ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 245
На 22 януари 2013 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект за решение за промяна в РИК – Шумен.
Докладва: Гергана Маринова
2. Писмо от „Информационно обслужване” с препратен
въпрос от народен представител.
Докладва: Гергана Маринова
3. Писмо от „ГРАО” относно избирателните списъци за
гласуване.
Докладва: Гергана Маринова
4. Писмо от „Музей за история на София” с искане на
материали за референдума.
Докладва: Гергана Маринова
5. Предложение от „Коалиция за България” за назначаване
на член на ОИК – Варна.
Докладва: Гергана Маринова
6. Запитване от Надя Маринова за местонахождението на
избирателните списъци на кметство Николаево, област Русе.
Докладва: Гергана Маринова
7. Запитване от български студент в Дания.
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Докладва: Гергана Маринова
8. Писмо от Министерството на външните работи относно
провеждане

на

обучение

на

СИК

в

дипломатическите

и

консулските представителства.
Докладва: Мая Андреева
9. Писмо от Министерството на външните работи относно
определяне на дата за произвеждане на избори за Европейски
парламент.
Докладва: Севинч Солакова
10. Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от указания.
Докладва: Севинч Солакова
11. Писмо от Министерския съвет относно организиране
на пресцентър от Българската телеграфна агенция.
Докладва: Севинч Солакова
12. Писмо от Министерския съвет с информация за
изпратено писмо до университетска болница „Лозенец”.
Докладва: Севинч Солакова
13. Писмо от главния секретар на Министерския съвет за
изпратен оперативен план и решения на ЦИК до областните
управители.
Докладва: Севинч Солакова
14. Граждански договори на сътрудниците към ЦИК.
Докладва: Севинч Солакова
15. Допълнение

към

регистрацията

на

международни

наблюдатели от германската неправителствена организация
„Democracy International“.
Докладва: Ралица Негенцова
16. Отговор от Народното събрание относно осигуряване
достъп до сградата на Народното събрание.
Докладва: Ралица Негенцова
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17. Писмо от РИК.23, София, относно питане от секретар
на община район „Красно село”.
Докладва: Гергана Маринова
18. Отговори от областните управители на писмо изх. № НР149 на ЦИК от 16 януари 2013 г. относно осигуряване на средства
за наемане на сътрудници в деня на референдума.
Докладва: Иванка Грозева
19. Проект за решение за регистрация на сдружение
„Национална асоциация на студентите и младежите” за участие
с наблюдатели при произвеждане на националния референдум
на 27 януари 2013 г.
Докладва: Елена Маркова
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова,
Мария Мусорлиева, Мая Андреева, Румяна Сидерова, Сабрие
Сапунджиева, Севинч Солакова, Анна Манахова, Бисер Троянов,
Венцислав Караджов, Владимир Христов,

Гергана Маринова,

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,

Мариана

Христова, Паскал Бояджийски и Ралица Негенцова.
ОТСЪСТВА: Валентин Бойкинов, Красимир Калинов и
Силва Дюкенджиева.
Заседанието бе открито в 14,25 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на
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22 януари 2013 г. Разполагате с дневния ред. Възражения,
забележки, допълнения?
Ако няма, започваме с дневния ред. Ще дам думата на
дежурния член за доклад.
Точка 1. Проект за решение за промяна в РИК – Шумен.
ГЕРГАНА

МАРИНОВА:

Благодаря.

Ще

докладвам

преписките по реда на тяхното постъпване.
Започвам с една промяна в РИК. Проектът за решение е
качен във вътрешната мрежа, в рубриката „Заседания”:
Постъпило е предложение с вх. № НР-607 от 21.01.2013 г. от
Нуридин Исмаил, председател на ОбС на ДПС – Шумен, за
освобождаване на Метин Хилмиев Джамбазов като секретар на РИК
– Шумен, по здравословни причини и назначаване за секретар на
РИК на Дениз Айнур Джелял, досегашен член, и на мястото на
Дениз Айнур Джелял за член на РИК да бъде назначен Бирол
Ибрахим Адил.
Към предложението са приложени: заявление от Метин
Хилмиев Джамбазов за освобождаването му като секретар на РИК;
декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Бирол Ибрахим Адил и
заявление за съгласие да бъде назначен за член на РИК – Шумен.
Към преписката се намират копие от дипломата за завършено висше
образование на Бирол Ибрахим Адил и пълномощно на Нуридин
Исмаил.
„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. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
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ОСВОБОЖДАВА като секретар на РИК – Шумен, Метин
Хилмиев

Джамбазов,

ЕГН

…,

и

анулира

издаденото

му

удостоверение.
ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на РИК – Шумен, Дениз
Айнур Джелял, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на РИК – Шумен, Бирол Ибрахим
Адил, ЕГН ….
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
и проекта за решение. Имате ли възражения?
Ако нямате, Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме Решение № 127-НР.
Точка 2. Писмо от „Информационно обслужване” с
препратен въпрос от народен представител.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Следващото, което бих искала
да ви докладвам, е писмо от изпълнителния директор на
„Информационно обслужване” АД господин Ивайло Филипов,
постъпило в Централната избирателна комисия с вх. № НР-617
от 22 януари 2013 г. С това писмо господин Филипов ни моли
да дадем своето разрешение да отговори на поставени въпроси
от народния представител Любомир Владимиров, зададени до
министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията. Доколкото отговорите на тези въпроси касаят
договори, сключени между „Информационно обслужване” и
Централната избирателна комисия, изпълнителният директор на
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„Информационно обслужване” моли да му дадем разрешение да
отговори на поставените от народния представител въпроси.
Предлагам да му отговорим с едно кратко писмо, че
Централната избирателна комисия не възразява да предостави
исканата от народния представител Владимир Любомиров
информация.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Какво

пита

народният

представител?
ГЕРГАНА

МАРИНОВА:

Народния

представител

Любомир Владимиров задава осем въпроса, от които по
първите четири изпълнителният директор на „Информационно
обслужване” е преценил, че би трябвало да поиска нашето
съгласие да отговори. Първите четири въпроса са:
„1. Какъв е установеният ред по получаване на данните в
изборния ден от ЦИК в „Информационно обслужване”?
2. Каква е процедурата на работа в „Информационно
обслужване” АД в изборния ден?
3. С какъв софтуер в „Информационно обслужване” АД се
обработват получените от ЦИК данни от изборите в страната?
4. Кои
обработката,

лица

са

пряко

изчисляването

и

ангажирани
оповестяването

с

получаването,
на

изборните

резултати?”
Следват още четири въпроса, които не са свързани с
Централната избирателна комисия според мен – колко често
заседава Съветът на директорите преди или по време на избори
и тези заседания протоколират ли се; какво е възнаграждението
на Съвета на директорите и работещите в „Информационно
обслужване” АД; по какъв правилник или устав работи
„Информационно обслужване” АД (моли да го приложат); и по
какъв начин се гарантира независимостта на обработката и
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изчисляването

на

изборните

резултати,

както

и

неприкосновеността на взетите решения от „Информационно
обслужване”

АД,

въпреки

че

българската

държава

е

мажоритарен собственик на дружеството.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте доклада и
предложението за отговор. Имате ли въпроси или коментари?
Или други предложения за отговор?
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Уточнявам, че никъде в писмото
не става въпрос за референдума. През цялото време се говори
за избори и за изборен ден. По никакъв начин не се реферира,
поне според мен, към предстоящия референдум.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Троянов,
заповядайте.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, запознавайки се с
писмото-запитване

от

народен

представител

в

41-ото

Народното събрание, смятам, че можем да не възразим
„Информационно обслужване” да даде информация по вече
отминали избори и оповестяване на изборни резултати, но има
въпроси, като въпрос втори, трети и четвърти, са смущаващи от
гледна точка на предстоящия референдум и според мен една
информация би могла да създаде една опасност в работата на
фирмата преброител и отчитане на резултатите. Примерно
каква

е

процедурата

на

работа

на

„Информационно

обслужване” в изборния ден – с оглед предстоящия референдум
това не би могло да се оповести и не е тема, която е за
широката обществено.
С какъв софтуер се обработват получените от ЦИК данни
–

също

е

един

разпространяването

вид
на

тайна

на

софтуера

фирмата
също

ще

преброител
създаде

и

една

опасност и предпоставки за възможни хакерски намеси, за
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възможна подмяна на софтуера, злоумишлена вреда на фирмата
преброител при отчитане на резултатите. А четвъртият въпрос –
кои лица са пряко ангажирани с получаване, обработка,
изчисляване на изборни резултати, с голямото ми уважение към
всеки един народен представител, но това е въпрос на фирмена
тайна и не се включва в поставените в началото на въпроса
сведения относно това, че „Информационно обслужване” е с
600 висококвалифицирани специалисти и че мажоритарен
собственик на това дружество е Министерството на транспорта.
Аз предлагам да дадем отговор, както посочи колегата
Маринова, само за предходни избори и без да се навлиза в
никаква конкретика за предстоящия референдум.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Още повече, че софтуерът за
2011 г. е наш, те не могат да отговарят за него.
БИСЕР ТРОЯНОВ: В такъв случай аз предлагам по т. 2, 3
и 4 Централната избирателна комисия да забрани даване на
информация на което и да било лице, включително и на
народен представител.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

На

какво

основание?
БИСЕР ТРОЯНОВ: На основание, че това са двустранни
взаимоотношения между ЦИК и фирмата преброител, те
съставляват търговска тайна на самата фирма и тяхното
разгласяване представлява опасност за правилното протичане
на референдума и изчисляването на резултатите. Аз не
предполагаме недобросъвестност на който е да е народен
представител,

включително

и

запитващия

ни

народен

представител, но смятам, че под някои добри намерения да се
внесе яснота в работата на „Информационно обслужване” може
да се постави в опасност съвместната работа на фирмата
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преброител с Централната избирателна комисия, както и
неправилното отчитане на резултатите.
Освен това „Информационно обслужване” е фирмата,
която в последните години успешно печели конкурсите за
преброяване и отчитане на резултатите от гласуването и това
може да е една предпоставка, в случай че изтече информация,
към други конкурентни фирми.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз, уважаеми колеги, като цяло
не

споделям

избирателна

това

мнение.

комисия,

макар

Първо,

защото

и

не

да

Централната
е

класическа

администрация, има публични функции и не виждам какви
тайни би трябвало да има от обществото. Това – първо.
На второ място, що се касае до опасността за тайните на
„Информационно обслужване”, това би следвало да го прецени
нейният принципал, тоест съответния министър.
В допълнение бих искал само да посоча, че ако
погледнем конституционната рамка на нашата уважавана
държава, ще установим, че ние не можем да отказваме никаква
информация на народните представители. Аз, ако съм на
мястото на този народен представител, ще поканя цялата
Централна избирателна комисия да му се явим на крака в
комисия, където ние няма да можем да откажем да му дадем
информация по тези неща.
Така че, аз предлагам да подкрепим първоначалния
проект, който колегата Маринова докладва – че не възразяваме
да се отговори. Подкрепям, че за настоящата кампания тази
информация може би е по-добре да се разгласи, след като
приключи

изчисляването

на

резултата,

но

поддържам

изначалния проект с оглед на това, че ние все пак не правим
нищо секретно, не сме масонска ложа или нещо друго.
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Подкрепям изцяло проекта на колегата Маринова.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз също бих искала
да ви призова с отказа си да предоставим тази информация да
не създаваме предпоставки за негативна оценка на дейността ни
относно това колко препятстваме в случая парламентарния
контрол. Тук става въпрос, че информацията се иска за
предоставяне по реда на парламентарния контрол. Ако този
конкурс, който ние провеждаме, беше по реда на Закона за
обществените поръчки, цялата тази информация щеше да бъде
публична. Както заданието, така и техническата документация,
така и всичко това, което е описано, ние щяхме да имаме
задължението да публикуваме цялата тази информация. Просто
не

бих

искала

да

бъдем

предоставяме

информация.

информацията

не

провеждаме.

Ако

касае

заставени
Още

по

повече,

референдума,

ставаше

въпрос

друг
че

който

за

начин
в
в

да

случая
момента

референдума,

за

процедури, за преброяване, бихме могли да помислим, че може
да има някаква опасност от опорочаване на резултатите. Но тук
се говори само за избори, за изборен ден и в крайна сметка от
компетентността

на

дружеството

е

да

прецени

каква

информация да предостави, каква информация е тайна и каква –
не.
Просто не мога да си представя каква обществена
реакция ще провокира това да се противопоставим на това
общо запитване, така както е поставено,

още повече, да

казваме, че забраняваме да се дава такава информация. Освен
това не намирам и някакво законово основание да го правим.
Наистина апелирам към вас да не даваме абсолютно
безпричинно отново поводи за атаки. Аз не мисля, че това
дружество не може да прецени каква информация следва да
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предостави, каква информация би била във вреда на нормалната
дейност в хода на преброяването и да защити собствените си
интереси. Не виждам защо ние трябва да се обявяваме в тяхна
защита. Мисля, че ако те имаха някакви притеснения или
опасения, щяха да споделят с нас, че определена информация е
защитена или те считат, че предоставянето й по някакъв начин
би създало предпоставки за хакерски атаки или за каквото и да
било. В крайна сметка техен е ангажиментът, след като работят
с даден софтуер, да го защитят достатъчно, за да може да се
осъществи преброяването.
Призовавам ви действително много внимателно да
обмислите вота си в случая и да прецените, отказвайки достъп
до тази информация, всъщност какво отказваме.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Може ли и аз да си кажа
мнението? Аз лично изцяло подкрепям Бисер Троянов и считам,
че част от информацията изобщо не е от категорията на
обществена информация, която някой е длъжен да дава.
Повтарям,

че

софтуерът

не

може

да

бъде

разгласяван.

Прощавайте, става дума и за конкурентоспособност, и за
бъдещи участия в избори. Още повече, че софтуерът за
изчисляване на изборния резултат от 2011 г. е собственост на
Централната избирателна комисия. Според мен не трябва да
даваме разрешение. Ако някой иска да си прави фирма да
участва като преброител, няма никаква пречка да измисли подобър софтуер, но не ние да му даваме готовия софтуер, за да
може той да участва в конкурс.
Моето становище е: начинът на предаване на резултатите
се определя с нашето решение за предаване на протоколите на
„Информационно обслужване”. Аз съм категорично против
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отговора за софтуера и даване на софтуера, особено на
софтуера от Избори 2011 г., включен за референдума.
За имената на лицата, както искат – да си дават имената
на лицата. Но аз също не смятам, че можем ние да даваме
отговор на този въпрос.
МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Категорично

подкрепям

становището, изразено от госпожа председателката (няма да го
повтарям), както и същността на изказването на господин
Владимир Христов.
ВЛАДИМИР

ХРИСТОВ:

Понеже

виждам,

че

разсъжденията в залата явно вървят през призмата на достъпа
до обществена информация, което според мен не е правилната
гледна точка, искам да кажа, че това е парламентарен контрол,
който е специфична дейност, която ние е по-добре да не
коментираме и да не навлизаме в нея. Доколкото аз разбрах,
това

е

писмо

питане

през

парламентарния

контрол

на

Народното събрание на Република България. Доколкото там се
прилагат специални норми и действат специални текстове, със
специфични отношения, предлагам в тях ние да не се
намесваме.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Именно защото е парламентарен
контрол, не може да контролира софтуера. Софтуерът не е обект на
парламентарен контрол.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Никой не е искал софтуер, пита се
какъв е софтуерът. Софтуерът е този, който е разработен от
„Информационно обслужване” и точка. Това е софтуерът.
Ако искате, можем да напишем, че възразяваме да се
предостави копие от софтуера, защото е собственост на ЦИК, съм
съгласен.
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Но пак повтарям, една трета от всяка парламентарна комисия
може да покани всеки, когото си поиска. Това го пише в правилника,
който

има

ранг

на

закон.

По

силата

на

решение

на

Конституционният съд изключение са само магистратите.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, не се безпокойте. Първо, не
искат софтуера и самият въпрос е много неправилно зададен. „Какъв
софтуер ползвате?” Право да ви кажа, това е смешен въпрос. Това,
което ще трябва да отговорят, е, че се използва софтуерът, който е
разработен по задание на Централната избирателна комисия. Това
ще им бъде отговорът. Те не искат софтуера, изобщо софтуерът няма
как да се обясни в писмена форма. Ако беше зададен въпросът да им
бъде предоставен софтуерът, тогава категорично това не е работа на
„Информационно обслужване”. Но те питат какъв е софтуерът. И
ще им кажат, че софтуерът им е лицензиран, защото вътре се ползват
разни програми, които трябва да имат лиценз, тоест не е краден и
т.н. Това е, което могат да им кажат. Не се безпокойте за софтуера!
За другите въпроси, които задава – кои са хората, които
участват, „Информационно обслужване” ще им отговори общо и
лаконично.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Мисля, че госпожа
Маринова докладва съвсем коректно.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Точно това искам да кажа. Аз
подкрепям госпожа Маринова и гарантирам, че няма да се дават
имена

на

хора.

Нито

директорът

на

„Информационно

обслужване”, нито който и да е няма да даде имена на свои
служители, които да се цитират в Народното събрание. Просто ще
напише, че хората, които получават тази информация, се определят
със заповед на изпълнителния директор.
Аз не виждам пречка да дадем разрешението. От нас се иска
само това. Но по отношение на софтуера бъдете сто процента
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сигурни, той не желае софтуер. Или въпросът е смешен и не се
знае какво се пита, или не е зададен както трябва.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз не знам дали разбирате, че това е
индиректен контрол върху ЦИК, заобикаляйки под формата на
парламентарен контрол.
ГЕРГАНА

МАРИНОВА:

Колеги,

аз

поддържам

първоначалния проект, който ви предложих, но в същото време
ви предлагам и следната редакция в него, в резултат на която
отговорът да звучи по следния начин:
„В

отговор

на

Ваше

писмо

Ви

уведомяваме,

че

Централната избирателна комисия по принцип не възразява да
предоставите исканата от народния представител Владимир
Любомиров информация относно вече произведени избори (за
да сме сигурни, че не се касае за референдума), в които
„Информационно обслужване” АД е страна по договор за
компютърната обработка на данните от гласуването.”
Мисля,

че

така

напомняме

на

„Информационно

обслужване”, че има договор с нас, да си погледнат клаузите и
по силата на тези клаузи да прецени какво и до каква степен
може да предостави информация.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Аз предлагам в писмото да залегне
изрично, че с оглед предстоящия референдум преценката е
информацията по точки 2, 3 и 4 да не бъде огласявана.
Повтарям

отново,

аз

съм

изключително

притеснен

от

зададените в по точки 2, 3 и 4 въпроси – каква е процедурата на
работа в „Информационно обслужване” в изборния ден,
респективно в деня на референдума, който ни предстои, с какъв
софтуер (тук няма да се спирам) и т. 4 – кои лица са пряко
ангажирани

с

получаване,

обработка,

оповестяване на изборните резултати.

изчисляване

и
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Изрично смятам, че по тези три точки преди да е
приключил референдумът не би могло да се дава информация,
тъй като това представлява част от сигурността на работата на
фирмата преброител. Не може под формата на запитване до
министър по реда на парламентарния контрол да бъдат
предпоставени опасности и риск за работата на предстоящия
референдум. Ще гласувам „против”.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

последното предложение на госпожа Маринова, тоест че
обработката на информацията, която коментираме, не касае
предстоящия референдум.
Заповядайте, госпожо Негенцова.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Уважаеми колеги, аз нямам
нищо против писмото, в което се казва „вече произведени”, но
какво разбираме под „вече произведени”? Ние и в момента
произвеждаме частични и нови избори по софтуера, който беше
приет при изборите в 2011 г. Това означава ли, че ние ще
изключим и 2011 г.? Ако ние изключим и 2011 г., и
референдума, който ще се произвежда след три дни, аз нямам
нищо против да се дава.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

В

отговор

на

запитването на госпожа Негенцова аз считам, че по отношение
обработката на резултатите на частичните и нови избори ние
имаме един договор, с клаузите на който „Информационно
обслужване” би следвало да се съобрази и това е залегнало в
отговора на писмото, който госпожа Маринова предложи.
Ако имате да коментирате още нещо във връзка с това
писмо, моля да го направите. Също така бих предложила, тъй
като имаше противници на това да се отговори по този начин,
тези, които считате, че не следва да се отговори по този начин,
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да дадете алтернативен отговор и да кажете каква информация
считате, че може да се предостави и каква – не може да се
предостави.
Още

веднъж

апелирам

към

вас

да

прецените

отговорността и тежестта на нашия отговор, когато се касае до
парламентарен контрол, и когато се касае до предоставяне на
информация относно това какво имаме право да предоставяме,
какво сме длъжни да предоставяме, какво можем да не
предоставяме и на какво законово основание. Защото не можем
да

говорим

по

принцип,

трябва

да

се

съобразяваме

с

ангажиментите си по действащото законодателство.
Нека да приключи гласуването по предложението на
госпожа Маринова. Ако нямаме решение по този въпрос, тогава
ще предложа алтернатива.
Имате ли още желание за коментари, за становища?
БИСЕР ТРОЯНОВ: Смятам за удачно писмото да бъде
допълнено, че с оглед опазване на сигурността при обработката
на резултатите от гласуването на референдум, то следва да
съобразяват

всяка

информация,

която

следва

да

бъде

предоставена, и такава да не се включва от гледна точка на
подготвяния референдум, включително и софтуера, който ще се
използва в бъдещото преброяване на 27 януари 2013 г. И ако
има общи черти между софтуера за референдум с предходните
избори, това също да бъде съобразено при отговора.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз предлагам да дадем разрешение да
се

отговори,

но

преди

да

се

изпрати

отговорът

от

„Информационно обслужване” да го видим и одобрим, без да
гадаем кой какво ще пише. Защото ситуацията е следната.
Народен представител пита министър, министърът праща тези
питания за отговор до съответното лице. Това лице пита нас
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дали да дава разрешение да се позовава на нашите договорни
отношения с тях. Ние в случая отговаряме на това трето лице,
че по принцип не възразяваме да се предостави информация, но
отговорът, който ще предостави на министъра – адресат на
питането на народния представител, предварително да мине
през нас за одобрение.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Ако правилно съм разбрала
предложенията, първото изречение остава така както ви го
докладвах: „В отговор на Ваше писмо Ви уведомяваме, че ЦИК
по принцип не възразява да предоставите исканата информация
от народния представител Владимир Любомиров относно вече
произведени избори, при които „Информационно обслужване”
АД е било страна по договор за компютърната обработка на
данните от гласуването. Наред с това Ви молим отговорите на
въпросите от 1 до 4 на народния представител да бъдат
предварително съгласувани с ЦИК.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

последното редактирано предложение за отговор. Имате ли
коментари?
Във всички случаи, след като се касае информация, която
е пряко свързана с нашата дейност, добре е ние да знаем каква
информация се предоставя - може да е формулирана по начин,
който ние считаме, че не съответства на фактите. От тази
гледна точка, не говорим за контрол, не говорим за разрешение
в прекия смисъл на думата, просто говорим за информираност,
тъй като информацията, която се предоставя, касае същинската
дейност на ЦИК, а именно определяне и обявяване на
резултатите от избори. В този смисъл допълнението е логично.
Колеги, който е съгласен с така предложения вариант за
отговор, моля да гласува.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12, против – 4.
Имаме решение да се отговори по този начин.
Колеги, предлагам писмото да бъде изпратено и по
имейл,

с

оглед

необходимостта

от

получаване

на

информацията, която ще бъде предоставена, и с оглед кратките
срокове, независимо че отговорът ще бъде изготвен и изпратен
и с писмо на хартиен носител.
Моля да гласуваме това предложение. Който е съгласен с
изпращане на писмото по електронната поща, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14, против – 2.
Госпожо Маринова, заповядайте.
Точка 3. Писмо от „ГРАО” относно избирателните списъци
за гласуване.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Продължавам доклада си с писмо с
вх. № НР-621 от 22 януари 2013 г. от главния директор на ГД
„ГРАО”. С писмото той ни уведомява относно това, че ГД „ГРАО”
ни предоставя данни за общия брой гласоподаватели, включени в
избирателните списъци за националния референдум – това са 6
млн. 949 хил. 120 души, както и общия брой на заличените лица
от избирателните списъци, а именно 16 197 души. Тази
информация ни е предоставена и по области, общини, райони,
населени места и секции на диск, приложен към писмото.
Докладвам ви го за сведение.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имам предложение това нещо да се
обработи съответно о „Информационно обслужване” във връзка
с изборната активност. Колега Христов, следва да се запознаят
с

тези

данни

от

„Информационно

обслужване”.

Тоест

получените данни от „ГРАО” своевременно да бъдат изпратени
за обработка в „Информационно обслужване”.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Упълномощавам
госпожа Андреева да води заседанието.
Точка 4. Писмо от „Музей за история на София” с искане на
материали за референдума.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Следващата преписка, която е
включена в дневния ред, е искане от „Музей за история на София”.
Искането е с вх. № НР-633 от 2012 г. януари 2013 г., с което ни
молят да предоставим на Музея за история на София три екземпляра
от бюлетините и материалите, свързани с предстоящия национален
референдум на 27 януари 2013 г.
В писмото не е конкретизирано какви точно материали
искат да им бъдат предоставени, затова бих предложила да
препратим това писмо на Администрацията на Министерския
съвет,

които

организационно-технически

отпечатваха

бюлетините и материалите. Но тъй като не сме сигурни за
какви бюлетини става дума – дали за гласуване или за
отпечатания бюлетин, аз приемам предложението на господин
Чаушев да им отговорим с писмо, с което да ги помолим да
конкретизират какво точно разбират под бюлетини и материали и
когато ни отговорят, да преценим как да постъпим.
Предлагам следния текст на писмото:
„Във връзка с Ваше писмо вх. № НР-633 от 22.01.2013 г. Ви
молим да уточните дали искате да Ви бъдат предоставени бюлетини,
с които се извършва гласуването на националния референдум на 27
януари 2013 г., или бюлетини, в които се публикуват резултатите от
референдума. Молим да уточните също и материалите във връзка с
референдума, които желаете да Ви бъдат предоставени от
Централната избирателна комисия.”
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ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението.
Въпроси и забележки имате ли?
Който

е

съгласен

с

предложението

на

колегата

Маринова, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Предложението се приема.
Следващото нещо, което е включено в дневния ред на
мой доклад, е писмо от Общинския съвет – Трявна, относно
прекратяване пълномощията на общински съветник и избиране
на следващ. Докладчици сме аз и госпожа Негенцова, но за
момента нямаме готовност да ви докладваме по него, така че
ще

го

оставим

за

следващото

заседание,

след

като

окомплектоваме преписката.
Точка 5. Предложение от „Коалиция за България” за
назначаване на член на ОИК – Варна.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Както си спомняте, на 17 януари
2013 г. освободихме по нейна молба члена на Общинската
избирателна комисия – Варна, Красимира Валериева Иванова и
изпратихме писмо до представителя на „Коалиция за България” да
представи нов член на Общинската избирателна комисия –
Варна. Такова предложение е постъпило вчера и аз ви
предлагам проект за решение:
„Постъпило е предложение с вх. № 51/21.01.2013 г. от
Българска социалистическа партия – Варна, подписано от зам.председателя на ГС на БПС – Варна, Димитър Чутурков, за
назначаване за член на ОИК – Варна,

област Варна, на Мария

Тодорова Тодорова на мястото на освободената Красимира
Валериева Иванова. Към предложението са приложени: декларация
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по чл. 16, ал. 2 от Изборния кодекс и копие от дипломата за
завършено висше образование на Мария Тодорова Тодорова.
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Варна, област Варна, Мария
Тодорова Тодорова, ЕГН ….
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до три дни от съобщаването му.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението.
Въпроси имате ли?
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме Решение № 2101.
Точка

6. Запитване

от

Надя

Маринова

за

местонахождението на избирателните списъци на кметство
Николаево, област Русе.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Следващото нещо, което бих
искала да ви докладвам, е постъпило писмо по имейла с вх. №
НР-638 от 22 януари 2013 г. С писмото Надя Маринова ни
информира,

че

не

може

да

намери

къде

са

обявени

избирателните списъци за предстоящия референдум в кметство
Николово, 189 секция от 19-и район, Русе, и моли за нашето
съдействие да открие адреса, на който е изложен този списък на
избирателите от секция 189 в съответния изборен район.
Предлагам ви да препратим нейния имейл по компетентност
на Районната избирателна комисия – Русе, която би следвало да има
тази информация, тъй като местата за обявяване на избирателните
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списъци се определят със заповед на кмета на общината, за която
той уведомява Районната избирателна комисия. Като, разбира се,
уведомим госпожа Надя Маринова за препращането към РИК –
Русе.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, въпроси и забележки
имате ли?
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Предложението се приема.
Точка 7. Запитване от български студент в Дания.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: С вх. № НР-642 от 22 януари
2013 г. е постъпило запитване от Владимир Георгиев, който е
български студент в Дания с постоянен адрес в България.
Уведомява ни, че ще на референдума ще гласува в датската
столица и ни пита: „Това ще повлияе ли по някакъв начин
правата ми на български избирател? Ще мога ли да гласувам на
изборите за парламента от България? Ще присъствам ли в
тогавашните избирателни списъци и ако се налага да направя
нещо, какво е то?”
Предлагам да му отговорим, че фактът на гласуване на
референдум

в

чужбина

по

никакъв

начин

не

повлиява

избирателните му права и вписването му в списък по постоянен
адрес в България за парламентарните избори.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението
за отговор. Имате ли бележки и въпроси?
Който е съгласен с предложения текст за отговор, моля
да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението се приема.
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ГЕРГАНА МАРИНОВА: Колеги, приключих на този
етап. Благодаря ви много за търпението!
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Благодарим и ние.
Точка 8. Писмо от Министерството на външните работи
относно провеждане на обучение на СИК в дипломатическите и
консулските представителства.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, ще се възползвам в момента да
взема думата, моля за вашето внимание, тъй като въпросът е
сериозен.
С вх. № НР-640 от 22 януари 2013 г. от Министерството на
външните работи ни информират, че имат възможност Централната
избирателна комисия да проведе обучение на секционните
избирателни комисии в дипломатическите и консулските
представителства на 24 януари от 14 часа в зала 203 на сградата
на Министерството на външните работи в София на адрес
„Александър Жендов” № 2.
Молят да ги информираме кои членове на Централната
избирателна

комисия

ще

присъстват

на

обучението

за

осигуряване на достъп до сградата.
В тази връзка предлагам да изпратим писмо, в което да
потвърдим, на първо място, че от наша страна имаме готовност
да проведем обучение, като в случая предлагам себе си за това
обучение по обективни причини. И ще помоля колегите, които
имат желание да присъстват, да ме информират, за да мога да
подготвя

писмо.

След

изразеното

желание

от

колегите

предлагам следния текст на писмото:
„Съгласно протоколно решение на ЦИК от 22 януари 2013 г.
Ви уведомяваме, че на 24 януари 2013 г., от 14,00 ч., в
Министерството на външните работи за провеждане на обучение на
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членове на секционните избирателни комисии ще се явят Мая
Андреева Андреева, Румяна Кирилова Сидерова, Ерхан Юксел
Чаушев и Мария Веселинова Мусорлиева.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, гласуваме
отговор на писмото, в което да посочим, че тези четирима членове
на ЦИК ще имат възможност и ще проведат обученията на
предложената дата и в предложения час.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Имаме решение.
Госпожо Солакова, заповядайте.
Точка

9.

Писмо

относно

определяне

на

дата

за

произвеждане на избори за Европейския парламент
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НР-574 от 18 януари 2013 г. от заместник-министъра на
външните работи. Изпратено е и до Комисията по правни
въпроси, до председателя на Централната избирателна комисия
и до главния секретар на Президента на Република България.
Писмото е относно определяне на дата за произвеждане на
избори за Европейски парламент през 2014 година.
Вчера много се рових в нормативните актове на
Европейския съюз, за съжаление единственото, което успях да
намеря, е една разпоредба в консолидирания текст на Договора
за функционирането на Европейския съюз, обнародван в раздел
„С” на Официалния вестник, бр. 326 от 26 октомври 2012 г. В
чл. 223, §1 (това е предишен член 190, §4) е предвидено
Европейският

парламент

да

изготвя

предложение

за

установяване на необходимите разпоредби за избиране на
неговите членове чрез всеобщо пряко избирателно право
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съгласно уеднаквена процедура във всички държави членки или
в съответствие с принципите, общи за всички държави членки.
Съветът, като действа с единодушие в съответствие със
специална законодателна процедура и след одобрение от
Европейския парламент, който се произнася с мнозинство от
съставляващите

го

членове,

установява

необходимите

разпоредби.
При прегледа на всички тези актове от първичното
законодателство на Европейския съюз установявам, че трябва
да има акт на Съвета на Европейския съюз, който да е
определил процедура за определяне на период за провеждане на
избори за членове на Европейския парламент. Видно от
писмото, първоначално планираният период за провеждане на
изборите за Европейския парламент е 5 – 8 юни 2014 г. Този
период е трябвало да бъде съгласуван с държавите членки, но
предвид вероятно изразените резерви от страни, в които този
период съвпада с важния за католици и протестанти празник
Петдесетница, голяма част от държавите членки са предложили
провеждането на изборите да бъде изместено за периода 22 – 25
май 2014 г.
Колеги, съгласно чл. 11 от Изборния кодекс изборите за
членове

на

Европейския

парламент

се

произвеждат

в

съответствие с този изборен период, който ще бъде съгласуван
с държавите членки, определен от Съвета на Европейския съюз,
в един неделен ден. Министерството на външните работи ни
предлага

двете

възможности,

с

които

Постоянното

представителство на Република България да е запознато.
Разбира се, да направи едно предложение за един от двата
периода – или да се съгласи с периода 22 – 25 май, като
подчертае все пак, че 24 май е официален празник за страната,
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или пък да предложи нов период за провеждане на изборите, а
именно 11 – 15 юни 2014 г.
В тази връзка аз ви предлагам проект на писмо до
министъра на външните работи със следния текст:
„Във връзка с писмо с вх. № НР-574/18.01.2013 г. относно
определяне на дата за произвеждане на избори за Европейски
парламент през 2014 г. Централната избирателна комисия с
протоколно решение от 22 януари 2013 г. прие следното становище:
Съгласно чл. 11 от Изборния кодекс изборите за членове на
Европейския парламент се произвеждат в съответствие с изборния
период, определен от Съвета на Европейския съюз, в един неделен
ден.
Като взе предвид възможните предложения, посочени в
писмото, ЦИК изразява становище, че може да изпълни законово
възложените й правомощия по организацията и произвеждането на
изборите както за 25 май, така и за 15 юни 2014 г. (в периода 11 – 15
юни 2014 г.). В същото време намира за необходимо да посочи, че
през месец май страната ни отбелязва три официални празника – 1
май, 6 май и 24 май. Като се има предвид, че 24 май е Ден на
българската просвета и култура и на славянската писменост, трябва
да се отчете организирането и провеждането на празнични
мероприятия в училищата, където преимуществено се определят
помещенията за гласуване. Нещо повече, именно в деня преди
изборите

общинската

администрация

и

съответната

районна

избирателна комисия предоставят изборните книжа и материали на
секционните избирателни комисии, които са задължени да ги
подредят в помещенията за гласуване. След подреждане на
материалите и оборудване на помещенията с цел осигуряване на
условия за гласуване същите се запечатват по съответния ред и се
охраняват от служители на МВР.
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Предвид изложеното Централната избирателна комисия
подкрепя посочения в писмото на Министерството на външните
работи вариант Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз да предложи нов период за
произвеждане на изборите, а именно 11 – 15 юни 2014 г. (сряда –
неделя).”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
текста на писмото до министъра на външните работи, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Точка 10. Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от
указания.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви последната
поща, която е постъпила в Централната избирателна комисия и е
разпределена на мен.
С вх. № НР-637 от 22 януари 2013 г. е постъпило писмо от
директора на Дирекция „Български документи за самоличност” и е
във връзка с наше писмо, в което изразихме становище. Ако си
спомняте, направихме предложение единствено в частта относно
указанията на Министерството

на

вътрешните

работи

до

поделенията в столицата и в страната, както и съгласувахме без
бележки обръщението на пресцентъра. Спомняте си тогава, че ние
предложихме същите, след като бъдат одобрени окончателно, да ни
бъдат изпратени, за да можем и ние да ги оповестим на нашата
интернет страница.
Само ви докладвам за сведение, че в частта, в която
направихме предложение обръщението да се предостави на
районните избирателни комисии, като екземпляр се изпрати на
кметовете на общини с предложение те да поставят в сградите
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на общинските администрации, както и на местата, където са
обявени избирателните списъци. Те са възприели това наше
предложение и са го включили в указанието.
В

писмото

изрично

отправят

молба

на

интернет

страницата на ЦИК да се публикува само обръщението на
Пресцентъра

на

Министерството

на

вътрешните

работи.

Указанието, което има вече регистрационен номер от 16 януари
2013 г., съдържа служебна информация, касаеща структури на
МВР, и нямат отношение към българските граждани, поради
което молят защита да не се публикува. Аз мисля, че
Централната избирателна комисия ще се съобрази с това и на
интернет

страницата

Пресцентъра

точно

ще
с

качим

това

само

съобщението

на

заглавие:

„Съобщение

на

Пресцентъра на МВР”.
Това е за сведение и за решение да качим на интернет
страницата обръщението на Пресцентъра на МВР, което е
Приложение № 1 в това писмо с входящия номер, който ви
изчетох.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада на госпожа Солакова, който включва да гласуваме
предложението относно обявяване на обръщението на нашата
интернет страница.
И само да ви направя едно предложение, да качим на
нашата интернет страница и този така наречения от нас
информационен лист относно правата и задълженията на
гражданите, който ние изготвихме.
Който

е

съгласен

да

бъде

поставен

текстът

на

обръщението заедно с текста на информацията, която ние
подготвихме за правата и задълженията на гласоподаватели
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относно участието им националния референдум в рубриката „За
граждани” и не с линк, а в пълния си текст, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Точка 11. Писмо от Министерския съвет относно
организиране

на

пресцентър

от

Българската

телеграфна

агенция.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от
главния секретар на Министерския съвет до генералния
директор на Българската телеграфна агенция с копие до
изпълняващия длъжността началник на Националната служба за
охрана и до председателя на Централната избирателна комисия.
Писмото е заведено с вх. № НР-639 от 2012 г. януари
2013 г. В писмото главният секретар на Министерския съвет се
позовава на писмо-предложение от Българската телеграфна
агенция от 21 януари 2013 г. и информира БТА, че приемат
предложението Българската телеграфна агенция да организира
и осигури провеждането на пресконференции на инициативните
комитети, регистрирани за предстоящия на 27 януари 2013 г.
референдум. Пресконференциите да се проведат в националния
пресклуб на БТА, БТА да осигури националния пресклуб за
провеждане на конференциите, да определи квотите за медиите
и инициативните комитети и да организира акредитация и
допуск съвместно с Националната служба за охрана, да осигури
помещение за пресцентър, оборудвано с необходимата техника,
да осигури преводачи и техника за превод, да се ангажира с
осигуряване на цялостната визия на събитието и да осигури
паркоместа.
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„Приемаме също разходите за събитието да се ограничат
в рамките на … до … лева, за което очакваме да се представи
конкретна план-сметка.”
Изчетох ви писмото почти дословно. Спомняте си, имаме
много въпроси, които постъпват при нас, включително и вчера
в разговора главният инспектор от Столична дирекция на
вътрешните работи постави въпрос, с който те преди това бяха
се обаждали в Централната избирателна комисия, но и от
комисиите, включително Софийска, 23-а и 24-а, тъй като са
получили зали в Националния дворец на културата, се
опасяваха, че това ще съвпадне и с организиран пресцентър в
сградата и ще има проблем при приемането на документите.
От тази гледна точка, ако си спомняте, може би
неформално бяхме преценили, че и това съобщение ще влезе и
ще се публикува на нашата интернет страница. Може би
съобщение само, че Българската телеграфна агенция ще
организира пресконференции, но може би трябва да изчакаме
окончателното
телеграфна

потвърждение

агенция.

На

от

въпрос

страна
по

на

телефона

Българската
от

СДВР

Българската телеграфна агенция поне към вчерашна дата бяха
отговорили, както и на Вас, госпожо председател, че те нямат
ангажимент и няма да организират пресконференции и нямат
отношение към международен пресцентър за този референдум.
Ние можем да ги запитаме, защото в писмото главният
секретар на Министерския съвет се позовава на тяхно писмо от
21 януари 2013 г. И в момента, в който получим потвърждение,
ще обявим съобщението.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен
във връзка с постъпилата информация, която до нас е копие, да
отправим ние запитване до БТА дали ще бъде организират от
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тях международен пресцентър и къде, за да можем ние
съответно да оповестим тази информация на нашия сайт, моля
да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Точка 12. Писмо от Министерския съвет с информация за
изпратено писмо до университетска болница „Лозенец”.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение
писмо от Администрацията на Министерския съвет до директора на
университетска болница „Лозенец” с копие до нас, от което става
ясно, че от Администрацията на Министерския съвет предлагат да се
осигури лекарски екип в периода на дежурството (ние посочихме в
какъв период от време ще има денонощно дежурство в Централната
избирателна

комисия)

във

връзка

с

произвеждането

на

референдума и приемането на изборните книжа и материали.
Днес се обадиха и по телефона, знаете, че съгласувано с
администрацията на Народното събрание вече има определено
помещение за лекарския екип.
Писмото е с вх. № НР-635 от 22 януари 2013 г.
Докладвам ви го за сведение.
Точка 13. Писмо от главния секретар на Министерския
съвет за изпратен оперативен план и решения на ЦИК до
областните управители.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви вх. № НР-634 от 22
януари 2013 г. Това е писмо отново от главния секретар на
Министерския съвет до областните управители и кметовете на
общини с копие до Централната избирателна комисия. Във
формата на книжка им изпращат оперативния план, приет от
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Централната избирателна комисия с Решение № 118-НР от 18
януари 2013 г.
Също от копие от писмо, изпратено до областните
управи

по

електронната

поща

от

Администрацията

на

Министерския съвет, става ясно, че са изпратили Решение №
121, 122 и 125-НР от 21 януари 2013 г. Обръщат внимание, че
решенията на ЦИК, включително и в деня на референдума, ще
бъдат изпращани само по електронната поща.
Днес в Централната избирателна комисия са представени
книжа и материали, изработени във връзка с произвеждането на
референдума и отчитането на резултатите, от резерва, който е
останал в Администрацията на Министерския съвет.
Протокол на районна избирателна комисия, Приложение
№ 48 – 6 броя с посочени номера; чернова на протокол на
районна избирателна комисия – 6 броя; извлечение от протокол
на районна избирателна комисия, Приложение № 49 – 60 броя;
удостоверение за гласуване на друго място, Приложение № 10 –
100 броя, с посочени номера; и регистър за издадените
удостоверения за гласуване на друго място с Приложение № 11
– 5 броя. Намират се в момента в залата, който иска, може да ги
погледне. Те не са с придружително писмо, за целта е подписан
приемно-предавателен протокол между Администрацията на
Министерския

съвет

и

представител

на

Централната

избирателна комисия в лицето на Красимира Манолова.
Изчетох ви съдържанието на протокола от 21 януари
2013 г. По същия начин е удостоверено предаването на
бюлетини за гласуване на националния референдум на 27
януари 2013 г. в реален вид. Те носят подпис на служител на
Администрацията на Министерския съвет, пет броя са, а
протоколът е от 22 януари, подписан е за двете страни от
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господин

Иво

Цонков,

съответно

госпожа

Красимира

Манолова. Можете да се запознаете също и с бюлетините в
реален вид (както са ги определили), за да можем да сме
запознати с бюлетините, с които ще се гласува в деня на
референдума.
Точка 14. Граждански договори на сътрудниците към
ЦИК.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам с протоколно
решение

да

одобрим

възнаграждения

за

м.

януари

на

сътрудниците, които подпомагат дейността на Централната
избирателна комисия, в размери така както ще ви ги изчета:
Снежанка Велкова – … лв.
Пенка Добрева – … лв.
Красимира Манолова – … лв.
Кирил Пенев – … лв.
Райна Белева – … лв.
Лиляна Тошева – … лв.
Аделина Мицева – … лв.
Може би ви прави впечатление, че възнагражденията, в
сравнение с тези, които са гласувани за интензивния период с
наше протоколно решение, са увеличени с по … лева.
Мотивираме предложението с факта, че точно през м. януари с
оглед на датата 27 януари имаме много по-интензивна работа,
свързана с организирането и произвеждането на национален
референдум и по принцип участието на тези сътрудници и в
периода на приемане на изборни книжа и материали от
районните избирателни комисии.
Наред с това ви информирам, че в периода 8, 9 и 10
януари сътрудниците в този състав обработиха и предадоха за

34
унищожаване

неценни

документи

за

претопяване.

Тези

документи са оценени от експертна комисия, която е работила
по въпросите, като неценна документация от местните избори
през 2007 г. Това е входяща и изходяща кореспонденция във
връзка с организацията на работата на местните избори през
2007 г., списъци с имената на наблюдатели от граждански
сдружения

и

организации,

предложения

за

състави

на

общинските избирателни комисии, укази на президента за
насрочване на нови и частични избори след общите в периода
2007, 2008, 2009 и 2010 г., преписки по жалби по регистрация,
агитация, срещу решения на ОИК за състав на СИК и общи
жалби, писма и факсове в изборните дни на 28 октомври и 5
ноември

2007

г.,

копия

от

жалби

до

Върховния

административен съд с административни преписки, копия от
протоколи на секционните избирателни комисии с резултатите
от местните избори на първи и втори тур (знаете, че
оригиналните

екземпляри

на

секционните

протоколи

се

съхраняват в съответните администрации и биват предавани за
съхранение в регионалните поделения на Държавен архив),
копия от протоколи на секционни избирателни комисии с
резултати от частични и нови избори в мандата 2007 - 2011 г.,
копия от протоколи на секционните избирателни комисии от
изборите за членове на Европейския парламент от Република
България през 2007 г.
Както виждате, те са и извън срока, в който Централната
избирателна

комисия

трябва

да

съхранява

документите,

включително и официалните. В този период от време тя вече
предаде на Централен държавен архив съхраняваните при нея
документи, оценени като ценни и подлежащи на постоянно
съхранение.
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Видно от протокола, колеги, хартията е 867 кг. Всичко
това беше свършено в рамките на тези три дни от сътрудниците
в този състав. По този начин се освободи място в хранилището,
където ще се поставят заявените от нас стелажи за съхранение
на изборните книжа и материали от националния референдум и
след това, разбира се, други документи, които ще постъпват в
Централната избирателна комисия.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада и предложението. Имате ли въпроси, коментари?
Ако нямате, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Колеги,

предлагам

ви

с

протоколно решение за м. януари 2013 г. възнагражденията по
гражданските договори, които сключваме със служителите от
Министерския съвет:
на касиер-счетоводител Славчо Стоянов – … лв.
и на счетоводител Таня Миланова - … лева.
Предлаганото възнаграждение е с оглед на това, че през
м. януари се изготвят служебни бележки за доходите, които
получават членовете на Централната избирателна комисия за
предходната година с цел декларирането на тези доходи.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Имате

ли

коментари, колеги?
Ако нямате, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само да съобщя за
сведение, ако искате, да одобрим общия брой на сътрудниците,
които да бъдат ангажирани в периода 27 – 29 януари във връзка
с деня на референдума и приемането на изборни книжа и
материали от районните избирателни комисии. Предлага се да
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ангажираме 24 сътрудника за деня на референдума, предходния
и следващия ден.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен 24
сътрудника да бъдат ангажирани за трите дни, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12, против – 1.
Имаме решение.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз само ще зачета едно писмо,
което

е

получено

с

днешна

дата

от

„Информационно

обслужване” във връзка с предложение за тестване и предаване
на програмното осигуряване за националния референдум.
Получили сме го по електронната поща, може би ще дойде и
допълнително, но поставям въпроса сега, за да подготвим
отговора. Пишат:
„Във връзка с изпълнение на договор № МС-6 от 4
януари

2013

г.

„Информационно

обслужване”

АД

има

готовност да представи на Централната избирателна комисия
програмното осигуряване, с което ще се извърши компютърната
обработка на резултатите от националния референдум на 27
януари 2013 г.
Предлагаме на 24 януари 2013 г. от 14 ч. в изчислителния
пункт в ЦИК да се извърши тестване на програмното
осигуряване и предаване на копие от програмното осигуряване
и експлоатационната документация.
Моля за потвърждение от ваша страна.”
Ако си спомняте, преди два дни госпожа Елена Маркова
подхвърли, че предварително са съгласували тази дата да бъде
24-и, така че искам да ви уведомя, че те имат готовност за
четвъртък. В същия час има и обучение в Министерството на
външните работи, но тъй като все пак ние сме много, можем да
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се разделим. Специално групата, която е ангажирана с договора
с „Информационно обслужване” според мен би трябвало да
присъства, но и всички желаещи могат да присъстват в 14 ч.
Просто да имаме предвид, ако насрочваме заседание за
четвъртък, че ще бъдем разделени в този час.
Предлагам да гласуваме писмо, с което да отговорим на
тяхното запитване:
„Във връзка с Ваше предложение за представяне на
програмното осигуряване, с което ще се извърши компютърната
обработка на резултатите от националния референдум на 27 януари
2013 г., Ви уведомяваме, че сме съгласни да се извърши тестване на
програмното осигуряване на 24 януари 2013 г. от 14,00 ч. в ИП в
ЦИК.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Заповядайте, госпожо Негенцова.
Точка 15. Допълнение към регистриране на международни
наблюдатели от германската неправителствена организация
„Democracy International“.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Уважаеми колеги, докладвам
предложение, което е изготвено от колегата Дюкенджиева, тъй
като тя има един ангажимент и може би малко ще закъснее.
Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с
вх. № НР-615 от 22.01.2013 г. на ЦИК, подписано от Иван Сираков –
постоянен секретар на Министерството на външните работи, с
искане да бъде регистриран като международен наблюдател
представител

на

германската

неправителствена

организация
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„Democracy International“ за националния референдум на 27 януари
2013 г.
„Въз основа на гореизложеното и на основание § 2 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие
на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл.
26, ал. 1, т. 26, § 1, т. 18, буква „а“ от ДР на Изборния кодекс и
Решение № 59-НР от 3 декември 2012 г. Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА

като

международен

наблюдател

на

националния референдум на 27 януари 2013 г. Клаус Алфред
Хофман.
На наблюдателя да му се издаде удостоверение.”
Във вчерашния ден регистрирахме четирима души и това е
пети представител на тази организация.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението. Имате ли въпроси или забележки?
Ако нямате, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12, против – 1.
Имаме Решение № 128-НР.
Точка 16. Отговор от Народното събрание относно
осигуряване на достъп в сградата на Народното събрание.
РАЛИЦА

НЕГЕНЦОВА:

От

главния

секретар

на

Народното събрание Иван Славчов е изпратено както до нас,
така и до госпожа Марина Цекова, заместник-отговорен
редактор на „Новини и актуални предавания” на Би Ти Ви:
„Във връзка с ваше искане от 14 януари 2013 г. ви
информираме, че ще ви бъде осигурен достъп в сградата на
Народното събрание при спазване правилата на вътрешния ред
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на Народното събрание, както и при условията, определени от
Централната избирателна комисия.”
И за своевременно осигуряване на достъп да се съгласува
с Централната избирателна комисия. Това ви го докладвам за
сведение.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Заповядайте,

госпожо Маринова.
Точка 17. Писмо от РИК.23, София, относно питане от
секретар на район „Красно село”.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Колеги, докладвам ви писмо,
постъпило днес по факса, с вх. № НР-646, от 23.РИК – София, с
което искат нашето становище относно питане, което те са
получили от госпожа Димитрина Георгиева, секретар на район
„Красно село”. Питането се изразява по същество в това: ако в
деня на референдума в 6 ч. сутринта са се явили общо трима
членове от петчленна секционна избирателна комисия, следва
ли тя да разпечати помещението за гласуване и гласуването да
започне?
Аз ви предлагам това нещо да остане за сведение. Ние
подробно сме разписали това в методическите указания,
районната избирателна комисия би трябвало да се е запознала и
да може да даде отговор. Пък и не знам госпожа Димитрина
Георгиева, секретар на район „Красно село”, защо задава този
въпрос.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

По-интересното

е

защо

Районната избирателна комисия ни го препраща.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз ви предлагам не
да го оставим за сведение, а да отговорим. Защото според мен
Районната избирателна комисия много добре знае какъв е
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отговорът на този въпрос. Аз лично присъствах на обучението и
те знаят. Защо ни го препращат до нас, аз не мога да гадая, но
отговорът е, че, да, когато има трима членове от петчленна
СИК, независимо от кого са предложени, секцията се отваря. И
това ясно е разписано в методическите указания, както госпожа
Маринова каза. Защото аз започвам да се чудя какъв е смисълът
да ни бъде препратено едно такова запитване, на което
отговорът е съвсем ясен.
За да избегнем всякакви спорове, ви предлагам да
отговорим недвусмислено на този въпрос и то писмено.
АННА МАНАХОВА: Аз ще изготвя писмен отговор.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: След като госпожа
Манахова изготви текста, ще го гласуваме.
Госпожо Грозева, заповядайте.
Точка 18. Отговор от областните управители във връзка
с писмо изх. № НР-149 от 16 януари 2013 г.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, ще ви докладвам отговори
на областните управители във връзка с наше писмо № НР-149
от 16 януари, в което ги питаме имат ли необходимите средства
за наемане на сътрудници, които да подпомагат дейността на
районната избирателна комисия в деня на референдума.
Ще ви изчета първо областите, които са отговорили, че
разполагат с такива средства, а именно: Бургас отговаря, че има
възможност да наеме 7 специалисти; Видин е отговорил, че
имат средства за 3 специалисти; Габрово – за 3 сътрудника;
Кюстендил – 13 сътрудника; Русе отговаря, че имат средства,
но не уточняват броя; Силистра имат възможност да наемат 4
сътрудника; Софийска област – 10; Ямбол също не са посочили
броя на сътрудниците, но разполагат с необходимите средства.
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Сега ще ви прочета тези области, които няма да имат
средства да наемат такива сътрудници. Това са: област Велико
Търново, област Враца, област Добрич, област Ловеч, област
Перник, област Пловдив, област София-град, област Стара
Загора, област Търговище и област Шумен.
Останалите областни управители не са отговорили на
нашето писмо. Ще прочета областите, които не са дали отговор
на този въпрос, тъй като въпросът не търпи отлагане. За да
вземем ние решение, следва да имаме отговор от абсолютно
всички областни управители. Много моля отговорниците за
областите, които ще ви изчета, да се свържат с областните
управители и да ги помолят да ни отговорят в най-кратък срок,
тоест до утре.
Не са дали отговор: област Благоевград, област Варна,
област Кърджали, област Монтана, област Пазарджик, област
Плевен, област Разград, област Сливен, област Смолян и област
Хасково.
Много ви моля, отговорниците на тези области да се
свържат с областните управители и да помолят да ни изпратят
отговор дали имат такава възможност или нямат, за да може
утре Централната избирателна комисия да вземе решение за
броя на сътрудниците и да бъдат уведомени районните
избирателни комисии за това.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Заповядайте,

господин Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, аз се свързах със
заместник-областния управител на област Монтана. Те ни
изпращат отговор в момента, но това, което разбрах по
телефона, е, че Районната избирателна комисия – Монтана,
изрично са казали, че нямат нужда от технически сътрудници
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във връзка с приемането на изборните книжа и материали и по
тази причина такива няма да им бъдат предоставени.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен да
уведомим областните управители на изброените области да ни
изпратят отговор, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Други доклади? Заповядайте, господин Троянов.
БИСЕР

ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е

запитване от генералния директор Българската национална
телевизия, госпожа Анкова, във връзка с постъпили при тях
искания

за

предоставяне

на

вече

излъчено

предаване

„Панорама”, което е било на 8 април 2011 г. Госпожа Анкова ни
пита

дали

могат

да

предоставят

предаването.

Това

е

„Панорама” с интервю с министър-председателя. Искането е от
агенция БГ НЕС и от БСП да им се предостави това интервю.
Тъй

като

това

не

е

част

от

разяснителната кампания, предлагам ние

информационнода отговорим с

писмо, че не сме компетентни да дадем становище по така
направеното запитване. Те са телевизия, могат да си преценят
какво да направят.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада на господин Троянов. Имате ли коментари?
Ако

нямате,

който

е

съгласен

да

отговорим

по

предложения начин, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение до момента постъпилите искания пред Централната
избирателна комисия за издаване на акредитация за отразяване
на работата на ЦИК в деня на референдума и следващите три
дни. Част от доклада ще съвпадне с предишни заседания на
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ЦИК. Това са: Българското национално радио, „Хоризонт”, с
допълнение на радио „София”; Би Ти Ви Медия груп;
Българската телеграфна агенция; агенция „Нюз БГ”; „Дарик
радио”; в. „Новинар”; агенция „БГ НЕС”; агенция „Ройтерс”;
агенция

„Новини.БГ”;

телевизия

„Ви

Ти

Ви”

(Военен

телевизионен канал); телевизия „Алфа”; телевизия „Ти Ви
плюс” и Нова телевизия.
Направени са акредитациите на журналистите от японска
телевизия „Ти Ви Асахи”, които поискаха акредитация към нас.
Моля ви към края на заседанията да докладваме
постъпили за деня акредитации, а предварително по имейл
постъпилите такива писма да бъдат обработвани незабавно от
канцеларията в стая № 70 за издаването на техните баджове с
оглед по-голяма експедитивност и бързина.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението на господин Троянов.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Госпожо Маркова, заповядайте.
Точка

19.

Решение

за

регистрация

на

сдружение

„Национална асоциация на студентите и младежите” за участие
с наблюдатели при произвеждане на националния референдум
на 27 януари 2013 г.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
проект за решение за регистрация на сдружение „Национална
асоциация

на

студентите

и

младежите”

за

участие

с

наблюдатели при произвеждане на националния референдум на
27 януари 2013 г.
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Постъпило е заявление с вх. № НР-651 от 22.01.2013 г. на
ЦИК, подписано от Златомир Цаков Цаков, председател на УС на
сдружение „Национална асоциация на студентите и младежите“ –
юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в
частна полза, за регистрация с наблюдатели при произвеждане на
националния референдум на 27 януари 2013 г.
В заявлението са посочени наименованието на сдружението,
лицето, което представлява сдружението, седалището и адресът на
управление на сдружението, адрес за кореспонденция, както и
лицето за контакт и телефон за връзка.
Към заявлението са приложени удостоверение за актуално
състояние на сдружението от 18 януари 2013 г. по фирмено дело №
29/2012 г., издадено от Великотърновския окръжен съд с подробно
изписани в удостоверението цели, средства, предмет на дейността и
допълнителната стопанска дейности на сдружението.
„На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 26,
ал. 1, т. 26, § 1, т. 18, буква „б“ от ДР на Изборния кодекс и Решение
№ 59-НР от 3 декември 2012 г. Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ДОПУСКА

И

РЕГИСТРИРА

сдружение

„Национална

асоциация на студентите и младежите“ за участие с наблюдатели
при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
Не по-късно от 24 януари 2013 г. сдружение „Национална
асоциация на студентите и младежите“ да представи в Централната
избирателна комисия списък с упълномощените от тях наблюдатели,
който да съдържа трите имена и единния граждански номер.
Списъкът се представя на хартиен и технически носител.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Маркова. Имате ли въпроси?
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Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме Решение № 129-НР.
ЕЛЕНА

МАРКОВА:

Колеги,

докладвам

също,

че

удостоверенията се подписват от председателя и секретаря на
ЦИК.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Заповядайте,

госпожо Манахова.
АННА МАНАХОВА: Колеги, предлагам следния проект
на писмото, което ми беше възложено да напиша до РИК.23,
София-град:
„Уважаеми колеги,
Във връзка с Ваше писмо вх. № НР-646 от 22 януари 2013 г.
относно писмо вх. № 099 от 22 януари 2013 г. на район „Красно
село“ и на основание протоколно решение на ЦИК от 22 януари 2013
г. Ви отговаряме, че за отваряне на изборното помещение и
започване на гласуването е достатъчно да е налице изискуемият
кворум – повече от половината от членовете на секционната
избирателна комисия, без значение от коя политическа сила са
предложени присъстващите членове. Ако до 7,00 ч. на деня на
гласуване не се явят останалите членове, незабавно се уведомява
РИК за извършване на замяна и попълване състава на СИК.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението за отговор.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Заповядайте, господин Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, предлагам ви проект
за писмо във връзка със запитване, постъпило по електронната
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поща от Илиян Ашков с вх. № НР-635 НР-652 от 22 януари
2013 г., който ни пита:
„Във връзка с възможността гражданите да участват като
наблюдатели в референдума, моля да ме информирате дали
наблюдателите имат право да получават заплащане и ако имат
право, колко е то и кой ще осъществи заплащането и кога е
крайният срок за регистрация?”
Същият моли Централната избирателна комисия да му
отговори по електронен път.
Аз ви предлагам следното съдържание за отговор по
електронен път на господин Ашков:
„Уважаеми господин Ашков,
Условията и редът за участие на наблюдатели при
произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
са уредени с Решение № 59-НР от 3 декември 2012 г. на
Централната избирателна комисия.
Централната

избирателна

комисия

не

заплаща

възнаграждение на регистрираните за националния референдум
наблюдатели.”
И му посочваме съответния линк в страницата на
Централната избирателна комисия, където може да отвори
решението.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Госпожо Негенцова, заповядайте.
РАЛИЦА

НЕГЕНЦОВА:

Уважаеми

колеги,

взехме

решение и изпратихме писма представляващите инициативните
комитети и 76-те народни представители с цел осигуряване на
възможност техни представители да присъстват в помещенията
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за гласуване в деня на референдума при откриване на
гласуването, по време на гласуването и при установяване на
резултатите и снабдяването с извлечение от протокол на
съответната секционна избирателна комисия, следва да бъде
определено

лице/лица,

което/които

да

подписват

пълномощните на представителите на инициативните комитети.
За

това

трябва

да

бъде

уведомена

както

Централната

избирателна комисия, така и всяка районна избирателна
комисия.
До този момент в Централната избирателна комисия
отговор на това запитване и посочване на лице, което ще
подписва пълномощните на представителите на Инициативния
комитет „БеляНЕ” е лицето Анатоли Дамянов Асенов.
Обади ми се госпожа Паунова от Медиа пул с питане не
кои са представляващите, защото аз в началото я разбрах за
представляващите инициативните комитети, респективно 76-те
народни представители и я препратих към нашия сайт, където
са посочени всички контакти. Тя обаче знае за писмото, което е
изпратено от Централната избирателна комисия, и иска да знае
имената на тези, които са упълномощени да подписват тези
пълномощни, с които се упълномощават представителите за
отделната секция.
Имам ли право да й посоча кои са тези представители?
До този момент имаме само един такъв представител на
инициативния комитет с представляващ Мария Капон.
И вторият ми въпрос е: днес сме дата 22-и. Какво правим
и трябва ли да пишем нещо допълнително или да изчакаме,
може би ще ни изпратят малко по-късно отговор? А може пък
да не искат да определят представители?
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: По отношение на
представляващите

съответните

субекти

лица,

които

ще

подписват пълномощните, според мен незабавно трябва да им
изпратим напомнителни писма, в които вече да им посочим
срок и този срок трябва да е не по-късно от 25 януари. Ще ви
предложа да гласуваме едно такова решение.
А по отношение на първото питане, считам, че не би
следвало

да

има

никакъв

проблем

да

се

посочи

тази

информация. Ако някой друг счита обратното, да го каже. Или
ако считате ли, че трябва да вземем становището на самия
инициативен комитет – не мога да преценя. Но си мисля, че не
би следвало да има пречка, разбира се, без лични данни.
Разбира се, имената също са лични данни.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Аз се двоумя дали да не
препратя

госпожа

Паунова

към

представляващите

инициативните комитети, които са на сайта, те да си преценят
каква е информацията. Повече съм склонна да ги насока към
инициативните

комитети,

от

които

да

си

почерпят

информацията. Защото може да е едно лице, може да са
няколко лица.
АННА МАНАХОВА: Ние нямаме законов ангажимент да
събираме тази информация. С оглед на улесняване процеса, поголяма

яснота

и

улесняване

работата

на

секционните

избирателни комисии в деня на гласуване, приехме това
протоколно решение. В този смисъл наистина аз смятам, че е
правилно предложението на госпожа Негенцова да отпратим
госпожа Паунова да се обърне към самите инициативни
комитети, защото те могат и да си променят упълномощените
лица междувременно. Така че ние нямаме правомощия да
предоставяме такава информация, а тя може и да не бъде
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актуална. Още повече, с оглед на фактите от вчера с едно
писмо.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Аз предлагам да гласуваме да
пренасочваме запитващите към инициативните комитети, защото те
са тези, които могат да дадат актуална, достоверна информация за
едно или няколко лица, които упълномощават. Всъщност тази
информация

може да е частично

вярна, после да бъдат

упълномощени и други представляващи за улеснение за всички тези
над 11 хиляди секции, може и да са по региони. Затова предлагам да
ги насочим към инициативните комитети.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението на госпожа Негенцова.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

Колеги,

моля

да

погледнете

писмото до госпожа Фандъкова.
„Уважаема госпожо Фандъкова,
С оглед необходимостта да бъдат обезпечени районните
избирателни комисии №№ 23, 24 и 25 със сътрудници при приемане
и обработка на протоколите от гласуването, избирателните списъци
и предаването на останалите книжа и материали от националния
референдум на 27 януари 2013 г. Централната избирателна комисия
изпрати писмо до областния управител на София за осигуряване на
средства за назначаване до 17 сътрудника на всяка една от трите
РИК със заплащане от … лв.
С писмо вх. № НР-613 от 21.01.2013 г. областният управител
е отговорил, че не разполага с необходимите средства за това.
Предвид броя на секционните избирателни комисии във
всеки един от трите изборни района, който надвишава 500 за всеки
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един от тях, и обработването на огромния обем информация, която
следва да бъде приета и въведена в изчислителните пунктове, и
другите действия по приемането и предаването на книжата
Централната избирателна комисия счита, че е недопустимо РИК №
№ 23, 24 и 25 да бъдат оставени без сътрудници, което ще удължи
времето и затрудни отчитането на резултатите.
Обръщаме се към Вас с молба за съдействие при възможност
районните администрации да подпомогнат чрез свои служители или
наети за целта лица дейността на трите районни избирателни
комисии при приемане на протоколите и избирателните списъци.
Приложение: писмо от областния управител на област
София.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
забележки или възражения по текста на писмото?
Ако нямате, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
Заповядайте, госпожо Маринова.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Колеги, получи се по имейла с
вх. № НР-635 НР-653 от 22 януари 2013 г. писмо от господин
Ивайло Филипов, изпълнителен директор на „Информационно
обслужване” АД, с което ни изпраща подготвените от тях
отговори на въпроси от 1 до 4 на народния представител
Любомир Владимиров.
Моля да се запознаете с текста, който е качен във
вътрешната мрежа на ЦИК и да кажете имате ли бележки.
РУМЯНА СИДЕРОВА: На стр. 2, абзац втори, второто
изречение предлагам да звучи така: „Предава на РИК протокола
с резултатите от гласуването.”
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На стр. 3, първия абзац, третото изречение да се измени
както следва: „ЦИК взема решение по всяко несъответствие
или техническа грешка.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

предложението на госпожа Маринова е да гласуваме отговор,
че не възразяваме относно верността на информацията, така
както ни е предоставена, с направените корекции за прецизност
на текстовете.
Предложението е да се отговори по имейл, както е
постъпило

и

запитването,

с

отбелязване

на съответните

корекции.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение.
Заседанието ни утре е от 13,30 ч.
(Закрито в 18,05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Стойка Белова

