюстендил.
Изчаквам още малко да пристигнат всички уведомления, след
което ще ви ги докладвам общо. Ще ви запозная с това, което
районните избирателни комисии са описали като проблеми. Това,
ако не стане до края на тази седмица, сигурно в началото на другата
седмица ще стане.
Заповядайте, господин Христов, да докладвате.
ВЛАДИМИР

ХРИСТОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Уважаеми колеги, на първо място ви докладвам писмо
с вх. № 93/06.02.2013 г., което е постъпило от областния
координатор на ПП ГЕРБ за област Перник със съответно
приложено пълномощно – господин Иво Петров, който ни представя
едно определение на Административен съд – Перник, постановено
по административно дело № 363/2011 г.
Със същото определение Административният съд – Перник, е
задължило ПП ГЕРБ да представи определени документи. Това,
което касае нас, е задължението да се представят по делото не по-
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късно

от

14.02.2013

г.

документи

за

парламентарното

представителство на ПП ГЕРБ в Народното събрание.
С това писмо съответният областен координатор господин
Петров ни моли да представим документ, от който да е виден броят
на избраните народни представители от листата на ПП ГЕРБ в 41-то
Народно събрание на Република България.
Предлагам ви с едно придружително писмо, в което да
изпишем: приложено изпращаме ви..., да изпратим на подателя
следните решения на ЦИК: Решение НС-224/07.07.2009 г,. Решение,
с което са обявени по райони всичките избрани народни
представители,

Решение

№

НС-251/12.10.2009

г.,

което

е

постановено в изпълнение на Решение № 8 на Конституционния съд
на Република България и Решение № НС-256/19.02.2010 г., което е
постановено в изпълнение на Решение № 2/16.02.2010 г. на
Конституционния съд на Република България.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на господин Христов. Имате ли бележки, въпроси, коментари?
Моля, гласувайте така направеното предложение от господин
Владимир Христов.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред:
15. Проект на решение по сигнал от Борис Тодоров
относно агитация в предаването „Денят с Георги Любенов” по
БНТ в деня на националния референдум.
Заповядайте, господин Христов, за следващия доклад.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колеги, моля ви да обърнете
внимание на следващия ми доклад. Това е един проект, който е
качен в папка „Заседания” под № 161, който проект е по сигнал от
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Борис Тодоров относно агитация в предаването „Денят с Георги
Любенов”, излъчено по БНТ в деня на националния референдум –
27 януари 2013 г.
Уведомявам ви, че прегледах диска. Твърдението на подателя
на сигнала е, че с израза „Който е против развитието на ядрената
енергетика, да гласува с „да”, а който е за – да гласува с „не”, по
този начин според жалбоподателя се манипулират зрителите и се
убеждават да гласуват с „да” и лицата, които са „за” развитието на
ядрената енергетика, но не чрез изграждане на нова ядрена
електроцентрала, а чрез изграждане на допълнителни мощности в
АЕЦ – Козлодуй.
Аз предлагам да приемем проекта, който се намира пред вас,
че не се съдържа агитация в полза на един от двата въпроса, както и,
че излъчените кадри нямат характер на призив да се подкрепи една
от двете тези, а имат информационен характер, както и съставляват
архивни кадри.
Колеги, разказвам ви дългото, почти двучасово предаване,
освен кадрите, за които се говори и там ставаше дума за национален
референдум няколко пъти, се излъчиха и кадри с гости от света на
изкуството основно, излъчиха се кадри от референдума от 1971 г. и
от 1946 г. Дискът е тук, ако някой колега поиска, може да го
разгледа. Материалът има доста забавна стойност от призмата на
времето.
Така че предлагам да приемем този текст с мотив, че не
установяваме нарушение на чл. 133, ал. 5 от Изборния кодекс по
въпросния сигнал.
„ОТНОСНО: сигнал

от

Борис

Тодоров

за

агитация,

осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по
БНТ
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Постъпил е сигнал с вх. № 08 от 27.01.2013 г. от Борис
Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги
Любенов“, излъчено по Българската национална телевизия в деня на
произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
Подателят на сигнала твърди, че в горното предаване „С израза
който е против развитието на ядрената енергетика да гласува с „не“,
който е за развитие на ядрената енергетика да гласува с „да“. Според
господин Тодоров въпросът на референдума е съвсем друг – за
развитие на ядрената енергетика чрез изграждане на нова ядрена
електроцентрала, като така според същия се агитира за гласуване с
отговор „да“ и хората, които са за развитие на ядрената енергетика
чрез изграждането на допълнителна мощност в АЕЦ „Козлодуй“.
Централната избирателна комисия изиска от Българската
национална телевизия запис на въпросното предаване, като същият е
представен на електронен носител с придружително писмо с
вх. № НР-770 от 01.02.2013 г.
След подробен преглед на записа от предаването „Денят
започва в неделя с Георги Любенов“ Централната избирателна
комисия прие, че в изразите, употребени от водещия на предаването,
не се съдържа агитация в полза на един от двата отговора по въпроса
на националния референдум на 27 януари 2013 г. Излъчените кадри
в предаването нямат характер на призив да се подкрепи една от
двете тези по националния референдум, а имат информационен
характер по отношение на това, че в същия ден се произвежда
националният референдум, както и съставляват архивни кадри от порано произвеждани национални референдуми.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1 от
Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление във връзка с чл. 133 и чл. 26, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия
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Р Е Ш И:
НЕ УСТАНОВИ нарушение по чл. 133, ал. 5 от ИК по сигнал
с вх. № 08 от 27.01.2013 г. от Борис Тодоров за агитация,
осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по
Българската национална телевизия в деня на произвеждане на
националния референдум на 27 януари 2013 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви, господин
Христов.
Колеги, имате ли коментари, въпроси, забележки? Не
виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 152-НР.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, гласувах „за” с онова
особено мнение от вчера, което изразих.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин
Христов.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, тъй като изтече
срокът за обжалване на нашето Решение № 148, аз ви предлагам –
вие ще прецените дали да изпратим това писмо – но ви предлагам
един проект за придружително писмо, което, както сме решили в
Решение № 148, да изпратим същото и до Народното събрание.
Проектът би трябвало да е качен в папка „Заседания” и да се
намира пред вас.
Придружителното писмо е до госпожа Цецка Цачева,
председател на Народното събрание, в което казваме:
„Уважаема госпожо Цачева,
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С Решение № 148-НР/29.01.2013 г. Централната избирателна
комисия обяви резултатите от гласуването при произведения на
27 януари 2013 г. национален референдум.
Централната избирателна комисия установи, че е налице
хипотезата на чл. 23, ал. 3 от Закона за прякото участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление, поради
което ви изпращаме заверен препис от влязлото в сила решение.”
Единственото, което, колеги, остава да прецените, е дали това
писмо да го изпратим днес или в петък с оглед на обстоятелството да
изчакаме все пак и пощата, ако дойде някаква жалба против нашето
решение.
Поради това аз ви предлагам сега да приемем проекта за
писмо, да бъде разписано и в петък да бъде изпратено, ако не
постъпи евентуално някаква жалба по пощата.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, аз в тази връзка
ви предлагам да изпратим днес решението на Народното събрание,
тъй като срокът за обжалване изтече вчера.
Действително е възможно да пристигне някаква жалба по
пощата или по друг път да е била изпратена – говоря чисто
теоретично – до друг некомпетентен орган.
В тази връзка, когато изпратим решението, да посочим, че в
законоустановения срок за обжалване не е постъпила жалба в ЦИК.
Предлагам това, защото не бих искала след това да чуя
упреци, че решение, за което е изтекъл срокът за обжалване във
вторник, ако трябва да сме пунктуални – 15,54 ч., който е часът, в
който сме го обявили на нашия сайт – ние сме го забавили и сме го
предоставили на Народното събрание чак в петък, поради което не
знам какви ангажименти Народното събрание може би ще излезе, че
не е могло да изпълни заради нашето забавено третиране на това
задължение.
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Затова ви предлагам да изпратим писмото днес с тази
добавка, че в законоустановения срок в ЦИК не е постъпила жалба,
както и не сме уведомени за такава.
Заповядайте, госпожо Андреева.
МАЯ АНДРЕЕВА: Аз подкрепям това предложение и във
всички случаи и в тази редакция, която казахте. Защото може в ЦИК
да не е постъпила жалба, а тя да е постъпила директно пред
компетентния орган, който впоследствие да изиска документи от
ЦИК.
В този смисъл според мен, писмото, както трябва да съдържа
информация, че жалба не е постъпила, така и, че не сме уведомени
до момента такава да е депозирана пред друг орган.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ние имаме ангажимент,
след като изтече срокът за обжалване и не е постъпила жалба,
написахме „чрез ЦИК”, изрично го написахме в решението, и сега
трябва да изпратим писмото.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Добре, колеги, как предлагате
накрая да го редактираме? Да остане накрая: „...Поради което ви
изпращаме заверен препис от Решението” – като не казваме, че е
влязло в сила – и с още едно изречение уточняваме, че до
06.02.2013 г. в ЦИК не е постъпила жалба срещу същото, както и не
сме уведомени да е постъпвала пред друг орган.”
Така ли да го изпишем? Изваждаме изречението „влязло в
сила” и да пишем, че до края на срока за обжалване в Централната
избирателна комисия не постъпи жалба срещу Решение № 148-НР от
еди-коя си дата.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не възразявам да се
махне от изречението „влязло в сила”.
Колеги, който е съгласен с предложения последен вариант на
писмото, моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението на господин Христо в се приема.
Заповядайте, господин Христов, за следващия ви доклад.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колеги, моля ви за още малко
търпение, тъй като останалото от доклада ми днес като дежурен са
справки за възнаграждения. Няма да ги докладвам в момента, докато
не съм готов с всички възнаграждения, но искам да ви докладвам
едно писмо за сведение.
То е от Националния институт за стратегически изследвания
и е постъпило при нас с вх. № 96/06.02.100. Това писмо всъщност
съставлява покана за записване за семинар „Нанотехнологии и
сигурност, предизвикателство, възможности и т.н.” с 50 процента
намаление до 8 февруари 2013 г.
Докладвам го, колеги за сведение, Ако някой от вас желае да
се запознае в детайли с тази покана, тя ще бъде в Канцелария № 23.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Солакова, да докладвате.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, и аз имам да докладвам една
покана. Тя е от ТVМ Консултинг и е покана във връзка с
организирани семинари от дружеството, като първият семинар е на
тема „Основни грешки и нарушения при обществените поръчки”,
„Казуси от практиката на Сметната палата, Агенцията по
обществени поръчки, КЗК и ВАС по актуални въпроси, свързани с
промените в Закона за обществените поръчки”.
Срокът за записване е 27 февруари 2013 г. Таксата е … лв.
без ДДС. Датите на семинара са 5 и 6 март в София, хотел
„Принцес”. Има информации и за предстоящи три семинара през
февруари, март и април, като априлският е Средиземноморски
круиз.
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Аз също щях да предложа да оставя поканата в канцеларията,
за да може, ако някой прояви интерес, допълнително да гласуваме
участието.
Засега го докладвам за сведение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Маркова.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Колеги, групата 1.6 моля. Получили сме
писмо-покана за среща с изпълнителния директор във връзка с
нашите обаждания от студио

и директор на преброителя –

търговско дружество „Информационно обслужване“ АД.
Съгласно протоколно решение на ЦИК от 5 февруари 2013 г.
и във връзка с изпълнението по договора за компютърна обработка
на

резултатите

от

националния

референдум

каним

вас

и

представители на "Информационно обслужване" АД на среща, която
да се проведе на 7 февруари” – това ние сме го написали – „в 11,00
ч.”, вследствие на което имаме потвърждение за тази среща.
Утре срещата е в 11,00 ч. Работната група 1.6 по възможност
да се събере в 10,45 ч. в Централната избирателна комисия, за да се
подготви за среща.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, госпожо
Андреева, да докладвате.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, първо ще ви докладвам за
сведение писмо от Районна избирателна комисия – Благоевград.
От състава на Районната избирателна комисия се изказват
благодарности

за

коректните

ни

отношения

по

време

на

подготовката и произвеждане на националния референдум.
„Във всички вас срещнахме висок професионализъм и
коректни

отношения.

Оставаме

взаимодействие и в бъдеще”.

с

увереността

за

добро

22
Подписано от председател, заместник-председател и секретар
на комисията.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Преминаваме към
точка трета от дневния ред:
3. Доклад за кореспонденцията с Министерството на
външните работи.
Заповядайте, госпожо Андреева.
МАЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Следващото писмо е с вх. № НР-768/01.02.2013 г. При нас са
постъпили документи от ЦИК в задграничните представителства на
електронен носител. Това е цялата комуникация през деня и нощта
на референдума, която е осъществена през комуникационния пост.
С вх. № 767/31.01.2013 г. в Централната избирателна комисия
е постъпило писмо от Министерството на външните работи,
подписано от постоянния секретар господин Иван Сираков, в което
се казва:
„Бих искал да ви предам благодарността на ръководството на
Министерството на външните работи, както и да изкажа моята лична
благодарност към Централната избирателна комисия за отличното
сътрудничество по време на подготовката и произвеждането на
националния референдум на 27 януари 2013 г.”
И лично съм поласкана за отправена благодарност за
съвместната ни работа.
В тази връзка, колеги, ви предлагам до Министерството на
външните работи да бъде изпратено от наша страна писмо със
следния текст:
„Централната избирателна комисия изразява благодарност и
признателност за проявения професионализъм и колегиалност от
служителите

на

Министерството

на

външните

работи

и
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ръководителите и служителите на задграничните представителства
на

Република

България

при

произвеждане

на

националния

референдум на 27 януари 2013 г.
Молим да предадете на господин Иван Сираков – постоянен
секретар на Министерството на външните работи – и на господин
Красимир Божанов – началник отдел „Правно-нормативен” на
Министерството на външните работи високата
Централната

избирателна

професионализъм,

комисия

колегиалност

за
и

оценка на

проявения

от

отзивчивост

тях
при

взаимодействията между ЦИК и Министерството на външните
работи в процеса на подготовка и произвеждане на националния
референдум.”
Това е едното писмо, което поднасям на вашето внимание.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това писмо до кого го адресираме?
МАЯ АНДРЕЕВА: До министъра на външните работи
господин Николай Младенов, защото постоянният секретар на
министерството фигурира в друг смисъл в писмото – да бъде
предадена и на двамата благодарност за съвместната ни работа.
ЕРХАН ЧАУШЕВ:

Като приемам, че сме в серията

благодарности, мисля, че думата „признателност” вече е доста
пресилена в чисто софистично значение. „Признателност” е малко
излишна при положение, че вече сме изразили първата дума –
„благодарност”.
Предлагам да махнем „признателност”.
МАЯ АНДРЕЕВА: Вие предлагате да остане само думата
„благодарност”? Добре, колеги, ще го махна като думичка, остава
само „благодарност”.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Андреева. Чухте и предложението на господин Чаушев,
което госпожа Мая Андреева прие.
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Има ли други предложения за корекции на текста на
писмото?
Моля, гласувайте така предложения текст на писмото с
корекциите.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10, против – 2.
Предложението на госпожа Андреева се приема.
Заповядайте, госпожо Андреева, за следващия доклад.
МАЯ АНДРЕЕВА: Второто писмо е до председателя на
ДАНС господин Казаков, в което казваме следното:
„Централната избирателна комисия изразява благодарност за
проявения професионализъм и колегиалност от служителите на
ДАНС,

ангажирани

с

комуникационно-информационното

обслужване между секциите, образувани в дипломатическите и
консулски представителства

на Република България и ЦИК в

националния референдум на 27 януари 2013 г.
Молим да предадете поздравления и високата ни оценка за
проявения

професионализъм,

колегиалност

и

отзивчивост

в

съвместната работа с ЦИК от служителите: Цветан Китов, Здравко
Апостолов, Любомир Генов, Христо Генчев, Ангелина Краликова,
Виолета Тасева, Владимир Харизанов, Гергана Арсова, Диана
Романска, Кирил Миланов, Лъчезар Вълчев, Матей Цветков, Нина
Цветкова, Пламен Чолаков, Светослав Съйков и Христо Мандалов.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте текста на
писмото, който предлага госпожа Андреева.
Има ли бележки, предложения за корекции, допълнения? Не
виждам.
Моля, гласувайте така предложения текст за писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10, против – 2.
Предложението на госпожа Андреева се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз не съм по принцип против
да изпратим благодарствено писмо до Министерството на външните
работи и с оглед на общата работа, която имахме по организирането
и произвеждането на националния референдум, особено в частта по
получаването на данните от гласуването и съответните документи от
дипломатическите и консулски представителства.
Възползвам се и от това гласуване отново да обърна
внимание. За мен има един проблем, който аз считам, че следва да
бъде изяснен между ЦИК и Министерството на външните работи и
това е по отношение на валидните заявления, така, както ги разбира
Министерството на външните работи.
С оглед на това, че Централната избирателна комисия не
пожела до този момент този въпрос да бъде поставен, да бъде
изяснен, затова гласувах против.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, аз принципно
споделям становището на госпожа Солакова, че въпросът със
заявленията и тяхната валидност следва да бъде изяснен. Считам, че
действително трябва да съберем информация в тази връзка. От
Министерството на външните работи няма да възразят да ни подадат
тази информация. Просто ние трябва да структурираме въпросите си
и да си изясним какво точно искаме да ни бъде предоставено – дали
информация относно невалидните заявления, дали информация,
каквато според мен не следва да изискваме, както имаше
предложения – на заповедите, с които са назначени лицата, които
правят преценка на тези заявления.
Считам, че действително е добре да се събере една работна
група, да изясни въпросите, които ЦИК счита, че следва да бъдат
поставени на Министерството на външните работи относно
валидността на заявленията, след което да се прецени какво
запитване да се отправи до Министерството на външните работи.
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Заповядайте, госпожо Андреева.
МАЯ АНДРЕЕВА: Първо, искам да взема отношение, макар
че ситуацията не предполага диалогов режим.
Всъщност в тази част Министерството на външните работи
не се намира в неизпълнение по отношение на нищо, тъй като ЦИК
не е изисквала такава информация от него.
Второ, до момента на два пъти този въпрос е разглеждан в
Централната избирателна комисия и в нито един момент не се събра
необходимото мнозинство за вземане на такова решение – за
изискване на тази информация.
Като ръководител на група 1.10 ще поема ангажимента още в
понеделник да се проведе заседание на тази работна група, за да се
обсъдят тези въпроси, ако се приема, че те до момента не са били
прецизно формулирани или не са отразявали по-обобщено общите
възприятия на колегите от Централната избирателна комисия.
В тази връзка в понеделник се ангажирам всеки един от
комисията да бъде ангажиран за час за провеждане на заседание. Във
всички случаи това ще бъде преди заседанието на Централната
избирателна комисия, за да могат да бъдат обсъдени именно тези
въпроси и, ако е необходимо, да се уточнят във вид, който би бил
възприет от колегите.
Благодаря ви.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви, госпожо
Андреева.
Преминаваме към точка десета от дневния ред:
10. Протокол за изпълнение на работата по договор с
Дарик радио.
Заповядайте, господин Бояджийски, да докладвате.
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ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Уважаеми колеги, пристигнали са фактури, протоколи
и сертификати за излъчвания по Дарик радио по договор № МС –
8/08.01.2013 г.
Сертификатите за излъчвания и фактурите по този договор са
предоставени за запознаване на членовете от ЦИК, като извлечениепротоколът е копие.
Съгласно договора е необходимо да вземем решение, с което
да приемем изпълнението на дейностите по утвърдения от нас
Медия-план на Дарик радио.
Дарик-радио са ни изпратили писмо от 31.01.2013 г. Към това
писмо са изпратили сертификата си с вх. № 5611/31.01.2013 г. и
също така фактура на стойност … лв. без ДДС или … лв. с ДДС.
Приложен е Медия-план съгласно договора, подписан между
нас, и сертификат за излъчването на информационните клипове.
Предлагам ви да вземем решение, с което да приемем
изпълнението на договора от страна на Дарик радио съгласно
утвърдения от Централната избирателна комисия Медия-план и,
разбира се, договора.
Също така предлагам да упълномощим председателя и
секретаря на комисията да подпишат фактурата, протокола за
приемане на изпълнението и всички тези документи да бъдат
изпратени на Министерския съвет, за да може медията да си получи
средствата, тоест, за изплащане от Министерския съвет.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на господин Бояджийски. Имате ли въпроси, забележки, коментари?
Не виждам.
Моля, гласувайте така направеното от господин Бояджийски
предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10, против – 2.
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Предложението на господин Бояджийски за Дарик радио се
приема.
Преминаваме към единадесета точка от дневния ред:
11. Протокол за изпълнение на работата по договор с
България он ер.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Имате

думата,

господин Бояджийски, да докладвате предложението си за България
он ер.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Колеги, следващият договор, по който ви докладвам, е
за България он ер. Той е с № МС-29 от 23.01.2013 г.
Представени са сертификатите за излъчване по телевизия
България он ер и по радио България он ер. Те са в съответствие с
утвърдения от нас Медия-план.
Медията е изпълнила задълженията си съгласно сключения с
Централната избирателна комисия договор. Представена е и фактура
на стойност … лв. съгласно договора.
Поради това ви предлагам да вземем решение, с което да
приемем изпълнената от България он ер работа съгласно утвърдения
от Централната избирателна комисия Медия-план и сключения
между страните договор.
Да упълномощим председателя и секретаря на комисията да
подпишат фактурата и протокола за приемане на работата без
възражения. Да се изпрати съответното писмо с документите на
Министерския съвет за изплащане.
Това е моето предложение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на господин Бояджийски. Имате ли въпроси, забележки, коментари?
Не виждам.
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Моля, гласувайте така направеното предложение от господин
Бояджийски.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10, против – 2.
Предложението на господин Бояджийски за България он ер се
приема.
Преминаваме към точка дванадесета от дневния ред:
12. Изпълнение на гражданския договор с Красимир
Михайлов.
Заповядайте, господин Бояджийски, да докладвате.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, имам още един доклад,
който е във връзка с договор № НР-27/01.12.2012 г. Това е
договорът, който е сключен между Централната избирателна
комисия и Красимир Томов Михайлов, експертът на групата по
разяснителната кампания.
Както знаете, вече беше изплатено на този експерт част от
възнаграждението в размер на … лв. за изпълнение на дейностите по
т. 1 до т. 3 от договора. Останалите дейности по т. 4 и т. 5 от
договора и анекса към него също следва да бъдат отчетени от
Централната избирателна комисия и да бъде гласувано приемане на
изпълнението по тях.
Въпросът е, че той е представил становище съгласно т. 4 и
т. 5 и каквото друго сме поискали от него в този период, също е
предоставил.
Така че ви предлагам да вземем решение, с което да приемем
изпълнението на извършената от него работа по този договор и да
упълномощим председателя и секретаря да подпишат протокола за
приемането на тази работа, след което да му бъдат изплатени
останалите средства от възнаграждението – … лв. – в съответния
срок.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на господин Бояджийски. Има ли въпроси, възражения, забележки?
Ако няма, да преминем към гласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11, против – 1.
Предложението на господин Бояджийски се приема.
Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред:
14. От „Информационно обслужване“ АД - първи раздел
на Бюлетина за референдума.
Заповядайте, господин Христов, да докладвате.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
С днешната дата е получена по e-mail – предполагам, че с
официалната поща ще дойде по-късно – от изпълнителния директор
на „Информационно обслужване“ АД една част, така наречена
„първа част” от бюлетина.
Той ни пише, че в утрешния ден ще ни бъде изпратена и
втората част.
Аз не знам дали всички колеги го имат, но, така или иначе,
работната група 1.6 би трябвало да се запознае. Аз исках само за
информация да ви дам, че е пристигнала първата част и който желае,
би могъл да използва разпечатката на този раздел. Той е 7 – 8
страници, не е качен в мрежата.
Аз имам някои забележки от технически характер по-скоро,
открих някои грешки. Но при положение, че вие ги нямате пред вас,
няма как да ги коментирам.
Първата част на практика е общата част. Това са първите
четири алинеи, които дават, с обобщените таблици. Добре е все пак
всеки поединично да се запознае с текста, защото става дума за
числа. Числата не се разказват. Ние по цифровата част няма какво да
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коментираме, защото това са данни, които са извадени от
протоколите, но по текстовата част, която те предлагат, там трябва
да си кажем забележките.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, да преминем
към точка четвърта от дневния ред:
4. Обсъждане

на

увода

за

бюлетина

на

ЦИК

за

националния референдум.
Във вътрешната мрежа вече е качен проекта за увод на
бюлетина. Моля да го прегледате, да се запознаете. Той е изцяло в
духа на увода, който приехме относно бюлетина за президентските
избори, разбира се, със съответните специфики.
Не претендирам да е в окончателен и завършен вариант. Но
все пак ще ви помоля да го погледнем като проект и, ако имате
забележки, да имам достатъчно време, за да мога да го коригирам
или съвместно да го коригираме.
Междувременно ще помоля да качат във вътрешната мрежа и
доклада по жалбите и сигналите от деня на референдума –
27 януари – за който ви споменах. Също да го погледнете като
структура.
Ще проверя дали са качили проекта за първия раздел на
бюлетина.
Заповядайте, господин Христов, да докладвате проекта на
първата част от бюлетина.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В § 1 се цитират официалните
резултати. Макар и бегло да съм го прочел, аз там не виждам нещо,
което да е различно с изключение на стр. 2. Там имам следната
забележка. На табл. 2 отдолу, където има звездичка, пише: „Брой на
гласувалите според намерените бюлетини в урната с пликове”. В
скоби пише „т. 5 от протокола на РИК” и има изброяване на
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действителните бюлетини. Тази точка не е от протокола на РИК.
Това просто не е вярно.
Това трябва да го коригираме и най-малкото, което е, трябва
да бъде „сума по т. 5 от протоколите на РИК” и „сума по т. 9 от
протоколите на РИК”. Но и това не е вярно, защото тук са включени
и протокол-грамите от чужбина, а там тези точки не съответстват.
Затова предлагам два варианта. Или всичко това, което е в
скобите, да отпадне и да стане: „Брой на гласувалите според
намерените в урната пликове минус броя на действителните
бюлетини, което е вярно, или, ако ще оставим текста в скобите,
освен това, което казах „сума по т. 5 от протоколите на РИК” да
добавим „и т. 3 от протокол-грамите. Това е в първите скоби и да
бъдат сумирани всички, защото иначе няма да се получи резултатът.
А във втората част, където пише „сума по т. 9 от протоколите на
РИК”, да пишем „и т. 7 и т. 8 от протокол-грамите на РИК”.
Става малко по-разширено, но това е вярното.
Така че трябва да решим кой от двата варианта ще изберем –
дали по-простия, без да казваме коя точка, защото в края на
краищата това е бюлетин, това е написано на сайта, има го. Това е
едната ми забележка.
Втората ми забележка е във връзка с допусната грешка.
Веднага в следващото изречение пише: „С Решение № 1478” а това е
„Решение № 147”, тоест, „8” трябва да отпадне.
Малко по-надолу е маркирано в жълто „Решение на
Народното събрание”, тоест, когато решението излезе, Народното
събрание на това място да публикуват решението. Затова е записано
само „Решение на Народното събрание”. Аз поне така го разбирам.
В таблиците на следващата страница – стр. 3 – където са
разпределени действителните гласове и е дадена по райони, затова,
когато се съберат процентите, не стават 100, тъй като това е спрямо
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общия брой – колко са отговорили с „да”, колко са отговорили с
„не”.
Тъй като сега го гледам за първи път, трудно е да се
възприемат нещата. Ако това са действителните гласове, би
трябвало сумата от гласовете с „да” и „не” да бъде равна на броя на
действителните гласове, а тя не е равна. За процентът съм съгласен.
Тук се включват и недействителните гласове.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Това, което казвам, по принцип е за
сведение. Всеки трябва да се запознае с материала. Утре в 11,00 ч.
ще трябва да го коментираме с тях.
На практика до края са само таблици, които трябва доста поподробно да се разглеждат. Накрая трябва да има копие от
протокола, за да се види какво представлява протокол на секция, да
има извадка от протокол на секционната избирателна комисия с
легенда какво означават т. 2, 3, 4 за протокол-грамата и т.н.
Това все пак е едно поле за размисъл по въпроса. От
референдума мина една седмица или десет дни, имаме още тридесет
дни, за да разпечатаме бюлетините. Но трябва да реагираме
своевременно.
Затова аз моля утре, който от членовете на комисията е
заинтересован, да присъства на тази среща с "Информационно
обслужване" АД от 11,00 ч., за да може и пряко да се задават
въпросите там.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, в тази връзка,
за да приключим с този въпрос, и аз да ви кажа, че, както разбрахте,
уводът е качен във вътрешната мрежа.
Аз не ви предлагам да го четем ред по ред сега и да ви губя
времето. Както ви казах, структурата вече е възприета от нас. Просто
ще ви помоля – вчера коментирахме с госпожа Сидерова, тя помоли
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– да се изпрати на електронните пощенски кутии на всеки от вас, да
го видите. На мен така ми се струва по-удачно.
Ако някой вече го е видял и има някакви забележки, които
сега може да сподели, можете да ми ги кажете, за да ги съобразя.
Това, което ми се иска, както вече казах, е да приемем едно
решение относно доклада на групата по жалбите, за да можем да го
отразим в този увод. Ще ви помоля, като го прегледате, да ми кажете
мненията си, като производствата срещу решения на Централната
избирателна комисия, които не са от 27 януари 2013 г., по-трудно
могат да се обобщят за разлика от производствата, които се
образуваха по време на общите избори. Там имаше Изборен кодекс,
бяха ясни основанията. Тук сега §2 не много точно насочва към
съответните разпоредби, което резултира пък и в прекратяването на
голяма част от производствата и оставяне без разглеждане на жалби.
Така че аз не съм посмяла да посоча основания за образуване
на производствата. Те трябваше да са препращащи. Ако вие
прецените, можем съвместно да го обсъждаме. Аз просто съм ги
посочила, ако мога така да кажа, повече описателно. Разбира се, тези
жалби, които са срещу решения за назначаване на районни
избирателни комисии, те са ясни. Може би само те са ясни. И това
ще ви помоля да погледнете.
Също после трябва да преценим кое кое е нашето решение.
Аз съм го качила във вида, в който сме го взели като текст. За
спецификата

на

националния

референдум,

ако

нещо

друго

прецените, да го кажете.
Може би уводът още не е в съвсем обработен вариант, но го
погледнете и вече ще преценим, когато гледаме в заседание текста.
Ако не възразявате срещу това, което ви предлагам, да се
запознаете с проекта за увод на бюлетина и на следващото заседание
да изкажете забележките си и тогава да го гледаме окончателно, още
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повече, че госпожа Мусорлиева има среща на работната група с
представителите на "Информационно обслужване" АД, за да не си
губим времето сега да го четем параграф по параграф, да приключим
с бюлетина засега.
Ще възложа на сътрудниците да ви го изпратят по пощите,
след което ще трябва вече да вземем едно протоколно решение
относно това какви бройки и в какъв вид ще бъде отпечатан
бюлетинът.
На този етап приключваме с бюлетина.
Преди

да

разгледаме

хронограмата

и

решенията

за

регистрация аз ще ви докладвам постъпила днес поща.
Това е стенограма

от заседание на Комисията по правни

въпроси, която е пристигнала днес. Изпратена е по e-mail на
06.02.2013 г., в 13,30 ч. и е заведена с изх. номер на ЦИК № 97 от
06.02.2013 г.
Стенограмата е от заседание на Комисията по правни въпроси
с протокол № 160/07.12.2012 г. В същата с повдигнат в червено
текст е записано следното:
„Моля сътрудниците да изпратят стенограмата на ЦИК с
повдигнат текст с маркер, че имат година и половина да си
приготвят задание, кутии, както и за електронното гласуване” –
което след малко ще приемем – „за да не останем пак всички
изненадани и да се налага да правим промени заради това, че няма
технически възможности.”
Аз ще ви дам възможност да се запознаете с тази стенограма.
Всички членове на ЦИК да се запознаят със стенограмата и да
преценим какви действия ще предприемем във връзка с това, което
ни е изпратено.
От първоначалния преглед мога само да кажа, че това, което е
маркирано, според мен се касае до изборите за членове на

36
Европейския парламент и от текста на стенограмата не можах да
преценя дали се касае и до частичните и нови избори в частта за
електронното гласуване. Това налага необходимост да се запознаем
и с останалите стенограми, в които явно е коментиран този въпрос,
тъй като тук само е маркирано гласуването по въпроса.
Също при първоначалния преглед на протокол № 160 на
Комисията по правни въпроси искам да отбележа, че като
представител на ЦИК е посочено лице, което не е член на
действащата Централна избирателна комисия, което може да е
резултат на техническа грешка, но може и да е резултат на друга
грешка, поради което считам, че следва да реагираме и да уведомим
Комисията по правни въпроси, че посоченото лице не е
представител на ЦИК, както и не е било упълномощавано от името
на комисията да я представлява. Пак казвам, ако, разбира се, това не
е техническа грешка.
Ще ви помоля да се запознаете с тази стенограма и на
следващото заседание да коментираме тези указания, които са с
повдигнат текст с маркер – цитирам стенограмата – които очевидно
са ни дадени, за да предприемем определени действия. Да преценим
как ще реагираме.
Сега преминаваме към точка седма от дневния ред:
7. Проект на решение – приемане на хронограма за
частичните избори на 07.04.2013 г.
Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, както знаете, с
указ на президента на Република България са насрочени до този
момент осем броя частични избори за кметове на кметства, които са
на 7 април 2013 г.
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Имате във вътрешната поща проект за хронограма и тя точно
така се казва „Хронограма – частични избори 07.04.2013 г.
„ХРОНОГРАМА
за насрочените частични избори за кметове на кметства на
7 април 2013 г.
№

1.

Основни процедури, събития и
действия

Президентът

на

Основание
от ИК

републиката

насрочва частични избори за кметове

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден

Чл. 279,
ал. 5

на кметства
2.

ЦИК

утвърждава

изборните

книжа

образците
за

на Чл. 12, ал.

частичните

2

избори за кметове
3.

ЦИК определя реда за проверка на

Решение

подписки за участие на независими

№ 1641-

кандидати и възлага изпълнението на

МИ от
20.02.2012
г.

ЦИК определя реда за проверка на

Решение

списъците

№ 1640-

подписите
подкрепящи

с

имената,
на

ЕГН

и

избирателите,

регистрацията

МИ от

на 20.02.2012

партиите и възлага изпълнението на
ГД “ГРАО” в МРРБ

насрочването
на изборите

ГД “ГРАО” в МРРБ
4.

- 3 дни от

г.

Срок до дата
(вкл.)
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№

5.

Основни процедури, събития и
действия

Основание
от ИК

Извършената в ЦИК регистрация на Чл. 280, т.
партии и коалиции от партии за
участие

в

общински

общите
съветници

избори
и

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

- 45 дни

20.02.2013 г.

- 45 дни

20.02.2013 г.

- 42 дни

23.02.2013 г.

- 40 дни

25.02.2013 г.

1

за

кметове

запазва действието си. Партиите и
коалиции от партии представят в
ЦИК

заявление

за

участие

в

частичните избори за кметове на
кметства

Чл. 280,

Решение № 1496-МИ от 17.11.2011 г.
Нерегистрираните

за

общите

за

избори

участие

т. 3

в

общински

съветници и кметове партии се
регистрират в ЦИК
Решение № 1496-МИ от 17.11.2011 г.
6.

ЦИК

регистрира

партии/допуска

вече

регистрирани

партии

и

Чл. 280,
т. 1 и 3

коалиции за участие в частичните
избори за кметове на кметства
7.

ГД

“ГРАО”

в

МРРБ

извършва Чл. 280, т.

проверка на списъците, представени

3

от новорегистриращите се партии по Чл. 26, ал.
чл. 280, т. 3 във връзка с чл. 89, ал. 3, 1, т. 1 и 3
т. 11 от ИК за участие в частичните
избори за кметове на кметства
8.

Коалициите от партии представят в Чл. 91, ал.
ЦИК заявление за регистрация в

2и4

частичните избори за кметове на Чл. 280, т.
кметства

3
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9.

Основни процедури, събития и
действия

Основание
от ИК

ЦИК незабавно регистрира/допуска Чл. 280, т.
до участие партия за участие в

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

- 40 дни

25.02.2013 г.

- 40 дни

25.02.2013 г.

- 40 дни

25.02.2013 г.

- 40 дни

25.02.2013 г.

- 40 дни

25.02.2013 г.

3

частичните избори за кметове на Чл. 26, ал.
кметства в случаите, когато отказът 1, т. 1 и 3
за регистрация/за участие по чл. 90,
ал. 2 от ИК е отменен от ВАС
10.

ЦИК

регистрира

коалициите

от Чл. 91, ал.

партии за участие в частичните
избори за кметове на кметства

2
Чл. 280,
т. 3

11.

ЦИК с решение извършва промени в Чл. 280, т.
състава

на

регистрираните

и

3

допуснати до участие коалиции от Чл. 26, ал.
партии за частичните избори за 1, т. 1 и 3
кметове на кметства
12.

ГД “Изпълнение на наказанията” в Чл. 280, т.
Министерството

на

правосъдието

7и

предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ Чл. 26, ал.
данни

за

лицата,

изтърпяващи 1, т. 1 и 3

наказание лишаване от свобода за
автоматизираното им заличаване от
избирателните списъци
13.

Кметовете на общините определят Чл. 26, ал.
местата

за

обявяване

на

избирателните списъци и уведомяват
ОИК

1, т. 1
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14.

15.

16.

Основни процедури, събития и
действия

Основание
от ИК

Гражданите на друга държава-членка Чл. 63, ал.
на ЕС, които желаят да бъдат
1
вписани
и ал. 2
в
избирателните
списъци
за
частичните избори за кметове на
кметства и не са били вписани в
избирателните списъци – част ІІ, в
изборите на 23 октомври 2011 г.,
представят декларация по образец в
общинската
администрация
по
адреса
на
пребиваване
на
територията на съответното населено
място. Вписаните в избирателните
списъци – част ІІ, подават нова
декларация само при промяна на
някои
от
декларираните
обстоятелства
Доставчиците на медийни услуги, с Чл. 138
изключение на електронните медии,
обявяват условията и цените на
предоставените от тях услуги на
интернет страниците си. Тези
условия и цени се изпращат
незабавно на Сметната палата и на
ЦИК
Електронните медии, с изключение Чл. 148,
на БНТ, БНР и техните регионални ал. 2 и 3
центрове определят и обявяват на
интернет страницата си условията,
реда и тарифите за предоставяне на
време
за
отразяване
на
предизборната
кампания
на
партиите, коалициите от партии и
инициативните комитети и ги
изпращат на Сметната палата.
Електронните медии с национален
обхват предоставят тези условия, ред
и тарифи на ЦИК. Електронните
медии с регионален и местен обхват
предоставят тези условия, ред и
тарифи на ОИК

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
- 40 дни

Срок до дата
(вкл.)

- 40 дни

25.02.2013 г.

- 40 дни

25.02.2013 г.

25.02.2013 г.
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№

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Основни процедури, събития и
действия

Основание
от ИК

ЦИК изпраща на ОИК списък на
Чл. 93
регистрираните и допуснати до Чл. 280, т.
участие партии и коалиции от
3
партии, както и информация за Чл. 26, ал.
извършените промени в състава на 1, т. 1 и 3
коалициите от партии незабавно след
приключване на регистрацията в
частичните избори за кметове на
кметства
ЦИК определя структурата и Решение
съдържанието
на
единната № 1533номерация на избирателните секции
МИ от
15.12.2011
г.
Кметовете на общините образуват Чл. 71, ал.
със заповед избирателните секции на
2и3
територията
на
общината
и Чл. 280,
утвърждават тяхната номерация и
т. 6
адрес.
Заповедта на кмета се обявява
публично
ЦИК утвърждава образците на Решение
указателните табели и табла, както и № 1544образците на отличителните знаци на
МИ от
застъпниците
20.12.2011
г.
Партиите и коалициите от партии Чл. 280, т.
могат да подадат заявление за
4
заличаванеот състава на коалицията Чл. 26, ал.
наименованието на партия, която я е 1, т. 1 и 3
напуснала, за частичните избори за
кметове на кметства
ЦИК заличава от наименованието на Чл. 280, т.
коалицията от партии партиите,
4
които са напуснали състава й, и Чл. 26, ал.
отбелязва в регистъра промените в 1, т. 1 и 3
наименованието й в частичните
избори за кметове на кметства
Партия, включена в състава на Чл. 280, т.
коалиция от партии, която след
4
регистрацията на коалицията от
партии напусне състава й, може да
участва в частичните избори за
кметове на кметства самостоятелно

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
- 39 дни

Срок до дата
(вкл.)

- 35 дни

2.03.2013 г.

- 35 дни

2.03.2013 г.

- 35 дни

2.03.2013 г.

- 35 дни

2.03.2013 г.

26.02.2013 г.
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№

Основни процедури, събития и
действия

Основание
от ИК

24.

Партиите и коалициите от партии,
регистрирани/допуснати до участие
в ЦИК, както и образуваните местни
коалиции от партии, които ще
участват в частичните избори за
кметове на кметства се регистрират в
ОИК
Инициативните комитети представят
в ОИК заявление за регистрация,
подписано от всички членове на
инициативния комитет, за участие в
частичните избори за кметове на
кметства
ЦИК определя условията и сроковете
за възлагане чрез конкурс на
компютърната обработка на данните
от гласуването

Чл. 280, т.
4

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Чл. 280, т.
4
Чл. 26, ал
1, т. 1 и 3

Решение
№ 1644МИ от
21.02.2012
г.
Кметовете на общините изпращат на Чл. 280, т.
ГД “ГРАО” в МРРБ списък с
6
адресите на избирателните секции и
уведомяват ОИК
ЦИК определя условията и реда за Решение
участие на наблюдатели
№ 1680МИ от
5.03.2012 г
.
Кметовете на общините предават на Чл. 52, ал.
ГД “ГРАО” в МРРБ данни за
5
автоматизирано
отпечатване
на
избирателните
списъци
за
частичните избори за кметове на
кметства – част ІІ
Инициативният комитет предава на Чл. 280, т.
ОИК подписката за издигане на
5
независим кандидат за кмет. ОИК
предава незабавно подписката на
териториалното звено на ГД „ГРАО”
в МРРБ за проверка
ОИК регистрират кандидатите за Чл. 126,
кметове на кметства
ал. 3
Чл. 280, т.
5

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
- 35 дни

Срок до дата
(вкл.)

- 35 дни

2.03.2013 г.

- 35 дни

2.03.2013 г.

- 35 дни

2.03.2013 г.

- 30 дни

7.03.2013 г.

- 30 дни

7.03.2013 г.

2.03.2013 г.
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№

Основни процедури, събития и
действия

Основание
от ИК

32.

ОИК
определят
чрез
жребий
поредните номера на партиите,
коалициите
от
партии
и
независимите
кандидати
в
бюлетината и обявява резултатите от
жребия
ОИК чрез жребий определят реда за
представяне на кандидатите в
различните форми на предизборната
кампания по регионалните радио- и
телевизионни центрове и обявяват
определения от жребия ред
ОИК с решение формират единните
номера на избирателните секции в
общините
съобразно
единната
номерация на секциите, определена с
решение на ЦИК
Избиратели с трайни увреждания,
които желаят да гласуват с подвижна
избирателна
урна,
заявяват
желанието си чрез заявление по
образец
до
общинската
администрация по постоянен или
настоящ адрес
Откриване
на
предизборната
кампания

Чл. 280, т.
5и9

33.

34.

35.

36.
37.

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

38.

ГД “ГРАО” в МРРБ извършва
проверка
на
подписките
за
независими кандидати за кметове на
кметства, предадени от ОИК
ОИК установяват резултатите от
подписките
на
независимите
кандидати за кметове на кметства
ЦИК определя размера и вида на
таблото, което се поставя пред
изборното помещение

39.
40.

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
- 30 дни

Срок до дата
(вкл.)

Чл. 280, т.
5и9

- 30 дни

7.03.2013 г.

Чл. 71, ал.
6

- 30 дни

7.03.2013 г.

Чл. 176,
ал. 1

- 30 дни

7.03.2013 г.

Чл. 128
Чл. 280, т.
9
Чл. 280, т.
5
Чл. 26, ал.
1, т. 1 и 3
Чл. 125,
ал. 4

- 30 дни

От
8.03.2013 г.

- 29 дни

8.03.2013 г.

- 29 дни

8.03.2013 г.

Чл. 125,
ал. 5

- 29 дни

8.03.2013 г.

Решение
№ 1544МИ от
20.12.2011
г.

7.03.2013 г.
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№

Основни процедури, събития и
действия

Основание
от ИК

41.

Кметовете на общините представят
на ОИК предложенията за състав на
секционните избирателни комисии в
случаите, когато е постигнато
съгласие между участниците в
консултациите
Кметовете на общините изпращат на
ОИК предложенията на партиите и
коалициите от партии за състав на
секционните избирателни комисии в
случаите, когато не е постигнато
съгласие между участниците в
консултациите
ОИК обявяват кандидатите за
кметове на кметства
ОИК назначават СИК, включително
и
подвижните
секционни
избирателни комисии
Кметовете на общините, съответно
кметовете на кметства и кметски
наместници обявяват избирателните
списъци. Избирателните списъци се
публикуват на интернет страницата
на съответната община
Партията или коалицията от партии
при отказ за регистрация или при
обявяване на недействителност на
регистрацията на кандидата за кмет
на кметство, при смърт или изпадане
в трайна невъзможност на кандидата
й да участва в изборите може да
предложи за регистриране друг
кандидат
Бюлетините за частичните избори за
кметове на кметства започват да се
отпечатват не по-рано от 18 дни
преди изборния ден
ГД “Изпълнение на наказанията”
към
Министерството
на
правосъдието предоставя на ГД
“ГРАО” в МРРБ данни за лицата,
изтърпяващи наказание лишаване от
свобода,
за
автоматизирано
заличаване
от
избирателните
списъци (повторно)

Чл. 34, ал.
6
Чл. 280, т.
8

42.

43.
44.
45.

46.

47.

48.

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
- 28 дни

Срок до дата
(вкл.)

Чл. 280, т.
8

- 28 дни

9.03.2013 г.

Чл. 280, т.
5
Чл. 280, т.
8

- 27 дни

10.03.2013 г.

- 25 дни

12.03.2013 г.

Чл. 280, т.
8

- 25 дни

12.03.2013 г.

Чл. 127,
ал. 4 и 5

- 20 дни

17.03.2013 г.

Чл. 173,
ал. 4

- 18 дни

От
20.03.2013 г.

Чл. 46, ал.
2

- 15 дни

22.03.2013 г.

9.03.2013 г.
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№

49.

50.

51.

52.
53.

54.

Основни процедури, събития и
действия

Основание
от ИК

Краен срок за подаване на заявления Чл. 53, ал.
и вписване на избирател в списъците
1
по настоящ адрес, чиито постоянен и
настоящ адрес са в различни
населени места
Общинските
администрации
по Чл. 53, ал.
настоящ адрес предават на ГД
3
“ГРАО” в МРРБ информация за
подадените искания за гласуване по
настоящ адрес
за автоматизирано включване на
избирателя в избирателните списъци
по настоящ адрес и заличаването му
от
избирателния
списък
по
постоянен адрес
Избирателите подават до кмета на Чл. 50, ал.
общината/кметството заявления за
2
отстраняване на непълноти и грешки
в избирателните списъци
ЦИК
издава
разрешения
за Чл. 137,
провеждане
на
социологически
ал. 1
проучвания в изборния ден
ОИК оповестяват по подходящ Чл. 175,
начин чрез средствата за масова
ал. 1
информация мерките, позволяващи
на избиратели с увреждания на
опорно-двигателния апарат или на
зрението да гласуват
Край на предизборната агитация Чл. 133,
(кампания)
ал. 5

55.

Забрана за огласяване на резултати
от допитвания до общественото
мнение по повод изборите под
каквато и да е форма

56.

ОИК регистрират застъпниците на Чл. 33, ал.
кандидатите за кметове на кметства 1, т. 19
и им издават удостоверения
ИЗБОРЕН ДЕН
ОИК обявяват края на изборния ден Чл. 33, ал.
след приключване на гласуването не 1, т. 20
по-късно от 20,00 часа на 7 април
2013 г.

57.
58.

Чл. 136

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
- 14 дни

Срок до дата
(вкл.)

- 12 дни

25.03.2013 г.

- 7 дни

30.03.2013 г.

- 7 дни

30.03.2013 г.

- 7 дни

30.03.2013 г.

- 24 часа
преди
изборния ден
- 24 часа
преди
изборния ден

До 24,00 ч. на
5.04.2013 г.

23.03.2013 г.

От 00,00 ч. на
6.04.2013 г. до
обявяване
края на
изборния ден
на 7.04.2013 г.
7.04.2013 г.
7.04.2013 г.
7.04.2013 г.
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№

Основни процедури, събития и
действия

Основание
от ИК

59.

Оповестяване на резултати
социологически проучвания

от

60.

СИК предават протоколите
резултатите от гласуването
кметове на кметства на ОИК

за Чл. 36, ал.
за
1, т. 4

61.

СИК предават останалите книжа и Чл. 36, ал.
материали
на
общинските
1, т. 5
администрации

62.

ОИК
установяват
и
обявяват Чл. 33, ал.
резултатите от гласуването и издават 1, т. 21
удостоверения на избраните кметове
на кметства
ОИК предават в ЦИК документите Чл. 250,
съгласно изискванията на чл. 250,
ал. 1
ал. 1 от ИК за частичните избори за
кметове на кметства
ОИК насрочват втори тур за кмет, Чл. 33, ал.
когато няма избран кандидат
1, т. 23

63.

64.

65.

66.

67.
68.

ОИК предават на ТЗ
избирателните списъци

„ГРАО”

Чл. 137,
ал. 3

Решение
№ 1573МИ от
12.01.2012
г. (т. 4)
Партиите, коалициите от партии и Чл. 134,
инициативните комитети премахват
ал. 9
поставените от тях агитационни
материали.
При неизпълнение на задължението
по чл. 134, ал. 9 от ИК се налага
глоба от 1000 до 5000 лв. (чл. 298,
ал.1 от ИК)
ЦИК
публикува
на
интернет Чл. 26,
страницата си резултатите от ал.1, т. 33
гласуването по избирателни секции
Кандидатът за кмет, допуснат до Чл. 246,
участие до втори тур, може да се
ал. 8
откаже
от участие в срок до 24 часа от
обявяване на резултатите от първия
тур

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
След 19,00 ч.
на
7.04.2013 г.
+ 24 часа от
приключване
на
гласуването
+ 24 часа от
приключване
на
гласуването
+ 48 часа след
приключване
на
гласуването
+ 48 часа след
получаване на
протоколите
на СИК
до 48 часа от
обявяване на
изборния ден
за приключен
+ 3 дни след
изборни ден

+ 3 дни след
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)
7.04.2013 г.
8.04.2013 г.

8.04.2013 г.

9.04.2013 г.

9.04.2013 г.
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№

69.
70.

Основни процедури, събития и
действия

Основание
от ИК

Произвеждане на втори тур на Чл. 246,
частичните избори за кметове
ал. 4
ОИК предават на общинските Чл. 33, ал.
администрации останалите книжа и 1, т. 27
материали от изборите



Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
+ 7 дни

Срок до дата
(вкл.)
14.04.2013 г.

+ 7 дни от
обявяване на
резултатите

За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 3, ал. 4

и 5 и чл. 4, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс се счита датата 6 октомври
2012 г. включително.


Общинските избирателни комисии започват своята

работа от 26 февруари 2013 г.
Хронограмата е изготвена на база приети преди това от нас
хранограми за частични избори. Разбира се, сроковете и датите са
съобразени с датата 7 април 2013 г.
Накрая на хронограмата е отбелязано, че за дата шест месеца
преди изборния ден съгласно чл. 3, ал. 4 и 5 о чл. 4, ал. 5 и 6 от
Изборния кодекс се счита датата 6 октомври 2012 г. включително и
че общинските избирателни комисии започват своята работа от 26
февруари 2013 г.
Аз имам едно питане към членовете на ЦИК. Винаги досега в
т. 1, където като основно действие е записано, че президентът на
републиката насрочва частичните избори за кметове на кметства,
сме посочвали и номерата на указите и обнародването им.
Аз тук също съм ги посочила. Но питането ми към вас е дали
да не го махнем това посочване в момента, защото очакваме още
укази и още насрочване на частични избори. Дали да не магнем
изброените укази предвид това, че е възможно да има още такива?

48
Моето предложение е тази хронограма да се отнася за
насрочените до момента и публикувани в «Държавен вестник»
укази, както и тези, които предстоят да бъдат публикувани. Тоест, да
се отнася за всички избори, които ще се насрочат за 7 април 2013 г.
Това е моето предложение.
МАЯ АНДРЕЕВА: Да, вече наистина има насрочен избор,
който все още не е публикуван в „Държавен вестник”.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: По тази причина ви предлагам в
последната колонка, която е „Срок до дата вкл.” да махна
изброените указни предвид това обстоятелство.
Възможността за издаване на указ е до 13 февруари 2013 г.
Така че до този момент има публикувани осем указа.
Разбирам, че има издаден девети, който още не е публикуван. А
може би ще има и десети.
По тази причина предлагам хронограмата да се отнася за
всички и да махна изброените укази, за да няма после недоразумения
защо едните ги има, а пък другите ги няма.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, ще възразите ли, след като махаме
изброяването на указите, при това положение в решението да
поставим пояснителен текст в този смисъл?
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не, в хронограмата си пише:
Хронограма за частични избори на 7 април 2013 г.”
Госпожа Мая Андреева предлага в заглавието да стане
„Хронограма за насрочените частични избори за кметове на
кметства на 7 април 2013 г.”
Добре, съгласна съм.
Колеги, има официално предложение и заглавието става
„Хронограма за насрочените частични избори за кметове на
кметства на 7 април 2013 г. и в последната колона отпадат номерата
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на указите и броевете на „Държавен вестник”, където са
обнародвани указите на държавния глава.
В тази връзка ви предлагам и проект за решение, който е
качен във вътрешната поща:
ОТНОСНО: приемане на хронограма за частични избори за
кметове на кметства на 7 април 2013 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Приема хронограма за частични избори за кметове на
кметства на 7 април 2013 г.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

има

ли

въпроси, възражения, коментари? Няма.
Моля, гласувайте така предложения проект за хронограма.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Решението се приема.
Решението има номер ПВР/МИ - 2106.
Преминаваме към точка осма от дневния ред:
8. Проект на решене – Регистрация на партии и коалиции
от партии за частичните избори на 07.04.2013 г.
Заповядайте,

госпожо

Дюкенджиева,

да

докладвате

следващия проект за решение.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Проектът

за

решение

за

регистрация е с № 400.
„ОТНОСНО: регистрация на партии и коалиции от партии в
ЦИК за участие в частичните избори за кметове на 7 април 2013 г.
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На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 280 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Партиите и коалициите от партии, регистрирани в изборите
за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., при
подаване на заявление – Приложение № 16б от изборните книжа за
изборите за кметове на общини и кметства, обнародвани в
„Държавен вестник“, бр. 20 от 9 март 2012 г., прилагат към него
удостоверение за актуално правно състояние, издадено след датата
на обнародване на указа на президента на републиката за насрочване
на частичните избори и удостоверение от Сметната палата по чл. 89,
ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс, издадено след 31 март 2012 г.
2. Партиите

и

коалициите

от

партии,

които

не

са

регистрирани в Централната избирателна комисия за изборите за
общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., подават в
Централната избирателна комисия заявление – Приложение № 16 от
изборните книжа за изборите за кметове на общини и кметства,
обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 98 от 13 декември 2011 г., и
документите съгласно Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на
ЦИК, като по отношение на сроковете, посочени в решението, се
прилагат сроковете, определени в хронограмата, приета с Решение
№ 2106-МИ от 6 февруари 2013 г.
3. Централната избирателна комисия приема документи за
регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки
работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание,
пл. „Княз Александър І“ № 1, считано от 7 февруари 2013 г.
Крайният

срок

за

подаване

на

документи

регистрация/допускане на партия е 20 февруари 2013 г., 17,00 ч.

за
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Крайният

срок

за

подаване

на

документи

за

регистрация/допускане на коалиция от партии е 25 февруари 2013 г.,
17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за промени в
състава на коалиция от партии е 25 февруари 2013 г., 17,00 ч.”
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Обикновено в т. 1 пишем номера на
указа на президента и датата на обнародване.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма никакъв проблем, ще го
направя за пет минути. Аз имам една табличка, която съм оставила
при Лили. Това е една табличка за тези избори, които предстоят, и
срещу всяко село пиша кой е номерът на указа и в кой „Държавен
вестник” е публикуван. Така че това нещо го имам.
Ние сигурно в петък ще имаме още един указ, но нищо чудно
и във вторник да имаме още един. Но, както кажете.
Тук трябва да добавим номера на решението, с което е приета
хронограмата. Оставила съм място за това.
Имате предвид да махнем отгоре селата с изброяването и
долу да махнем датите? Няма проблем.
Тогава в „Относно” остава само „Регистрация на партии и
коалиции от партии в ЦИК за участие в частичните избори за
кметове на кметства на 7 април 2013 г.” Без да има изброяване на
съответните населени места.
В т. 1 това, което е в скобите – 6 ноември, 7 декември, 14
декември, 21 декември, 29 януари – също отпада.
Само ще добавя, след като гласуваме решението с
хронограмата, „определени в хронограмата, приета с Решение....” и
съответния номер, с който ще гласуваме решението. Той ще бъде
добавен.
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В т. 3 „Централната избирателна комисия приема документи
за регистрация, съответно за допускане на партии и на коалиции от
партии, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: От 7 февруари 2013 г.....
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Къде да сложа „от 7 февруари
2013 г.? Ще го сложа накрая след „17,00 ч., считано от 7 февруари
2013 г.”
Колеги, т. 3 от проекта за решение става така:
„3. Централната избирателна комисия приема документи за
регистрация/допускане на партии и на коалиции от партии, всеки
работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание,
пл. „Княз Александър І” № 1, считано от 7 февруари 2013 г.”
Нататък текстът продължава:
„Крайният

срок

за

подаване

на

документи

за

регистрация/допускане на партия е 20 февруари 2013 г., 17,00 ч.
Крайният

срок

за

подаване

на

документи

за

регистрация/допускане на коалиция от партии е 25 февруари 2013 г.,
17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за промени в
състава на коалиция от партии е 25 февруари 2013 г., 17,00 ч.”
Ще предоставя списък с номерата на указите, населените
места и обнародванията им, за да могат да се следят по актуалните
състояния. А за Сметната палата за всички срокът си е от миналата
година, тъй като 31 март 2013 г. още не е минал.
Имам грижата да предоставя списъка на всички.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля, гласувайте
проекта за решение за регистрация на партии и коалиции от партии
за участие в частичните избори на 7 април 2013 г.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
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Решението се приема.
Решението има № ПВР/МИ - 2107.
Преминаваме към точка девета от дневния ред:
9. Проект на решение – относно смяна на фамилните
имена на секретаря и член на Общинска избирателна комисия –
Казанлък.
Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, в дневния ред има
проект № 883. Това е проект за решение за изменение на наше
Решение № 163-ПВР/МИ/16.08.2011 г.
„ОТНОСНО: изменение на Решение № 163-ПВР/МИ от 10
август 2011 г. на ЦИК
С вх. № 90 от 05.02.2013 г. в ЦИК е постъпила молба от
секретаря на ОИК – Казанлък, област Стара Загора, Милка Николова
Енчева, с която уведомява ЦИК, че с влязло в сила решение
№ 649/20.12.2012 г., постановено по гр. д. № 3269/2012 г. по описа
на Районен съд – Казанлък, съдът е постановил промяна във
фамилното й име, като занапред ще е с фамилното име Кърпачева.
Издадена е нова лична карта с новото фамилно име. Към молбата е
приложено копие от новата лична карта на молителката.
С вх. № 89 от 05.02.2013 г. в ЦИК е постъпила е молба от
Петя Стойкова Кефалова, член на ОИК – Казанлък, област Стара
Загора, с която уведомява ЦИК, че с влязло в сила решение
№ 453/2012 г., постановено по гр.д. № 2097/2012 г. по описа на
Районен съд – Казанлък, съдът е постановил промяна във фамилното
й име, като занапред ще е с фамилното име Александрова. Издадена
е нова лична карта с новото фамилно име. Към молбата е приложено
копие от новата лична карта на молителката.
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Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Изменя Решение № 163-ПВР/МИ от 10 август 2011 г., като
фамилното

име

на

секретаря

на

комисията

да

се

чете

„КЪРПАЧЕВА“ а фамилното име на члена на комисията Петя
Кефалова да се чете „АЛЕКСАНДРОВА“ и анулира издадените им
удостоверения.
На секретаря и на члена на ОИК – Казанлък, област Стара
Загора да се издадат удостоверения с новите им фамилни имена.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте проекта
за решение.
Моля, гласувайте така докладвания проект.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2108-ПВР/МИ.
Следващото заседание на комисията ще се проведе в
понеделник, 11 февруари 2013 г. от 14,00 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 17,25 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Божидарка Бойчева

