
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 339

На  19  юни  2013  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. От МВР – относно осигуряване на средства за охрана на 

изборите за кмет на община Варна на 30.06.2013г.

Докладва: Владимир Христов, Мая

Андреева, Севинч Солакова

Елена Маркова 

2.  От  Министерство  на  финансите  –  министър  Петър 

Чобанов – месечно разпределение на бюджета за 2013 г.

Докладва: Елена Маркова

3.  От  СДВР  –  искане  на  информация  за  сигнал  от  ГД 

„Освобождение”.

Докладва: Елена Маркова

4. От ОИК - Велико Търново – относно допусната техническа 

грешка в справка за заседание на 20.05.2013 г.

Докладва: Ерхан Чаушев

5. Докладна  записка  от  Ивайло  Цонковски  –  относно 

обявяване на конкурси за длъжности за държавни служители.

Докладват: Румяна Сидерова,



Севинч  Солакова,  Елена  Маркова,  

Паскал  Бояджийски,  Иванка  Грозева,  

Ерхан Чаушев, Венцислав Караджов

6. Докладна.  записка  от  Ивайло  Цонковски  –  относно 

изпълняване функциите на финансов контрольор.

Докладва: Владимир Христов,

Елена Маркова

7.  От  СРС  –  информация  за  кандидат  за  нар.представител 

Щерю Щерев.

Докладва: Румяна Сидерова

8.  От  ОУ  –  Смолян  –  искане  за  отваряне  на  изборното 

помещение.

Докладва: Ерхан Чаушев

9.  Молба от Виктор Групчев – за заличаване от списъците в 

подкрепа  на  кандидат-президентска  двойка  Венцислав  Йосифов и 

Емилиян Димитров.

Докладва: Мариана Христова

10.  От ОИК Трън – прекратяване пълномощия на кмета на 

община Трън.  

Докладва:  Венцислав Караджов

11.  Предложение от ДПС – Ветово за смяна на член на ОИК 

Ветово.

Докладва: Ерхан Чаушев

12. От – Велики Преслав – искане на информация за Пламен 

Д. Петров относно подаване на заявление за гласуване.

Докладва: Мариана Христова

13.  От  РП – Разлог  –  откази  за  образуване  на  наказателни 

производства по сигнали от Елиана Спасова

Докладва: Мариана Христова

14. Възнаграждения на ОИК – Самоков.
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Докладва: Паскал Бояджийски

15. Възнаграждения на ОИК – Варна.

Докладва: Владимир Христов

16. Възнаграждения на ОИК – Благоевград.

Докладва: Паскал Бояджийски

17. Възнаграждения на ОИК – Ветово.

Докладва: Паскал Бояджийски

18. Възнаграждения на ОИК-Батак.

Докладва: Венцислав Караджов

19. Възнаграждения на ОИК – Трън.

Докладва: Венцислав Караджов

ПРИСЪСТВАХА: Елена Маркова,  Мария Мусорлиева,  Мая 

Андреева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Бисер  Троянов, 

Венцислав  Караджов,  Владимир  Христов,  Гергана  Маринова, 

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Красимир 

Калинов,  Мариана  Христова,  Ралица  Негенцова  и  Силва 

Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА:  Красимира Медарова, Сабрие Сапунджиева, 

Анна  Колушева-Манахова,  Валентин  Бойкинов  и  Паскал 

Бояджийски. 

Заседанието бе открито в 15,15 ч. от  госпожа Мая Андреева 

и  председателствано  от  госпожа  Елена  Маркова  –  заместник-

председател на комисията.

* * *
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ПРЕДС.  МАЯ  АНДРЕЕВА:  Добър  ден,  колеги!  На 

заседанието  присъстват  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Налице е необходимият кворум.

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 19 юни 2013 г.

Предлагам  за  преброител  да  бъда  определена  аз  –  Мая 

Андреева,  а  за  председателстващ  днешното  заседание  –  колегата 

Елена Маркова.

Моля, гласувайте първо предложението за преброител.

Гласували 12 члена на ЦИК: за - 12, против - няма. 

Предложението се приема.

Сега  моля,  гласувайте  предложението  за  председателстващ 

днешното заседание.

Гласували 12 члена на ЦИК: за - 12, против - няма. 

Предложението се приема.

Колега Маркова, заповядайте.

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, дневният ред 

е поставен в днешното заседание. Мисля, че ако имате допълнения 

някакви,  бихте  могли  в  хода  на  заседанието  да  бъдат  съобщени. 

Думата ще бъде давана на всички.

В този ред от мисли предлагам първо да минем т. 2 и т. 3 и 

след това т. 1, която касае, както виждате, писмо от министъра на 

вътрешните  работи  господин  Цветлин  Йовчев  и  касаещ 

финансирането на изборите.

Уважаеми колеги, по т. 2 предлагам на вашето внимание за 

сведение и да го предоставим....

Първо  давам  думата  на  госпожа  Андреева,  докато  намеря 

писмото от министъра на финансите.

МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Маркова,  вчера тази точка беше 

разгледана  с  решение  да  бъде  подготвено  писмо  от  докладчика, 
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който е подготвил писмото от 22 май 2013 г., като отговорът да бъде 

в смисъл, че Централната избирателна комисия не намира основания 

да  измени  дадените  указания  към  временно  изпълняващия 

длъжността  кмет  на  община  Варна  по  причина,  че  не  приема 

даденото  в  писмото  от  Министерството  на  външните  работи 

тълкуване  на  разпоредбата  на  чл.  280  и  чл.  281,  §  4  от 

Допълнителните  разпоредби  относно  условията  за  поемане  на 

разходите във връзка с охраната на изборния процес.

В  тази  връзка  моят  въпрос  е  всъщност,  доколкото  имам 

спомен,  подготвянето  на  писмото от  22 май е  извършено от  Вас, 

заради което и може би и Вие ще трябва да подготвите отговора в 

този смисъл.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Моля,  който  е  съгласен  с 

направеното  предложение,  да  гласува.  Ще  помоля  госпожа 

Андреева  да  получа  записките,  с  които  разполага.  Разбрах,  че 

съдържание  на  писмото  е  подготвено.  Господин Чаушев го  няма, 

пише господин. Чаушев.

Госпожа   Румяна  Сидерова  –  информация  за  кандидат  за 

народен  представител  Щерю  Щерев.  Ако  сте  готова,  госпожо 

Сидерова, ако не – ще караме нататък?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, готова съм.

7.  От  СРС  –  информация  за  кандидат  за  народен 

представител Щерю Щерев.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Давам  думата  на  госпожа 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  получили  сме 

писмо с вх. № 2090-НС от 19.06.2013 г. От Софийски районен съд – 

Наказателно  отделение,  с  което  съдията  на  93-ти  състав  моли 

Централната избирателна комисия да му изпрати удостоверение, от 
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което да е видна датата, на която лицето Щерю Щерев е регистриран 

като кандидат за депутат от ПП Движение за права и свободи.

Канцеларията  е  направила  справка,  от  която  се  вижда,  че 

господин Щерю Щерев Щерев е регистриран като кандидат в 24-ти 

Многомандатен избирателен район от ПП ДПС в изборите за 42-ро 

Народно събрание  с Решение №  43-РИК-24-НС от 06.04.2013 г., в 

който смисъл ви предлагам да изпратим писмо до 93-ти състав  по 

номера на делото. Тоест, да изпратим писмо, с което отговаряме кога 

е регистрирано лицето.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Моля,  който  е  съгласен  с 

направеното  предложение  и  съдържанието  на  писмото  относно 

информация  за  кандидат  за  народен  представител  Щерю  Щерев, 

предложено от госпожа  Сидерова, моля да гласува.

Гласували 14 члена на ЦИК: за - 14, против - няма. 

Предложението се приема.

Господин  Чаушев,  искане  за  отваряне  на  изборно 

помещение?

8.  От ОУ –  Смолян  –  искане  за  отваряне  на  изборното 

помещение.

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Заповядайте, господин. Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  526  от 

18.06.2013  г.  по  електронен  път  е  дошло  искане  от  временно 

изпълняващия длъжността областен управител на област Смолян, с 

което  се  иска  разрешение  за  отваряне  на  помещение,  в  което  се 

съхраняват  изборните  книжа и  материали за  изборите за  народни 

представители, произведени на 12 май 2013 г. поради задействане и 

възстановяване  на  алармата  на  СОТ.  При  извършен  оглед  е 

установено,  че  хартиената  лента  е  в  цялост,  не  е  нарушена  от 

външната  страна,  поради  което  областният  управител  иска 
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разрешение да се влезе в помещението и да се установи причината за 

задействането и възстановяването на задействалата аларма СОТ.

Поради това аз съм подготвил един проект за решение, който 

е под № 1180 и е в папката от днешното заседание.

„ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в 

което  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  изборите  за 

народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от вр.и.д. областен управител на област 

Смолян Чавдар Фурлански с вх. № 526 от 18.06.2013 г. на ЦИК, с 

искане за разрешаване разпечатването на помещението, в което се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

за  народни  представители  на  12  май  2013  г.,  поради  задействана 

аларма  на  СОТ  на  помещението,  без  да  е  нарушена  целостта  на 

хартиените ленти и восъчния печат на комисията по чл. 233, ал. 7 от 

ИК, с които то е запечатано.

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК 

достъпът  до  запечатаните  изборни  книжа  и  материали  в 

помещението, в което същите се съхраняват,  се извършва само по 

разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК. 

Предвид гореизложеното и на основание т. 18 от Решение на 

ЦИК  №  2511-НС  от  30  април  2013  г.  Централната  избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се 

съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  изборите  за  народни 

представители на 12 май 2013 г., на РИК – Смолян, област Смолян.

Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда 

на т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. Решението 

да се изпрати на областния управител на област Смолян.” 
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Предлагам на основание т. 18 от наше Решение № 2511-НС 

от 30.04.2013 г. да разрешим достъп до запечатаното помещение, в 

което  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  за  изборите  за 

народни  представители  на  12  май  2013  г.,  като  достъпът  да  се 

осъществи  при  спазването  условията  и  реда  на  т.  18  и  т.  19  от 

същото решение, като решението се изпрати на областния управител 

на област Смолян. Аз ви предлагам да се изпрати включително и по 

електронен път предвид спешността на ситуацията.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Колеги,  който  е  съгласен  с 

направения проект за решение за отваряне на изборно помещение в 

Смолян, направено от господин. Чаушев, моля да гласува.

Гласували 15 члена на ЦИК: за - 15, против - няма. 

Решението се приема.

Решението има № 2718-НС.

Много Ви благодаря, господин. Чаушев.

11.  Предложение от  ДПС -  Ветово за  смяна на член на 

ОИК – Ветово.

  ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Заповядайте,  господин 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № 529 от 19.06.2013 г. сме получили 

заявление  от  председателя  на  Общинския  съвет  на  ПП  ДПС  – 

община Ветово, господин Солак, с което моли на мястото на член на 

Общинската  избирателна комисия  -  Ветово,  Севинч Реджебова – 

член на комисията, която е подала оставка, да бъде назначен друг 

член  на  Общинската  избирателна  комисия,  а  именно  Халиме 

Юсеинова Терзи.

Към  преписката  има  приложено  саморъчно  подписано 

заявление от Севинч Реджебова, с което се моли да бъде освободена 

като  член  на  Общинската  избирателна  комисия,  декларация  от 
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предлагания за член Халиме Юсеинова Терзи – също в оригинал, по 

чл.  16,  ал. 2 от Изборния кодекс,  копие от диплома за завършено 

висше  образование   на   Халиме  Юсеинова  Терзи  и  съответните 

пълномощни, приложени към преписката.

Поради  всичко  това  аз  предлагам  да  гласуваме  следния 

проект за решение:

„ОТНОСНО:  промяна  в  състава  на  ОИК  –  Ветово,  област 

Русе

Постъпило е предложение с вх. № 529/19.06.2013 г. от Баки 

Басри Солак –  председател  на ОбС на ПП „Движение за  права  и 

свободи“ – гр. Ветово, за промяна в състава на ОИК – Ветово, област 

Русе. Предлага се на мястото на Севинч Зюхтюева Реджебова – член 

на  ОИК,  да  бъде  назначена  Халиме  Юсеинова  Терзи.  Към 

предложението  са  приложени:  заявление  от  Севинч  Зюхтюева 

Реджебова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по 

чл.  16,  ал.  2  от  ИК,  копие  от  лична  карта,  копие  от  диплома  за 

завършено висше образование на Халиме Юсеинова Терзи и 2 бр. 

пълномощни.

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

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ветово, област Русе, 

Севинч  Зюхтюева  Реджебова,  ЕГН  …,  и  анулира  издаденото  й 

удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ветово, област Русе, Халиме 

Юсеинова Терзи, ЕГН ...

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването му.”

Това е моето предложение, уважаеми колеги.
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ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Колеги,  който  е  съгласен  с 

направеното предложение по доклада на господин Чаушев за смяна 

на  член  на  Общинска  избирателна  комисия  –  Ветово,  моля  да 

гласува.

Гласували 13 члена на ЦИК: за - 13, против - няма. 

Решението се приема.

Решението има № 2719- ПВР/МИ.

4.  От  ОИК  -  Велико  Търново  –  относно  допусната 

техническа грешка в справка за заседание на 20.05.2013 г.

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  522  от 

18.06.2013  г.  сме  получили  искане  от  Общинска  избирателна 

комисия – Велико Търново, с което ни казват всъщност, че в тяхното 

предходно искане за изплащане на възнаграждение, което ние сме 

одобрили  и  изпратили,  с  вх.  № 217  от  10.06.2013  г.за  проведено 

заседание  на  20.05.2013  г.  по  тяхна  грешка  има  допуснати 

технически  грешки и  молят  да  бъде  коригирана  тази  гласувана и 

изпратена от нас справка и одобрени възнаграждения за проведеното 

заседание  на  20.05.2013  г.  от  Общинска  избирателна  комисия  – 

Велико  Търново,  а  именно  вместо  посочените  в  първоначалната 

справка присъствали председател, един секретар и 11 членове, да се 

поправи  като  присъствали  председател  –  един,  заместник-

председател – един, секретар – един и осем броя членове.

Аз проверих документите, действително така е отбелязано в 

първоначално изпратените ни и одобрени справки от наша страна и 

тъй като са приложили и протокол към искането си за поправка на 

тази фактическа грешка колегите от Общинска избирателна комисия 

–  Велико  Търново,  от  което  е  видно,  че  действително  те  са 

допуснали въпросната грешка, която се посочили в първоначалното 
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си  искане,  аз  предлагам  да  одобрим  тази  поправка,  а  именно  за 

проведеното заседание да одобрим присъствали председател – един, 

заместник-председател – един, секретар – един и осем броя членове.

Предлагам  да  изпратим  коригирана  справка,  с  която  да 

възстановим действителния брой на присъствалите на заседанието 

членове и ръководство.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Колеги,  който  е  съгласен  с 

писмо  да  направим  корекция  в  справката  относно  допусната 

техническа грешка във възнаграждението за заседание на 20.05.2013 

г. на Общинска избирателна комисия – Велико Търново, докладвана 

от господин Ерхан Чаушев, моля да гласува.

Гласували 14 члена на ЦИК: за - 14, против - няма. 

Предложението се приема.

Господин Чаушев, моля да подготвите документите.

Господин Чаушев, имате ли да докладвате нещо друго?

Госпожа  Христова,  която е дежурна, ако имате готовност? 

Благодаря.

Заповядайте, госпожо Христова.

МАРИАНА  ХРИСТОВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председателстваща!  Колеги, с писмо с вх. № 518 от 17.06.2013 г. по 

електронната  поща  е  постъпило  запитване  от  господин  Станко 

Станков, с което ни напомня, че с писмо с вх. № 503 от 11.06.2013 г. 

ни е питал как да процедира във връзка с печатите при произвеждане 

евентуално на втори тур.

В тази връзка ви предлагам отново по електронната поща да 

отговорим  на  господин  Станков,  че  Централната  избирателна 

комисия с  Решение № 2717-МИ от 18.06.2013 г.  е  взела  решение 

относно опаковането и предаването на бюлетините и екземплярите 

от  протоколите,  предназначени  за  общинската  администрация  и 

останалите книжа и материали от СИК/ПСИК на комисиите по чл. 
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242, ал. 7 и съхранение на книжата и материалите при произвеждане 

на нови и частични избори за общински съветници и кметове.

Приложено да му изпратим нашето решение.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  който  е 

съгласен  с  направеното  предложение  да  отговорим  с  писмо  на 

господин  Станков  от  община  Варна  в  смисъла,  в  който  госпожа 

Христова предложи – да го информираме, че има прието решение и 

този  въпрос  е  уреден  с  решение  на  Централната  избирателна 

комисия, моля да гласува.

Гласували 14 члена на ЦИК: за - 14, против - няма. 

Предложението се приема.

9. Молба от Виктор Групчев – за заличаване от списъците 

в  подкрепа  на  кандидат-президентска  двойка  Венцислав 

Йосифов и Емилиян Димитров.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Госпожо  Христова,  имате 

думата за следващия доклад.

МАРИАНА  ХРИСТОВА:  Благодаря,  госпожо 

председателстваща! Колеги, с вх. № 527 от 19.06.2013 г. е постъпила 

молба от Виктор Владимиров Групчев от гр. София:

„Уважаеми  дами  и  господа,  на  последните  президентски 

избори в Република България през 2011 г. с подписа си подкрепих 

регистрацията  за  участие  в  изборите  на  кандидат-президентската 

двойка  господин  Венцислав  Йосифов  и  господин  Емилиян 

Димитров.

Поради  лични  съображения  и  мотиви  с  настоящата  молба 

най-учтиво  ви  моля  името  ми  да  бъде  заличено  от  съответните 

списъци.

С  надежда,  че  ще  удовлетворите  това  искане,  оставам  с 

уважение.”
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В тази връзка аз смятам да отговорим на господин Групчев, 

че Централната избирателна комисия се запозна с Ваша молба с вх. 

№ 527 от 19.06.2013 г., в която желаете името Ви да бъде заличено 

от  списъците  в  подкрепа  регистрацията  за  участие  в  изборите  за 

президент през 2011 г. на кандидатите, цитирани в молбата. 

Съгласно  протоколно решение на  ЦИК от днешна дата  Ви 

уведомяваме, че Изборният кодекс не е предвидил ред за заличаване 

името Ви от списъците, съдържащи имена, ЕГН и саморъчен подпис 

на избиратели, подкрепящи регистрацията.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  който  е 

съгласен  с  направеното  предложение  от  госпожа   Христова  за 

отговор  на  писмо  от  господин  Виктор  Групчев  за  заличаване  от 

списъците в подкрепа на кандидат-президентската двойка Венцислав 

Йосифов – Емилиян Димитров, моля да гласува.

Гласували 14 члена на ЦИК: за - 14, против - няма. 

Предложението се приема.

13. От РП – Разлог – откази за образуване на наказателни 

производства по сигнали от Елиана Спасова

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Христова, за следващия доклад.

МАРИАНА  ХРИСТОВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председателстваща!   С вх.  № 2093-НС от 19.06.2013 г.  при нас  е 

постъпило постановление за отказ да бъде образувано наказателно 

постановление на Окръжна районна прокуратура – Разлог, с което 

същите  ни  уведомяват,  че  са  отказали  да  образуват  наказателно 

производство и са прекратили прокурорска преписка № 980/2013 г. 

по описа на Районна прокуратура – гр. Разлог.

Има още две постановления от Районна прокуратура – Разлог, 

ще докладвам за сведение за отказ да бъде образувано наказателно 
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постановление. Едното е по прокурорска преписка № 982/2013 г. и 

по преписка № 978/2013 г. съответно с вх. № 2094-НС от днешна 

дата и № 2092-НС от днешна дата.

Докладвам  ви  ги  за  сведение.  Тоест,  имаме  три 

постановления за отказ за образуване на наказателно производство 

от Районна прокуратура – Разлог.

2.  От  Министерство  на  финансите  –  министър  Петър 

Чобанов – месечно разпределение на бюджета за 2013 г.

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № 317 

от  17.06.2013  г.  е  постъпило  писмо  от  министъра  на  финансите 

господин  Петър  Чобанов,  в  което  ни  съобщава,  че  във  връзка  с 

предварителните  оценки  за  очакваното  изпълнение  на  държавния 

бюджет за  2013 г.  се  налага предприемането на спешни мерки за 

недопускане на нарушения на бюджетното салдо по републиканския 

бюджет.

Предвид  горното  и  във  връзка  с  §  3  от  Преходните  и 

заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2013 г. 

следва да се разработи и представи в Министерството на финансите 

актуализирано месечно разпределение на бюджета на Централната 

избирателна комисия, като се изисква да прехвърлим разходи общо в 

размер на 32 000 лв. в месец декември в колона 17 от приложения 

макет,  който аз  не  виждам тук,  но най-вероятно  той може би ще 

пристигне  по  електронен  път,  за  сметка  на  разпределението  на 

разходите  без  разходи  за  персонал  за  периода  юли  –  декември 

2013 г. 

Актуализираното  месечно  разпределение  на  бюджета  има 

определен ред, по който да бъде представено.
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Моето  предложение е  да  бъде предоставено това  писмо на 

нашия  главен  счетоводител,  за  да  попълни  съответно  коректната 

таблица и да бъде изпратена в Министерството на финансите.

Благодаря ви.

Заповядайте, госпожо Андреева.

МАЯ АНДРЕЕВА: Какъв е срокът?

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Срокът е 20.06.2013 г.

Аз не смятам, че става въпрос за намаляване на бюджета. Тук 

е записано изрично „като прехвърлите разходи общо в размер на 32 

000 лв. в месец декември 2013 г.” Може би аз нещо не разбирам. 

Затова  предлагам  да  го  предоставим  на  счетоводителя  на 

Централната избирателна комисия.

Заповядайте, госпожо Андреева, за допълнение.

МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Маркова, с оглед на срока считам, 

че предложението за това главният счетоводител да изготви на свой 

ред предложение, би трябвало да бъде ангажирано и със срок и по 

възможност  това  да  стане  утре  най-късно  до  обяд,  защото,  ако 

заседанието  е  след обяд,  трябва  да  имаме технологично време да 

разгледаме писмото, да го приемем и да го изпратим. Срокът е утре.

Така че ще помоля предложението Ви да е обвързано и със 

срок.

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Приемам го, благодаря Ви.

Колеги, предлагам да се предостави на главния счетоводител 

на  Централната  избирателна  комисия  за  проект  за  решение  и 

предложение до 12,00 ч. на 20.06.2013 г.

Благодаря.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 14 члена на ЦИК: за - 14, против - няма. 

Предложението се приема.

Благодаря.
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3.  От  СДВР  –  искане  на  информация  за  сигнал  от  ГД 

„Освобождение”

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Столична  дирекция  на  вътрешните  работи  –  отдел 

„Противодействие  на  икономическата  престъпност”,  където  се 

извършва  проверка  по  сигнал  от  Гражданско  движение  на 

протестиращите „Освобождение”.

В тази връзка за нуждите на проверката и с оглед изпълнение, 

записано  в  искането  –  изпълнение  на  Постановление  на  СРП  е 

необходимо да ни предоставите следната информация. Постъпвал ли 

е в ЦИК сигнал от посоченото Гражданско движение по отношение 

направените  в  тях  констатации  за  броя  на  българските  граждани, 

имащи  право  на  глас?  В  случай,  че  такъв  сигнал  е  постъпвал, 

необходимо ни е да ни предоставите информация какви действия са 

предприети от ваша страна. 

За  нуждите  на  предварителната  проверка  е  необходимо 

вашето становище по отношение на твърденията на тъжителите, че 

броят на избирателите е манипулиран.

В този смисъл ви докладвам, че след направената проверка в 

нашата Канцелария с вх. № 1618-НС от 10.05.2013 г. е пристигнало 

копие от сигнал, тоест, сигналът е адресиран до главния прокурор на 

Република България с копие до Централната избирателна комисия и 

копие  до  комисаря  на  Европейския  съюз  Жозе  Мануел  Дурао 

Барозу. Няма да коментирам.

Сигналът  от  10.04.2013  г.  е  докладван  на  същата  дата  на 

заседание  на  Централната  избирателна  комисия,  докладван  е  за 

сведение. Направени са изводи, че има умисъл за манипулация на 

около  1  500  000  гласоподаватели  и  повече  и  сигналът  завършва: 

„Със  сигнала  ви  приканваме  да  се  намесите  незабавно  и  да 
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потърсите  отговорност  на  съответните  институции  и  лична 

отговорност на фалшификаторите и манипулаторите.”

Подписано е от Веселин Василев и от Николай Колев - Босия.

Докладван е в Централната избирателна комисия, както вече 

ви казах, за сведение, защото е било очевидно копие до нас.

В този смисъл ви предлагам да изпратим заверено копие от 

сигнала,  който  сме  получили като  втори  адресат  с  копие  до  нас, 

извадка  от  протокола  с  протокола,  с  който  сме  го  приели  за 

сведение.

По третата  точка  аз  силно се  затруднявам,  тъй  като  други 

колеги тук се занимават по-скоро с отговори на прокуратурата. Моля 

да ми обърнете внимание как да отговорим на третия въпрос:

„За  нуждите  на  предварителната  проверка  е  необходимо 

вашето становище по отношение на твърденията на тъжителите, че 

броят на избирателите е манипулиран.”

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Единственото,  което  можем  да 

отговорим, е, че съгласна писмо на ГД  ГРАО – каквото ние имаме – 

в избирателните списъци са включени еди колко си избиратели и 

там е написано колко са включени. Имаме тези писма - отговори, 

които са получени може би седмица преди изборния ден.

Според  мен  е  по-добре  да  им  отговорим,  че  при  нас  е 

пристигнало  писмо от  ГД  ГРАО,  в  което  са  отбелязали  колко  е 

броят  на  избирателите  съгласно  Национална  база  „Население”.  И 

толкова. Прилагаме копие от писмото.

Ние  нямаме  право  да  правим  анализи,  нито  имаме  такива 

функции, ние само правим констатация по това, което ни изпраща 

съответният орган, който отговаря за избирателните списъци.

Може  би  да  добавим  в  писмото  и  едно  изречение,  за 

изготвяне на избирателните списъци  съгласно еди коя си норма от 
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закона – чл. 52 ли беше, в момента не съм сигурна – отговаря Главна 

дирекция „ГРАО”.

Да представим писмото, в което пише, че по постоянен адрес 

са  толкова,  толкова  са  включени  по  настоящ  адрес,  толкова  са 

заличени,  защото....  Имаше  едно  подробно  писмо  от  ГД   ГРАО, 

което дава снимка на избирателния корпус за тези избори.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  имам 

значително по-лесен отговор. Предлагам да не изпращаме писмото 

на ГД  ГРАО, а да посочим точно, защото аз имам точен спомен, че 

писмото  на  ГД   ГРАО  беше  поставено  на  сайта  на  Централната 

избирателна комисия в Съобщения като информация.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е несериозно отношение.

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Който е съгласен с направеното 

предложение  да  изпратим  сигнала  от  Гражданско  движение  на 

протестиращите „Освобождение” ведно с тази част от протокола – 

извадката,  когато  е  докладван  за  сведение  и  в  трета  точка  да 

изпратим  писмото,  което  е  писмото  на  ГД  ГРАО  с  броя  на 

гласоподавателите в изборите за национален парламент на 12 май 

2013 г., моля да гласува.

Гласували 15 члена на ЦИК: за - 15, против - няма. 

Предложението се приема.

10. От ОИК – Трън - прекратяване пълномощия на кмета 

на община Трън.  

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Господин  Караджов,  имате 

думата да докладвате Трън.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Уважаеми  колеги,  Общинска 

избирателна  комисия  –  Трън,  е  входирала  документи  с  дата 

19.06.2013 г.  под № 528,  с  които ни уведомява,  че  с  решение от 

14.06.2013  г.  на  основание  чл.  279  предсрочно  е  прекратила 
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пълномощията на кмета на община Трън и е необходимо насрочване 

на частични избори за кмет на община Трън.

Към тези документи са представили протокол от 14.06.2013 г. 

с взетото решение с Протокол от 07.06.2013 г., с което са запознати 

членовете на комисията с обстоятелството, че не е постъпила жалба 

срещу решение на Общинска избирателна комисия – Трън, с което 

предсрочно  са  прекратени  пълномощията  на  кмета  на  общината 

Станислав  Антонов  Николов  поради  депозирана  от  него  оставка, 

подадена  чрез  председателя  на  Общинския  съвет  –  Трън,  и  че 

решението на Общинска избирателна комисия – Трън,  е  влязло в 

сила с дата 06.06.2013 г., както и протокол от 03.06.2013 г. с взетото 

решение за прекратяване на основание на чл. 42, ал. 3 във връзка с 

чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  правомощия  на  кмета  на  община  Трън  Станислав 

Николов и изпращането на решението на Централната избирателна 

комисия, както и на Окръжна прокуратура – гр. Перник, във връзка с 

постановление от 17.04.2013 г. по очевидно образувана преписка в 

Прокуратурата.

Общинска  избирателна  комисия  –  Трън,  ни  е  изпратила  и 

решението  си  в  оригинал  с  подписи  и  на  председателя,  и  на 

секретаря към момента на сваляне на решението, както и копие от 

оставката,  саморъчно  подписана  от  Станислав  Антонов  Николов, 

кмет на община Трън.

След  като  установих,  че  са  налице  всички  изискуеми  от 

закона  документи,  ви  предлагам  да  изпратим  предложение  от 

Централната  избирателна  комисия  до  президента  на  Република 

България за насрочване на частичен избор за кмет на община Трън, 

област Перник, прието с протоколно решение от 19.06.2013 г.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  който  е 

съгласен  с  направеното  предложение да  изпратим преписката  със 
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съпроводително  писмо  на  президента  на  Република  България  за 

насрочване на частичен избор за кмет на община Трън във връзка с 

предсрочно прекратяването на пълномощията, моля да гласува.

Гласували 14 члена на ЦИК: за - 14, против - няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Андреева.

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  извинявам  се  много  и,  колега 

Караджов, че прекъсвам доклада Ви, но въпросът е спешен.

В  момента  представител  на  ГД   ГРАО  се  намира  долу  в 

готовност  да  предостави  резултатите  от  проверката  на 

избирателните списъци, както и да ни върне избирателните списъци, 

които са предоставени за извършване на проверка.

Така че моля да бъда упълномощена заедно с  друг колега, 

който  изяви  желание,  за  да  можем  да  отидем  и  да  подпишем 

протокола за връщане на списъците при нас заедно с резултата от 

проверката.

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Колегата Ерхан Чаушев?

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Добре,  с  колегата  Ерхан  Чаушев  ще 

слезем долу, за да не нарушаваме кворума в момента.

Колеги, много моля за вашето решение по въпроса, за да мога 

да подпиша протокола заедно с колегата Чаушев с вашата санкция.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Моля,  който  е  съгласен  с 

направеното предложение госпожа  Андреева и господин Чаушев да 

подпишат протоколите със списъците от ГД  ГРАО, да гласува.

Гласували 14 члена на ЦИК: за - 14, против - няма.

Предложението се приема. 

Има решение. Госпожо Андреева, моля!

19. Възнаграждения на ОИК - Трън.
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ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Заповядайте,  господин 

Караджов.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, предлагам ви 

да одобрим справка за възнаграждение за проведените заседания от 

Общинска избирателна комисия – Трън, съответно на 03.06.2013 г., 

07.06.2013 г. и 14.06.2013 г..

На заседанието на 03.06.2013 г. са присъствали председател, 

заместник-председател,  секретар  и  11  члена.  На  заседанието  на 

07.06.2013 г. са присъствали председател, заместник-председател и 

10  члена.  На  заседанието  на  14.06.2013  г.  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар от 10 члена.

Съгласно наше Решение № 1486-МИ първите две заседания 

да се изплатят от общинския бюджет, а това заседание на 14.06.2013 

г. – от държавния бюджет.

 ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Колеги,  който  е  съгласен  с 

направеното предложение от господин Караджов за  изплащане на 

възнаграждения на Общинска избирателна комисия – Трън, моля да 

гласува.

Гласували 13 члена на ЦИК: за - 13, против - няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Христов.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председателстваща!  Уважаеми колеги, имам няколко доклад съвсем 

набързо.

Първо  ви  докладвам  призовка  от  Административен  съд  – 

София – град, ІІ Отделение, 41 състав. Призовката е за 11 юли 2013 

г. по дело № 5156 по описа на съда от 2013 г. Производството е по 

жалба на  ПП „Българска национална патриотична партия” против 
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наше Решение № 2651-НС от 16.05.2013 г., с което решение, колеги, 

сме отказали да възстановим депозит на същата партия.

Ако  не  се  сещате,  това  е  една  от  партиите,  които  бяха 

регистрирани при условията на неприключила проверка и след това 

се  установи,  че  не  отговарят  на  особените  условия  на  закона. 

Доколкото това е поредното такова дело, свършвам засега.

Докладвам го за сведение, като ще поема ангажимент да ви 

напомня  няколко  дни  преди  заседанието,  за  да  определим 

представляващ.

Следващият  ми  доклад,  колеги,  благодарение  на  госпожа 

Сидерова, в ръцете ми се намира писмо с вх. № 2091-НС от днешна 

дата, което ми е изпратено от прокурор Калева – Параскевова, която 

ни задава три въпроса, като ни моли да предоставим информация, 

придружена със съответните документи, от които да е видно:

1.  Подавало ли е лицето – посочено с  трите имена,  ЕГН и 

постоянен  адрес  –  писмено  заявление  за  гласуване  на 

парламентарните избори на 12 май 2013 г. в избирателна секция в гр. 

Лондон, Великобритания?

2.  Включено  ли  е  било  лицето  в  избирателни  списъци  за 

гласуване извън страната?

3. Гласувало ли е лицето там?

Допълнително  ни  пита  включено  ли  е  било  лицето  в 

избирателни списъци по постоянния си адрес,  и, ако не е,  поради 

какви причини.

Колеги,  тук  няма  да  цитирам  колегата  Маркова  с  нейното 

нарицателно  обръщение  към  авторите  на  тези  писма,  аз  ви 

предлагам да направим услуга на прокурора Калева – Параскевова, 

да  й  спестим  да  прочете  Изборния  кодекс  и  да  й  отговорим,  че 

информация  за  включените  в  избирателните  списъци  лица  в 

страната може да получи от Главна дирекция ГРАО при МРРБ, а за 
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тези извън страната, в това число подадено ли е писмено заявление 

за  гласуване  извън  страната  –  от  Министерството  на  външните 

работи,  които  имат  съответната  информация,  като  посочим  и 

съответните  текстове  от  Изборния  кодекс,  благодарение  на  които 

тези органи имат тази информация.

Тъй като аз не виждам друг вариант за отговор, ви предлагам 

този.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  който  е 

съгласен  с  направеното  предложение  от  господин  Христов  за 

отговор  на  писмо до  прокурор  Калева  –  Параскевова  от  Районна 

прокуратура – Велики Преслав, по преписка на същата прокуратура 

с № 603/2013 г., моля да гласува.

Заповядайте, господин Христов, за още една корекция.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Предлагам  като  допълнение  да 

направим справка, ако ми позволите, с някой друг колега, защото на 

един  от  въпросите  имаме  само  ние  в  момента  информация  –  да 

проверим дали лицето е гласувало в секцията в Лондон. Видимо, за 

другаде нямаме данни, като моля да определите заедно с мен и още 

един колега, с който да отворим хранилището.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Моля,  който  е  съгласен  с 

направеното предложение за текста на писмото – отговор на писмо 

на прокуратурата във Велики Преслав, моля да гласува.

Гласували 14 члена на ЦИК: за - 14, против - няма. 

Предложението се приема.

Моля  да  определим  по  предложение  на  господин  Христов 

господин Христов и госпожа  Андреева да отворят хранилището и да 

извадят  списъците  за  гласувалите  в  двете  секционни избирателни 

комисии в Лондон.

Гласували 14 члена на ЦИК: за  - 14, против - няма. 

Предложението се приема.
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15. Възнаграждения на ОИК – Варна.

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Заповядайте, господин Христов, 

да докладвате.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Ако  позволите,  колеги,  ще 

докладвам  едно  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  на 

Общинска избирателна комисия – Варна. 

Поради причини, които аз проверих и се оказа замяната на 

ръководството  в  Общинска  избирателна  комисия  –  Варна,  те  са 

пропуснали да ни изпратят по-рано искане, което касае проведено от 

тях заседание през 2012 г. и по-точно на 07.11.2012 г.

Въпреки това, колеги, аз ще го докладвам. Ако решите, да го 

одобрим по справка, ако решите да откажем одобряване – така и ще 

отбележим в справката. Но ще ви го докладвам.

Това  е  проведено  на  07.11.2012  г.  заседание,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  21 

члена на Общинска избирателна комисия – Варна.

На това заседание са прекратени пълномощията на общински 

съветник,  избран  от  листата  на  ПП  БСП  и  обявен  за  избран 

общински съветник от същата листа, който е следващ под ред.

Предлагам,  колеги,  за  изплащане  от  държавния  бюджет  с 

основание чл. 277 от Изборния кодекс,  като пак казвам, това е от 

миналата бюджетна година. Така че, ако прецените, аз затова ви го 

докладвам за изплащане.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Моля,  който  е  съгласен  с 

направеното  предложение  за  изплащане  на  възнаграждение  на 

Общинска избирателна комисия – Варна,  докладвано от господин 

Христов, да гласува.

Гласували 14 члена на ЦИК: за  - 14, против - няма. 

Предложението се приема.
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ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Другите три искания за три други 

заседания ще ги докладвам ан блок.

Следващото,  за  което  се  претендира  възнаграждение, 

заседание е проведено на 19.03.2013 г. Присъствали са председател, 

заместник-председател, секретар и 21 члена на комисията. На това 

заседание,  колеги,  са  прекратени  –  моля  обърнете  внимание  – 

правомощията на кмета на община Варна господин Кирил Йорданов 

поради подадена от него оставка.

По-интересното е, че са прекратени правомощията на трима 

общински  съветници  от  ПП  „Либерален  алианс”,  като 

междувременно  ОИК  е  отказала  да  обяви  останалите  трима  от 

листата за избрани поради това, че са постъпили от тях заявления, че 

не желаят да бъдат обявени и не желаят да положат клетва.

Поради  това  ви  предлагам  това  заседание  да  одобрим 

изплащане на възнаграждение, но от общинския бюджет, тъй като на 

него само са прекратени правомощия, а  не са обявени за избрани 

съответните лица.

Следващото  заседание  е  от  16.04.2013  г.  в  един прекрасен 

ден. Присъствали са председател, заместник-председател, секретар и 

24 члена.  Надявам се,  че  са  и празнували и отбелязали  празника, 

като  са  прекратили  пълномощията  на  общински  съветник  от  ПП 

ГЕРБ  и  са  обявили  следващия  за  избран  от  листата  на  същата 

партия.

Поради  това  предлагам  от  държавния  бюджет  да  бъде 

изплатено  възнаграждението   с  правно  основание  чл.  277  от 

Изборния кодекс.

Третото заседание е от 07.05.2013 г.  То се е наложило поради 

обстоятелството,  че  обявения  за  избран  на  предишното  заседание 

също е  написал писмо,  с  което  е  отказал  да  положи клетва  и  не 
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желае  да  бъде  обявен  за  избран,  поради  което  са  обявили  и 

следващия в листата на ПП ГЕРБ 

Отново го докладвам с  основание чл.  277 за  изплащане от 

държавния бюджет.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  който  е 

съгласен с направеното предложение.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Извинявайте,  госпожа   Маркова, 

колеги,  пропуснах  да  съобщя  кой  е  присъствал.  Присъствали  са 

председател, заместник-председател и 20 члена на комисията.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  който  е 

съгласен с направеното предложение от господин Христов да бъдат 

изплатени  възнаграждения  за  три  заседания  на  Общинска 

избирателна комисия – Варна, моля да гласува.

Гласували 14 члена на ЦИК: за - 14, против - няма. 

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, във връзка с т. 5 и 6 от дневния ред, които 

се  отнасят  относно  обявяване  на  конкурси  за   длъжности  за 

държавни служители, ние с господин Владимир Христов отново си 

изпълняваме  функциите  на  финансов  контрольор,  ще  имаме  за 

утрешното  заседание  възможност  да  ви  докладваме,  като  в 

системата моля да проверите преди заседанието, ще бъдат поставени 

примерни документи,  в  това  число  проект  за  решение  на  ЦИК и 

проект за обявление в медиите в два ежедневника за обявяване на 

конкурсите  като  модел  за  това,  за  да  можете  да  имате  някаква 

редакция, каквато съобразно Закона за администрацията прецените.

Благодаря.

Също така искам да ви информирам с докладваното по-рано 

днес в заседанието писмо от министъра на финансите, че е изготвена 

справката  във  връзка  с  исканата  корекция  в  бюджета  и 

прехвърлянето на средства за месец декември в размер на 32 000 лв. 
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Тя най-вероятно или вече е в мрежата.... Качено е предложението на 

главния счетоводител за справка, като искам да обърнете внимание, 

че  са  две  справки.  Едната  е  какво  е  било  положението  към 

настоящия момент и втората таблица касае прехвърлянето по т. 17 

на тези 32 000 лв. към бюджетните кредити за м. Декември.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Намалява ли ни се бюджетът?

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Не,  не  ни  се  намалява 

бюджетът.  Прехвърлят ни се 32 000 лв.  от кредитния лимит  към 

месец декември. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това според мен означава, че тези 32 

000 лв.. просто ще бъдат махнати от бюджета през м. Декември, а 

догодина бюджетът ни ще бъде поне с 32 000 лв. по-малък или 4 по 

32 000 лв. по-малък.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Ще  ви  помоля  за  утрешното 

заседание  това  да  е  точка  1,  като  се  запознаете  с  двете  таблици, 

които са в мрежата в папката за днешното заседание.

Колеги,  имате  ли  нещо  друго  за  доклад  в  днешното 

заседание?

По точка пета  казах,  че  ще има пакет с  документи,  в  това 

число  и  за  обявление  в  централните  ежедневници  с  длъжностни 

характеристики.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Какъв пакет с документи? Такива не 

сме разглеждали и такъв конкурс е обявяван.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Госпожо  Сидерова,  ние  ще 

направим предложение. Това какво решение ще вземе Централната 

избирателна комисия е втори въпрос. Затова ви обръщам внимание, 

който има възможност, да го погледне утре преди заседание. 

Благодаря.

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  в  папката  за  днешното 

заседание  са  качени два  проекта  на  две  хронограми.  Всичко  е  за 

частични избори, които ще се произведат на 29 септември, като това 

са населени места и две общини към този момент – община Гърмен 

и община Белене.

Направила съм два варианта на хронограма и няма проблем 

после да ги направим в една, но просто искам да ги погледнете и вие 

преди да ги гласуваме, тъй като и двете общини са с население под 

30 000 души и в тези места ще има преброителна комисия. 

Просто само ви обръщам внимание да ги погледнете и вече, 

когато  решим,  ще  ги  гласуваме.  Това  сега  го  давам  само  за 

информация.

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, да допълня 

информацията  на  госпожа   Дюкенджиева.  Това  го  има 

разпространено в електронната поща.

Госпожо Солакова, имате думата за доклад.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в папка „Заседания” трябва 

да  е  качено сканирано споразумението с  Националната  служба за 

охрана за транспортното осигуряване на Централната  избирателна 

комисия,  както  и  проект  на  писмо  до  началника  на  службата  с 

предложение  на  същото  основание,  на  което  е  сключено 

споразумението, а това е чл. 12, т. 2 от Правилника за устройството 

и дейността на Националната служба за охрана при президента на 

Република  България,  да  предложим  удължаване  на  срока  на 

споразумението до 31.12.2013 г., като, разбира се, предложението ми 

е  да  се  сключи  допълнително  споразумение  или  анекс  към 

споразумението  от  14.03.2013  г.  Това  би  било  възможно,  ако  се 

сключи  преди  изтичане  на  срока,  а  именно  26.06.2013  г.  Ако 

споразумението бъде сключено след 26.06.2013 г., това ще стане с 

отделно споразумение, както се подразбира.
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Предлагаме  да  се  удължи  срокът  на  споразумението  до 

31.12.2013  г.,  да  се  извърши  съответното  изменение  по  т.  1  от 

споразумението в смисъл, че считано от 27.06.2013 г. – в текста на 

писмото  може  би  не  виждате  допълнението,  което  госпожа 

Сидерова предлага, за което й благодаря – в т. 1 от споразумението 

редакцията да се измени, като продължава с израза: „...думите „шест 

броя” се заменят с „два броя”, считано от 27.06.2013 г.”

Предлагаме  да  се  добави  т.  1.1.  и  молим при възможност, 

разбира  се,  да  се  има  предвид,  че  на  30.06.2013  г.  има  насрочен 

частичен избор и с една преходна разпоредба действието на т. 1 от 

споразумението от 14.03.2013 г. да бъде удължено.

Условията  са  същите,  каквито  предвижда  Правилникът  за 

устройството  и  дейността  на  НСО  при  президента  на  Република 

България. 

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Госпожо  Солакова,  Вие 

предлагате допълнително споразумение към договора ли?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  след  като 

изслушахме  доклада  на  секретаря  на  Централната  избирателна 

комисия госпожа  Солакова.....

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  последния  абзац  сме  писали  до 

07.07.2013 г. Може би не трябва да е до 07.07.2013 г., а примерно до 

09.07.2013  г.,  защото  ние  все  пак  на  08.07.2013  г.  ще  приемаме 

документите.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  който  е 

съгласен  с  направеното  предложение  от  госпожа   Солакова  за 

допълнително споразумение към договор с Националната служба за 

охрана и редакцията на госпожа  Сидерова, моля да гласува.

Гласували 15 члена на ЦИК: за 14, против - 1. 
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Предложението на госпожа  Солакова се приема.

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия доклад.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с изпълнението на 

определенията на Конституционния съд по конституционни дела с 

№ 14  и  № 15  установихме,  че  нямаме  достатъчен  брой  копирни 

машини в Централната избирателна комисия. Видяхте колко много 

се затрудни работата на комисията.

Затова  ви  предлагам  на  този  етап  следното.  Сътрудникът 

Кирил Пенев извади информация за такива копирни машини, които 

могат да се намерят и ние можем да си позволим да ги закупим с 

оглед на това, че до 20 000 лв. няма да има нужда от обществена 

поръчка. Но ще съберем, разбира се, при всички случаи най-малко 

три оферти. 

Но  аз  ви  предлагам  да  възложим  на  администрацията  да 

изготви  техническо  задание,  като  посочи  характеристиките  на 

такива копирни машини, които да можем да включим в Канцелария 

№ 23 и № 70 и пред зала № 42.

Казвам го с молба администрацията утре, най-късно в петък 

да са готови с техническото задание, с посочване на тези технически 

характеристики на копирните машини, представянето на вниманието 

на  Централната  избирателна  комисия  и  в  случай  че  имат 

възможност, да съберат и оферти в тази връзка.

Ако  сте  съгласни,  да  приемем  едно  такова  протоколно 

решение  за  възлагане  на  тази  задача  на  администрацията  на 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Моля,  който  е  съгласен  с 

направеното предложение от госпожа  Солакова да възложим задача 

на администрацията на Централната избирателна комисия да изготви 

примерно  задание  с  технически  характеристики  на  съответните 

копирни машини, които са ни необходими, моля да гласува.
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Гласували 15 члена на ЦИК: за - 15, против - няма. 

Предложението се приема.

Госпожо Солакова, нали ще информирате администрацията?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Да,  аз  ще  информирам 

администрацията, но ще помоля колегите, които имат тези познания, 

да  помогнат  при  изготвянето  и  описанието  на  техническите 

характеристики на копирните машини.

17. Възнаграждения на ОИК – Ветово.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Христова.

МАРИАНА ХРИСТОВА: Това е доклад на господин Паскал 

Бояджийски,  колеги,  но  тъй  като  същият  отсъства,  знаете,  че  е  в 

командировка, ще ви докладвам аз.

Постъпило  е  искане  от  Общинска  избирателна  комисия  – 

Ветово, за изплащане на възнаграждение за проведено заседание на 

22.10.2012 г.  На това заседание Общинска избирателна комисия – 

Ветово,  е  взела  решение  във  връзка  с  изпратено  писмо  от 

Административен съд – гр. Варна, за разпечатване на помещението, 

в което се съхраняват изборните книжа и материали и предоставяне 

на  бюлетините  по  административно  дело  №  3780/2012  г.,  което 

заседание по административното дело ще се проведе на 23.10.2012 г.

С това решение Общинска избирателна комисия – Ветово, е 

определила  и  лицата,  които  ще  предоставят  бюлетините  при 

провеждане  на  административното  дело  на  23.10.2012  г. 

Присъствали са председател, заместник-председател и десет члена.

Предлагам  съобразно  наше  Решение  №  1486-МИ  от 

10.11.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Ветово да им бъде 

изплатено възнаграждение от държавния бюджет.
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С оглед изпълнение на това решение № 185 от 22.10.2012 г. 

определените членове на Общинска избирателна комисия, а именно 

председател,  заместник-председател  и  двама  членове  са 

предоставили  изборните  бюлетини  от  проведения  избор  на 

Административен съд – гр. Варна.

Поради това ви предлагам и съгласно наше Решение № 1486-

МИ да им бъде изплатено възнаграждение от държавния бюджет.

Проведено е още едно заседание – на 03.06.2013 г., на което 

са  присъствали председател, заместник-председател, секретар и 11 

члена на Общинска избирателна комисия – Ветово. Същите са взели 

Решение  №  186  от  03.06.2013  г.,  с  което  са  прекратили 

пълномощията на общинския съветник Георги Димитров Андреев от 

листата  на  БСП  и  са  обявили  за  избран  за  общински  съветник 

следващия от листата.

Предлагам  да  им  бъде  изплатено  възнаграждение  от 

държавния бюджет.

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, моля, който е 

съгласен  с  направеното предложение от  госпожа  Христова да  се 

изплатят  възнаграждения  за  две  заседания  и  едно  дежурство  на 

Общинска избирателна комисия – Ветово, моля да гласува.

Гласували 14 члена на ЦИК: за - 14, против - няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Христова, за следващия Ви доклад.

МАРИАНА ХРИСТОВА: Постъпило е още едно искане с вх. 

№ 475 от 05.06.2013 г.  То е от Общинска избирателна комисия – 

Благоевград, и е за проведени две заседания и две дежурства.

Първото заседание е проведено на 20.05.2013 г. на Общинска 

избирателна комисия – Благоевград. На същото заседание комисията 

е прекратила пълномощията на Даниела Владимирова Савеклиева от 
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листата на ПП  ГЕРБ и е обявила за избран следващия от листата на 

ПП  ГЕРБ – Юрий Тодоров Воев.

Присъствали  са  заместник-председател,  секретар  и  десет 

членове. 

Предлагам  ви  да  им  бъде  изплатено  възнаграждение  от 

държавния бюджет.

Следващото заседание е на 27.05.2013 г. отново на Общинска 

избирателна  комисия  –  Благоевград.  На  това  заседание  са 

прекратили пълномощията на Юрий Тодоров Воев от ПП  ГЕРБ и са 

обявили за  избран за  общински съветник  следващия от  листата  – 

Светлин Иванов Бонев.

Отново ви предлагам да им бъде изплатено възнаграждение 

от държавния бюджет.

Има  едно  дежурство,  проведено  на  20.05.2013  г.  от 

заместник-председател и секретар. То е във връзка с подготвяне на 

документите  и  проекта  за  решение  за  проведеното  заседание  на 

20.05.2013 г. 

Другото дежурство е на 27.05.2013 г. и отново е от заместник-

председател  и  секретар.  Отново  е  във  връзка  с  подготвяне  на 

документите  и  проекта  за  решение  за  прекратяване  предсрочно 

пълномощията,  обявяване  следващия  за  избран  за  общински 

съветник.

Предлагам  ви  да  им  бъде  изплатено  възнаграждение  от 

държавния  бюджет  съгласно  наше  Решение  №  1486-МИ  от 

10.11.2011 г.

ПРЕДС.  ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Колеги,  който  е  съгласен  с 

направеното  предложение  от  госпожа   Мариана  Христова  за 

изплащане на възнаграждения на Общинска избирателна комисия – 

Благоевград, моля да гласува.

Гласували 13 члена на ЦИК: за - 13, против - няма. 

Предложението се приема.
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Господин Чаушев вдигна ръка.  Имате ли доклад,  господин 

Чаушев? Да, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, току-що получихме с 

госпожа  Мая Андреева от ГД ГРАО списъците за нарушения при 

гласуването  в  чужбина  във  връзка  с  Определението  на 

Конституционния съд с вх. № 2095-НС от днешна дата. Получили 

сме  и  придружителното  писмо  към  тези  списъци  от  ГД  ГРАО, 

подписано от главния директор на дирекцията.

В  това  писмо  ни  съобщават,  че  в  изпълнение  на  наше 

Решение  №  2505  от  29.04.2013  г.  и  Решение  №  2506-НС  от 

29.04.2013 г. ГД ГРАО е извършила проверка за изборни нарушения 

на  правилата  на  Изборния  кодекс  и  дали  едно  лице  е  било 

придружител  на  повече  от  двама  избиратели  в  една  и  съща  или 

други избирателни секции за изборите за народни представители на 

12 май 2013 г. 

Проверката е извършена по реда,  указан в тези решения. В 

писмото  са  посочени  как  са  сортирани  и  групирани  тези  лица  и 

какви  данни  има  в  тези  списъци  за  гласувалите  в  нарушение  на 

Изборния кодекс.

Данните са следните. Лица, гласували повече от един път – 

105  лица,  лица  без  избирателни  права  –  71,  лица,  които  са  били 

придружители повече от два пъти – не са установени такива, като 

данните, въз основа на които ГД  ГРАО е направило тези списъци и 

е  преценило  съответните  нарушения  на  Изборния  кодекс,  са  въз 

основа на съответните данни в регистъра на база данни „Население” 

в ГД  ГРАО.

Давам го за сведение. Това е писмото за снимане. Който иска, 

може  да  се  запознае.  Така,  като  го  гледам,  касае  гласуването  в 

страната. 

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, това беше за 

сведение от господин Чаушев.
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Това  е  във  връзка  с  исканията  на 

Конституционния съд – така и започнах доклада си – това писмо да 

бъде приложено към исканите от Конституционния съд документи, 

включително и за чужбина, макар че още не сме го получили, но 

явно и него ще получим.

ПРЕДС. ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, подлагам на 

гласуване  предложението  на  господин  Чаушев  току-що 

пристигналата от ГД  ГРАО справка да бъде изпратена като заверено 

копие на Конституционния съд във връзка с конституционните дела.

Моля,  който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  да 

гласува.

Гласували 13 члена на ЦИК: за  - 13, против - няма. 

Предложението се приема.

Моля  със  съпроводително  писмо  да  бъде  изпратена 

съответната справка до Конституционния съд. 

Колеги, имате ли други доклади?

Уважаеми  колеги,  поради  изчерпване  на  дневния  ред 

закривам днешното заседание.

Следващото  заседание  на  комисията  е  утре,  четвъртък, 

20 юни 2013 г.  от 15,00 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 16,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева
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