ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 341
На 24 юни 2013 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. От Софийска градска прокуратура – питане по Досъдебно
производство № 237/2011 г. на СГП дали лицето Митхат Табаков е
избран за народен представител в 42-то Народно събрание.
Докладва: Бисер Троянов
2. От СДВР, Шесто Районно управление „Полиция“ – питане
дали лицето Енчо Мирославов Солаков е избран за народен
представител в 42-то Народно събрание.
Докладва: Бисер Троянов
3. От СДВР, отдел „Досъдебно производство“ – информация
за гласуване на лицето Асен Михайлов Хитов.
Докладва: Бисер Троянов
4. От СДВР, отдел „Противодействие на икономическата
престъпност“ – искане на заверени копия от документи на
регистрираните партии в ЦИК за изборите на 12 май 2013 г.
Докладва: Бисер Троянов
5. От Министерството на правосъдието относно гласуване в
секция № 244605065 в район „Сердика“.
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Докладва: Бисер Троянов
6. От Народното събрание – прекратени пълномощията на
народния представител Росен Малинов Малинов.
Докладва: Румяна Сидерова
7. От Народното събрание – прекратени пълномощията на
народния представител Павел Маринов Маринов.
Докладва: Румяна Сидерова
8. От ГИСДИ – регистрация с наблюдатели в частичните
избори за кмет на Варна на 30 юни 2013 г.
Докладва: Силва Дюкенджиева
9. От „Галъп интернешънъл“ – регистрация с наблюдатели в
частичните избори за кмет на Варна на 30 юни 2013 г.
Докладва: Силва Дюкенджиева
10. От Илия Горанов – проверка на избирателни права в
община Варна за частичния избор.
Докладва: Елена Маркова
11. От Александър Станев – „Информационно обслужване“
АД – интернет страница и имейл на Общинската избирателна
комисия – Варна.
Докладва: Емануил Христов
12. От Ивайло Филипов - „Информационно обслужване“
АД – предложение за сключване на договор за интернет страницата
на ЦИК.
Докладва: Емануил Христов
13. Докладна записка от Ивайло Цонковски за обявяване на
конкурси за длъжности за държавни служители.
14. От БСП – община Родопи – предложение за промяна в
ОИК – Родопи.
Докладва: Мая Андреева
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15. От „Информационно обслужване“ АД – списък на
секционни избирателни комисии в чужбина с броя на гласувалите –
по искане на Конституционния съд.
Докладва: Румяна Сидерова
16. Споразумение

за

транспортно

осигуряване

на

Централната избирателна комисия.
Докладва: Севинч Солакова
17. Запитване

от

Сергей

Иванов

относно

датата

за

провеждане на частичен избор за кмет на община Трън.
Докладва: Мая Андреева
18. Искане на възнаграждение от ОИК – Асеновград.
Докладва: Бисер Троянов
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова, Мая
Андреева,

Румяна

Сидерова,

Сабрие

Сапунджиева,

Севинч

Солакова, Бисер Троянов, Валентин Бойкинов, Венцислав Караджов,
Гергана Маринова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Красимир
Калинов, Паскал Бояджийски и Ралица Негенцова.
ОТСЪСТВАХА:

Мария

Мусорлиева,

Анна

Колушева-

Манахова, Владимир Христов, Иванка Грозева, Мариана Христова,
и Силва Дюкенджиева.
Заседанието бе открито в 15,00 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги!
Имаме наличие на изискуемия кворум. Откривам заседанието на
Централната избирателна комисия на 24 юни 2013 г.
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Разполагате с дневния ред. Ако имате възражения, ще ви
моля да ги заявите. Ако имате допълнения? – Няма.
Тогава думата за доклад има господин

Бисер Троянов.

Заповядайте!
1. От Софийска градска прокуратура – питане по
Досъдебно производство № 237/2011 г. на СГП дали лицето
Митхат Табаков е избран за народен представител в 42-то
Народно събрание.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е искане от
Софийска градска прокуратура – специализирано звено, със
запитване да дадем информация дали лицето Митхат Табаков е
избран за народен представител в 42-то Народно събрание. От
направената проверка на кандидатите, както и на самите избрани
народни представители, се установи, че лицето

Митхат Мехмед

Табаков със съответния единен граждански номер, не е избран за
народен представител в 42-то Народно събрание, както и не
фигурира като кандидат за народни представител в нито една от
заявените за регистрация политически партии, коалиции и двата
инициативни комитета.
Предлагам в този смисъл да отговорим на следователите
Ралица Дашева и Христо Колев от Софийска градска прокуратура.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на господин Троянов.
Ще ви помоля да определим член на комисията, който да
брои гласовете. Има ли някой желание?
МАЯ АНДРЕЕВА: Аз съм дежурна за деня.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожа Андреева да
брои.
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Който е съгласен госпожа Андреева да брои гласовете, моля
да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
Сега,

ако

нямате

възражения

или

забележки

по

предложението на господин Троянов за отговор до Софийската
градска прокуратура, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
2. От СДВР, Шесто Районно управление „Полиция“ –
питане дали лицето Енчо Мирославов Солаков е избран за
народен представител в 42-то Народно събрание.
БИСЕР ТРОЯНОВ: С подобно запитване Шесто РУП се е
обърнало до Централната избирателна комисия дали кандидатът за
народен представител от Единна народна партия Енчо Мирославов
Солаков е избран за народен представител.
Отговаряме съвсем кратко с писмо до главен разследващ
полицай Младенов, че във връзка с тяхно писмо информираме, че
Енчо Мирославов Солаков със съответното ЕГН не е избран за
народен представител в 42-то Народно събрание.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението на господин Троянов за отговор. Ако нямате
възражения или забележки, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
3. От

СДВР,

отдел

„Досъдебно

производство“

информация за гласуване на лицето Асен Михайлов Хитов.

–

6
БИСЕР ТРОЯНОВ: Следващото писмо е до СДВР, сектор
„РИП“ , ул. „Антим I“ № 5, на вниманието на старши разследващ
полицай Крумов. Той е поискал да изпратим оригинала на
заявлението за гласуване в чужбина на Асен Михайлов Хитов със
съответното ЕГН. Предлагам да изпратим писмо със следното
съдържание:
„Уважаеми господин Крумов,
Във връзка с Ваше писмо по ДП № 5232/2013 г. от
18.06.2013 г. на въпроса Ви дали посоченото лице Асен Михайлов
Хитов е подало писмено заявление за гласуване на парламентарните
избори на 12 май 2013 г. в секция извън страната следва да се
обърнете към Министерството на външните работи, тъй като
адресати на въпросното заявление съгласно чл. 44, ал. 2 от Изборния
кодекс

са

съответните

дипломатически

или

консулски

представителства на Република България.“
Ние не разполагаме в Централната избирателна комисия към
настоящия етап с тези заявления за гласуване в чужбина. Иска се
оригиналът на заявление за гласуване в чужбина. Вероятно може да
поддържа, че не е подал заявление. Не виждам за какво друго би
могло да се иска заявлението.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Имаше

такива

оплаквания и може да е във връзка с това.
Чухте предложението за отговор. Който е съгласен, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
4. От СДВР, отдел „Противодействие на икономическата
престъпност“ – искане на заверени копия от документи на
регистрираните партии в ЦИК за изборите на 12 май 2013 г.
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БИСЕР ТРОЯНОВ: Също с писмо да изискат заверени копия
на

съответните

документи

се

обръща

СДВР,

отдел

„Противодействие на икономическата престъпност“. Те искат да им
представим

заверено

копие

на

решенията

за

регистрация,

удостоверенията за регистрация на партиите, регистрирани за
участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.,
както и протоколите на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка
на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите
в ЦИК за участие в изборите за народни представители.
Горепосочените документи в запитването се отнасят за всичките 67
политически партии, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за
Народно събрание.
В тази папка са събрани за всичките 71 политически партии:
решението на ЦИК, с което те са регистрирани за участие в
изборите, копия на издадените удостоверения – оригиналите са при
тях, както и протоколът на ГД „ГРАО“ от извършената проверка на
самата подписка, заедно с придружителното писмо на директора на
главната дирекция.
Ще им дадем решението за регистрация на самата партия,
което е на ЦИК – нищо, че те могат да си го намерят и в сайта, също
така удостоверението и протокола от проверката. Ако искат и самите
подписки, трябва да направят искане. Не личи да искат самата
подписка. Ще се уточним с тях.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението. Ако нямате възражения или забележки, който е
съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение да се изпратят тези документи.
5. От Министерството на правосъдието относно гласуване
в секция № 244605065 в район „Сердика“.
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БИСЕР ТРОЯНОВ: Последното, което имам да ви докладвам,
с изключение на справка за заплащане на ОИК, е една преписка,
която тече между нас, Министерството на правосъдието и е
започнала по повод запитване на Даниел Стоянов, който е
председател

на

управителния

съвет

на

неправителствената

организация АРОЛ, който се беше оплакал пред нас, че е получил
копие от секционния протокол на избирателната комисия, която се
помещава в Софийския централен затвор, малко след 17 ч. – в 17,31
ч., а пък в самия протокол е отразено, че подписите са положени в
20,05 ч.
Ние сме поискали от министъра на правосъдието в служебния
кабинет да извърши

такава проверка. Проверката е била

разпоредена. Изпратени са ни: протокол за приемане и предаване на
избирателния списък, който не ни е точно необходим за съответната
цел, от което е видно, че има 210 избиратели по избирателен списък;
списък на лицата, които са регистрирани в секционната избирателна
комисия – това са пет лица заедно с председател, заместникпредседател, секретар, като са посочени – това е списъкът, който
явно е даден на лицето, което се занимава с допуска на цивилни
лица на територията на затвора, тъй

като е посочено кога са

влезнали и кога са излезнали лицата. Също така една докладна
записка от служител на Главна дирекция „Охрана“, както и още една
докладна записка от полк. Кънински от Втори отряд.
Самото писмо в резюме, което ни е изпратено от
Министерството на правосъдието, е че ни уведомяват по повод
исканата от нас информация, че от събраните писмени материали и
проведени разговори с длъжностни лица, имащи отношение към
случая, се е установило, че на 12 май 2013 г. в 8,20 ч. сутринта
членовете на секционната избирателна комисия са влезли на
територията на затвора в гр. София. През изборния ден членовете и
наблюдателите периодично са влизали и излизали в Софийския
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затвор. Към 18,55 ч. членовете на комисията с председателя й са
излезли и в 20 ч. са се върнали за бюлетините. В 20,05 ч. комисията е
напуснала затвора с бюлетините.
Приложени са копия от докладни записки на дежурен главен
надзирател, постовия на входа на затвора, както и копия на
страниците от книгата за влезлите и излезлите посетители през
контролно-пропусквателните пунктове.
Предлагам ви да отговорим на отправеното от нас запитване
на председателя на управителния съвет на неправителствената
организация АРОЛ по следния начин:
„Уважаеми господин Стоянов,
След извършена проверка и въз основа на изпратената ни от
Министерството на правосъдието информация Ви уведомяваме, че в
изборния ден на 12 май 2013 г. членовете на СИК № 244605065 –
район „Сердика“, Столична община, намиращ се в Софийския
затвор, са излезли в 18,55 ч. и в 20,00 ч. отново са се върнали в
секционното помещение. В 20,05 ч. СИК е напуснала територията на
затвора с бюлетините.“
Ако прецените, можем да изпратим копие от писмото на
Министерството на правосъдието, както и от направената проверка,
но мисля, че чак толкова не им трябват.
ОБАЖДАТ СЕ: Не, не.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението за отговор. Имате ли забележки? – Ако няма, ще го
подложа на гласуване. Това беше по повод изпратен протокол, в
който беше посочен краен час на приключване на гласуването след
този, в който беше получен самият протокол. Ние го изпратихме на
Министерството на правосъдието за проверка. И това е отговорът.
Отделно

паралелно

с

това

имаше

и

запитване

от

тази

неправителствена организация АРОЛ. Включително и на срещата,
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която

проведохме

с

неправителствените

организации,

беше

повдигнат този въпрос.
Ако нямате други предложения за отговор, който е съгласен с
предложението на господин Троянов, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
7. От Народното събрание – прекратени пълномощията
на народния представител Павел Маринов Маринов.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо с вх. № 2105-НС от 21 юни 2013 г. от председателя на
Народното събрание Михаил Миков, с което ни уведомява, че
пълномощията на народния представител Павел Маринов Маринов
от 02 (втори) многомандатен изборен район – Бургаски, са
прекратени поради това, че му е гласувана оставката на основание
чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България,
поради което ви предлагам да приемем следното решение:
„На 21 юни 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Конституцията на Република България предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител Павел Маринов Маринов,
избран от 02 (втори) многомандатен изборен район – Бургаски,
издигнат от КП „Коалиция за България” в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител във 02 (втори)
многомандатен изборен район – Бургаски, Пенко Атанасов
Атанасов, ЕГН …, от листата на КП „Коалиция за България”.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.“
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада,
разполагате с проекта за решение във вътрешната мрежа за
днешното заседание.
Имате ли забележки? – Ако няма, ще го подложа на
гласуване.
Който е съгласен с проекта за решение относно обявяване за
избран за народен представител във 02 (втори) многомандатен
изборен район – Бургаски, Пенко Атанасов Атанасов, от листата на
КП „Коалиция за България”, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме Решение № 2723-НС.
6. От Народното събрание – прекратени пълномощията
на народния представител Росен Малинов Малинов.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, получено е писмо
с вх. № 2104-НС от 21 юни 2013 г. от председателя на Народното
събрание Михаил Миков, с което ни уведомява, че с решение от
същата дата са прекратени пълномощията на Росен Малинов
Малинов, на основание чл. 721 ал. 1,т. 1 и ал. 2 от Конституцията на
Република България, поради което ви предлагам следния проект за
решение:
„На 21 юни 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Конституцията на Република България предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител Росен Малинов Малинов,
избран от 24 (двадесет и четвърти) многомандатен изборен район –
София, издигнат от КП „Коалиция за България” в 42-то Народно
събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
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Обявява за избран за народен представител в 24 (двадесет и
четвърти) многомандатен изборен район – София, Таско Михайлов
Ерменков, ЕГН …, от листата на КП „Коалиция за България”.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.“
Това е следващият кандидат в листата на „Коалиция за
България“ за 24. многомандатен изборен район след Росен Малинов
Малинов.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Сидерова. Проектът за решение е във вътрешната мрежа.
Ако нямате възражения, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме Решение № 2724-НС.
15. От „Информационно обслужване“ АД – списък на
секционни

избирателни

комисии

в

чужбина

с

броя

на

справка

от

гласувалите – по искане на Конституционния съд.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Пристигнала

е

„Информационно обслужване“ АД по повод наше запитване, с която
ни предоставят списък на секционните избирателни комисии извън
страната, държавата в която се намират, населеното място, номера
на секционната комисия и броя на гласувалите лица в изборите на 12
май 2013 г. Справката сме поискали по повод искането на
Конституционния съд по конституционно дело № 15 – да
предоставим справка за това в кои секции извън страната са
гласували повече от 1000 души.
Това се секциите:
№

Държава

Населено място

Секция

Брой
гласували

1.

Австрия

Виена

320200002

1551

2.

Белгия

Брюксел

320700009

1076

13
3.

Великобритания

Лондон

320900018

2085

4.

Великобритания

Лондон

320900019

1688

5.

Гърция

Атина

321100026

1443

6.

Испания

Мадрид

321600054

1300

7.

Турция

Анкара

324700119

1083

8.

Турция

Бурса

324700124

1026

9.

Турция

Бурса

324700129

1262

10. Турция

Бурса

324700130

1015

11. Турция

Бурса

324700138

1399

12. Турция

Бурса

324700142

1170

13. Турция

Гебзе

324700148

1227

14. Турция

Гебзе

324700149

1138

15. Турция

Измир

324700154

1017

16. Турция

Измир

324700155

1630

17. Турция

Измир

324700157

1000

18. Турция

Измир

324700158

1588

19. Турция

Измир

324700159

1437

20. Турция

Измир

324700160

1108

21. Турция

Измир

324700161

1048

22. Турция

Инегьол

324700163

1122

23. Турция

Истанбул

324700165

1252

24. Турция

Истанбул

324700166

1374

25. Турция

Истанбул

324700167

1029

26. Турция

Чорлу

324700197

1415

27. Турция

Чорлу

324700201

1322

28. Германия

Берлин

325100207

1206

29. Германия

Мюнхен

325100209

1472

30. Германия

Франкфурт

325100210

1062

31. Франция

Париж

325200217

1109
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Това са секциите извън страната, в които са гласували повече
от 1000 души. Предлагам да изпратим писмо до Конституционния
съд, към което да приложим справката в изпълнение на тяхното
искане.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

подробния доклад на госпожа Сидерова. Запознахте се. Имате ли
възражения да се изпрати справката?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз ви предлагам така, както те искат,
в писмото да впишем само секциите, в които са гласували повече от
1000 души. Искането е по конст. дело № 15/2013 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имаме ли по конст.
дело № 15 искане да представим допълнителни доказателства?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имаме. Това са протоколите от
страната, които продължават да се преснимат.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Преснимането

е

приключило, но не са заверени.
Аз предлагам сега да изпратим тази справка, а след заверката
и останалите материали. Мисълта ми е, че има два варианта: можем
да ги изпратим едновременно, а можем и поетапно. С оглед на това,
че имахме срок до 20-ти, предлагам да изпратим тази справка сега.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение да се изпрати по конституционно дело № 15
от 2013 г. справката, както беше докладвана от госпожа Сидерова,
със секциите, където има гласували повече от 1000 избиратели.
Госпожа Дюкенджиева и госпожа Маркова са служебно
ангажирани, поради което преминаваме към т. 11 и 12 от дневния
ред.
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11. От

Александър

Станев

–

„Информационно

обслужване“ АД – интернет страница и имейл на Общинската
избирателна комисия – Варна.
12. От Ивайло Филипов - „Информационно обслужване“
АД – предложение за сключване на договор за интернет
страницата на ЦИК.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във вътрешната мрежа е
качено едно писмо. То е в pdf-формат. Пише: предложение от
„Информационно обслужване“ АД. Ще ви помоля да го отворите и
да се запознаете с него, а аз ще ви кажа за какво става въпрос.
В края на миналата седмица – в четвъртък, на последното ни
заседание,

ние

гласувахме

да

се

изпрати

отговор

на

„Информационно обслужване“ АД във връзка със сключването на
договор за усъвършенстване на интернет страницата на Централната
избирателна комисия във връзка с новите изисквания в Изборния
кодекс, които са от м. февруари 2013 г. при същите условия като
досега, като предложихме да ни бъде предоставен проект за договор.
В момента има два документа, освен писмото. Единият
документ – приложение № 1, е задание за усъвършенстване и
поддръжка на интернет страницата на ЦИК. Ако сте имали
възможност да се запознаете с нея, ще видите, че в този вид, в който
е изготвено заданието, се обхващат вече всички възможности, които
са

съгласно

изискванията

на

Изборния

кодекс,

а

именно

Централната избирателна комисия да осигури интернет страница на
районните избирателни комисии – нещо, което направихме пътьом
във връзка с изборите, но сега го оформяме официално; и създаване
на интернет страници на общинските избирателни комисии, което
ни предстои тепърва от тук нататък във връзка с частичните избори,
които се провеждат. И на първо време ще бъде частичният избор за
кмет на община Варна. Ще допълня после, тъй като има още едно
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писмо за община Варна, което не е във вътрешната мрежа, но то е
кратко и ще ви го прочета по-късно.
Приложение № 2 съдържа ценовото предложение, което
фактически бяхме получили по-рано и в него няма промяна, така че
с него сме запознати още от миналата седмица. Както още тогава
споменах, тъй като общата сума е … лв. без ДДС, т.е. е под 20 000
лв., спазено е и изискването да можем да сключим договор без
преминаване през цялата процедура за обществените поръчки.
Голяма част от нещата споменах и предния път. Цените на
електронните пощенски кутии са рязко намалени. Досега бяха по …
лв. без ДДС, сега са по … лв. именно защото броят им е голям и при
това положение, тъй като има повтаряемост при създаването, има
възможност, а и те като търговска фирма са преценили, че могат да
направят значителна отстъпка в това отношение.
По отношение на другите суми, ние ги бяхме разгледали
миналата седмица. Имаше и докладна записка от господин Ивайло
Цонковски, така че знаем, че тази сума я има като налична по
нашите сметки и че сумите, които са дадени като предложение, са
съпоставими с досегашните суми, които са по договорите. Има и
известни занижения.
След приложение № 2 накрая е предложен и самият
проектодоговор. В проектодоговора, както виждате още в началото,
са се съобразили с това, че изпълняващ длъжността е Ивайло
Цонковски, който заедно с главния счетоводител да подпише
договора.
Съжалявам, че я няма Анна Манахова, тъй като тя се
ангажира с договорите, да го прегледа, но аз го прегледах в
сравнение със старите договори като ангажименти. Спазено е, като
са добавени единствено различията, които сега се изискват съгласно
самото задание, което е в три точки. Но все пак искам да чуя и
вашето мнение, за да можем да вземем решение и да упълномощим
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да се придвижи по-нататък подписването на договора съгласно това
задание.
Аз по заданието нямам забележки, защото преди това
многократно сме

разговаряли, за да стигнем до този вид на

заданието и каквито дребни детайли е имало, сме ги изчистили и са
обхванати.
Сега да ви кажа и за второто писмо, което е получено по
електронната поща допълнително. То е че сайтът на общинската
избирателна комисия – Варна, вече действа и той може да се отвори
и да се види на съответния адрес, който е: ОИК 0306.ЦИК.БГ. В
писмото пише, че са изпратени съответните пароли и съответните
функционалности на сайта са в действие, така че от ОИК – Варна
могат да изпращат необходимите данни, които да се качат на сайта.
Писмото е от 20 юни – петък, но знаете, че ние в петък нямахме
заседание, така че де факто доколкото знам, в ОИК –Варна са
уведомени чрез директора на „Информационно обслужване“ във
Варна, но нямам представа дали са започнали да подават данните
относно кандидатските листи, застъпниците и т.н. – нещата, които са
съгласно изискванията на измененията в Изборния кодекс. Но става
въпрос, че за Варна в момента сайтът им действа и трябва да се
използва за зареждане с необходимите данни.
Освен това има едно запитване, тъй като Варна е една от найголемите общини и вероятно ще има интерес. Имаше запитване с
предложение и аз принципно съм съгласен. За да може гражданите,
които искат да се обърнат по-бързо към страницата на ОИК – Варна,
тъй като ви казах, че има и цифри, които е трудно да се знаят: в
нашия сайт в „бързи връзки“ горе вдясно, да бъде включена бърза
връзка към ОИК – Варна, тъй като това е актуалното и да може
директно да се отваря страницата на ОИК – Варна и да могат да се
разглеждат данните, резултатите, тъй като там ще има сканирани
секционни протоколи и т.н.
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На това запитване може да се отговори и по телефона или с
обратен имейл, че сме съгласни в бързи връзки да се сложи
съответно връзката към сайта на ОИК – Варна, за да могат
гражданите да се свързват, тъй като нашият сайт е известен и всички
обикновено минават през нашия сайт. Впоследствие сме разговаряли
как да направим, така че да има лесна връзка към всички останали
сайтове, но това ще стане с допълнително уточняване в „контакти“.
Там сега ги има адресите и телефоните за контакти на всички
общински избирателни комисии, но ще трябва там да включим и
самия сайт, за да може пак чрез нашия сайт, когато се влезе в
„контакти“ – сега има контакти само ЦИК и РИК, да има и контакти
с общинските избирателни комисии, които са 264 и таблицата ще
бъде доста голяма, но те ще бъдат разпределени на същия принцип:
по области и по общини в области, така че да може да се търсят
поименно.
А в самото изложение на заданието ще видите, че първата
заглавна страница е дадена в приложението, за да видим как
изглежда една страница на общинска избирателна комисия. Тук
например е дадена общинската избирателна комисия в Банско,
област Благоевград, но тя си излиза със съответно данните за
общината и областта. Но търсенето, макар че това го бяхме говорили
много отдавна, е почти невъзможно да се търси по текст, тъй като е
малко трудно, но на принципа на районните избирателни комисии,
които са номерирани от 1 до 31, всички пък общини имат № по
ЕКАТЕ или ЕКНМ, който е от четири цифри и затова фактически
Варна е 0306, защото номерът на община Варна е 0306, а отпред
навсякъде ще има ОИК. Но ви казах, че чрез „контакти“ ще бъде
елементарно да се влезе и да се избере директно като се кликне.
Това е, което мога да ви кажа по интернет страницата.
Миналия път ви казах, че закъсняхме доста, тъй като срокът за
нашата интернет страница изтече на 3 юни, но с негласни договорки
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тя продължава да се поддържа и работи. И аз смятам, че ако до края
на тази седмица, което означава и краят на този месец, сключим
договор, всичко ще бъде в рамките на допустимата граница на
изчакване.
Моето мнение е да се съгласим да подпишем договор при
тези условия с това задание, което те ни изпращат. Искам също така
да чуя и вашето мнение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на господин Христов. Имате думата за коментари.
Имате ли коментари, забележки, въпроси, възражения?
Колеги, ако нямате коментари, трябва да подложа на
гласуване предложението, което е пред вас във вътрешната мрежа и
да бъде гласувано предложението за вземане на решение да бъде
сключен договор, така както е обективиран в проекта пред вас, с
условия и срокове за изпълнение, предмет и съобразно ценовото
предложение, което е в приложение № 2 за усъвършенстване и
поддръжка на официалната интернет страница на Централната
избирателна комисия и подсайтовете на РИК и ОИК.
Всъщност предложението е следното: да бъде гласувано
решение, с което да бъде сключен договор между Централната
избирателна комисия, представлявана от изпълняващия длъжността
главен секретар на администрацията на ЦИК и главния счетоводител
на ЦИК и „Информационно обслужване“ АД, представлявано от
изпълнителния му директор, с предмет: създаване подсайтове на
ОИК в областта, ЦИК.БГ, поддръжка актуално съдържанието на
официалната интернет страница на ЦИК и на подсайтовете на РИК
и ОИК, включително и допълнителна обработка на изображение и
форматиране на текст, предоставяне пространство на собствени
сървъри

с висока

степен

на

защита

на

съдържанието

от

неоторизиран достъп, действие на антивирусна защита и 24-часово
архивиране на информацията, на което да бъдат разположени
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интернет страниците по буква „б“ и да бъде осигурен свободен
достъп до тях; създаване, активиране и управляване до 320 броя
електронни пощенски кутии в областта ЦИК.БГ по заявка на
възложителя и при осигуряване на надеждна антивирусна и
антиспам защита и 24-часово архивиране на информацията за срок
от една година, съобразно ценовото предложение, обективирано в
приложение № 2 за усъвършенстване и поддръжка на официалната
интернет страница на ЦИК и подсайтовете на РИК и ОИК; както и
неразделна

част

усъвършенстване

от
и

договора
поддръжка

следва
на

да

бъде

интернет

задание

за

страницата

на

Централната избирателна комисия, обективирано в приложение № 1;
както и да бъдат упълномощени изпълняващият длъжността главен
секретар на администрацията на ЦИК и главният счетоводител на
ЦИК да подпишат договора от името на Централната избирателна
комисия.
Това е предложението за взимане на решение и в момента, в
който имаме кворум, ще го подложа на гласуване.
Господин Христов, вие имате ли друг доклад?
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Само да допълня, че има докладна
записка от господин Ивайло Цонковски да му се създаде електронна
служебна пощенска кутия, тъй като до този момент не му е била
създадена. Аз смятам, че трябва да се създаде такава кутия и да
уведомим разбира се „Информационно обслужване“ АД за
изпълнение на тази задача.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Преди да гласуваме,
поради липса в момента на необходимия кворум, ще дам думата на
госпожа Андреева, която ще докладва една неокомплектована
преписка. Заповядайте!
14. От БСП – община Родопи – предложение за промяна в
Общинската избирателна комисия – Родопи - Пловдив.

21
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, с вх. № 545 от 21 юни 2013 г. е
постъпило заявление от Иванка Петкова Петкова – председател на
Общинския съвет на БСП в община Родопи – Пловдив, с която се
иска извършване на замяна в общинската избирателна комисия.
Предлага се на мястото на Ганчо Толев – секретар, да бъде назначен
Захари Христов.
Засега обаче заявлението е постъпило в Централната
избирателна

комисия

единствено

по

имейл,

неподписано.

Установена е връзка с деловодството, като заявителят е информирал,
че преписката ще постъпи в оригинал – заявлението заедно с
декларацията и диплом за завършено висше образование, както и
документи във връзка с отказа на секретаря също в оригинал.
До комплектуването преписката ще бъде прибрана в
деловодството и ще бъде докладвана на следващото заседание на
комисията.
17. Запитване от Сергей Иванов относно датата за
провеждане на частичен избор за кмет на община Трън.
Също така с вх. № 547 от 24 юни 2013 г., от днес, е постъпило
запитване от Сергей Иванов, който се интересува кога ще бъдат
произведени частичните избори за кмет на община Трън поради
подадената оставка. Тази преписка миналата седмица беше
докладвана от колегата Караджов, като Централната избирателна
комисия я комплектува и я изпрати за насрочване на частичния
избор.
Предлагам във връзка с това да бъде отговорено по
електронен път обратно на господин Иванов, че предстои издаването
на указ за насрочване на изборите поради изпращане на преписката
на президента на републиката.
Госпожо Солакова, имате думата за доклад.
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16. Споразумение

за

транспортно

осигуряване

на

Централната избирателна комисия.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, спомняте си, че с
протоколно решение от 19 юни т.г. на Централната избирателна
комисия изпратихме писмо до Националната служба за охрана с
предложение за удължаване на срока на споразумението за
транспортно осигуряване на ЦИК. В предложението ние обърнахме
внимание на насрочените частични избори за кмет на община Варна
и евентуален втори тур на 7 юли, както и приемане на документите
до 9 юли 2013 г.
В отговор на нашето писмо от Националната служба за
охрана сме получили проект на споразумение със срок на действие
от 27 юни 2013 г. Тоест, те предлагат не с анекс да удължим срока на
преди действащото споразумение, което ще се прекрати с
изтичането на срока на 26 юни 2013 г. включително, а да сключим
ново споразумение с действие от 27 юни до 31 декември 2013 г.
Възприели са нашето предложение до 9 юли 2013 г.
Националната служба за охрана да осигури 6 бр. автомобили, а от 10
юли до 31 декември 2013 г. – 2 бр. автомобили с водачи.
Всички финансови отношения остават непроменени. Те са
такива, каквито бяха в предишното споразумение.
Преди

малко

в

началото

на

заседанието

ми

беше

предоставено с ваша резолюция, ако считате за удачно, в момента
можем да сканираме проекта на споразумението и да го качим в
папка заседания.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да.
Давам 10 минути почивка.
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(След почивката.)
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Продължаваме

заседанието.
Има проблем с включването на видеоизлъчването, но има
подаден сигнал до „Информационно обслужване“ АД за проблема с
видеоизлъчването. Ще бъде отстранен при първа възможност, но не
могат да се ангажират с срок, поради което ви предлагам да
продължим, ако нямате възражения, разбира се.
12. От Ивайло Филипов - „Информационно обслужване“
АД – предложение за сключване на договор за интернет
страницата на ЦИК - продължение.
Сега се връщаме към предложението на господин Емануил
Христов. Чухте го, има го обективирано във вътрешната мрежа и ако
имате възражения или забележки, моля да ги направите, за да го
подложа на гласуване.
Имате ли коментари? – Ако няма, който е съгласен с
предложението на господин Емануил Христов – той го докладва, а аз
го обявих като решение, което следва да бъде взето, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение за сключване на договора, който господин
Емануил Христов докладва, и упълномощаване на изпълняващия
длъжността главен секретар на администрацията на ЦИК и главния
счетоводител на ЦИК да подпишат договора за Централната
избирателна комисия.
Следващото за гласуване е предложението да бъде създадена
електронна пощенска кутия на господин Цонковски – изпълняващ
длъжността главен секретар на администрацията на ЦИК.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладната записка не е качена във
вътрешната мрежа. Аз чух, че има докладна записка от него, но
само за него ли става дума?
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Само за него.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Защото ако принципно решим...
Всички докладни трябва да бъдат от изпълняващия длъжността, а не
от всяко лице до Централната избирателна комисия. Това исках да
направя като уточнение.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Има

ли

друго

конкретно предложение?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз лично считам, макар че може би е
важно колкото се може по-скоро да има, принципно да се реши за
служителите в администрацията да се направят пощенски кутии: на
всички, които са назначени на длъжност в администрацията на
Централната избирателна комисия
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз не мога да кажа дали да е за
всички. Първоначално беше само за членовете на ЦИК и една
централна кутия за комисията.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тогава трябва да уточним за кои
длъжности в администрацията на ЦИК – които са ръководни,
експертни или над еди-коя си длъжност, да имат право на пощенска
кутия; и кои длъжности в администрацията на ЦИК няма да имат
право на пощенска кутия. Тогава това трябва първо да решим, за да
можем да знаем, че той като главен експерт ще има и всеки който е
главен експерт в администрацията ще има право, но който например,
е младши няма да има по не знам какви съображения...
Но аз тогава ще гласувам против, ако това е по докладна
записка на главен експерт, без да сме решили принципно въпроса
кои служители в администрацията на ЦИК ще имат пощенски кутии.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз съм напълно съгласен с госпожа
Солакова, че може би трябва да го обсъдим, защото например
Красимира Манолова също е главен експерт, но няма пощенска
кутия и ползва общата. Може би ще трябва наистина да вземем
решение на кои хора и защо ще им бъдат необходими такива
пощенски кутии.
Предлагам днес да не решаваме този въпрос. Докладната не е
качена във вътрешната мрежа, тъй като дойде в последния момент
преди да започне заседанието. Но тя е от два реда. При мене е и ще
ви я покажа, ако държите. Нормално е и всички служители по
принцип имат такива пощенски кутии. (Реплики.)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, да направя
едно уточнение.
Тази докладна пристигна преди заседанието. Аз съм я
разпределила на господин Емануил Христов. Не съм я включила в
проекта за дневен ред и поради тази причина не е и в мрежата за
днешното заседание. Ако прецените, може да бъде качена. Господин
Христов я докладва за сведение. Предложи да се вземе решение –
нямаше възражения. Сега, след като имате, аз ще ви предложа да
бъде включена в дневния ред за следващото заседание, но е въпрос
на преценка на комисията.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да бъде оставена за следващото
заседание.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предложението на
господин Христов е да бъда включена в дневния ред на следващото
заседание и съответно качена във вътрешната мрежа.
Господин Троянов имаше заявка за доклад. Заповядайте!
18. Искане на възнаграждение от ОИК – Асеновград.
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БИСЕР

ТРОЯНОВ:

Уважаеми

колеги,

общинската

избирателна комисия в Асеновград е изпратила писмо, с което иска
да се заплати възнаграждение за проведено заседание на 4 юни 2013
г., на което са присъствали в пълен състав членовете на комисията.
На заседанието са прекратили пълномощията на общински съветник
от политическа партия и са обявили за избран за общински съветник
следващия в листата на същата политическата партия.
Предлагам на основание чл. 277 от Изборния кодекс това
заседание да бъде изплатено от държавния бюджет.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте доклада. Имате
ли възражения или забележки? – Ако няма, който е съгласен с
предложението за изплащане на възнаграждение на ОИК Асеновград, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение.
16. Споразумение

за

транспортно

осигуряване

на

Централната избирателна комисия - продължение.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожо председател, докладвах
проекта на споразумение, който получихме от Националната служба
за охрана. Вече е в сканиран вид и се намира в папка заседания.
Ще ви помоля да погледнете. Към проекта, който ни е
представен от Националната служба за охрана, ще предложа
корекции. Вместо решение № на Централната избирателна комисия,
тъй като това

ще се приеме с протоколно решение и ще бъде

отразено точно така: протоколното решение с датата на приемането.
За Централната избирателна комисия

ще добавим данни

относно седалище и адрес, както и единен идентификационен
номер – кода по БУЛСТАТ.
В точка 1.3. е допусната една техническа грешка. Точка 4 ще
коригираме на точка 1.4.
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Това са предложенията, които предлагам като корекции.
Иначе още един път ви казвам, че финансовите взаимоотношения
остават непроменени. Точка 1 на споразумението от 14 март, в
случая се преповтаря в точка 1.1. и в точка 1.2.
Знаете, че от името на Централната избирателна комисия
проведохме среща с представител на Националната служба за
охрана, на която присъствахме аз, госпожа Румяна Сидерова и
госпожа Мая Андреева. Ние тогава бяхме уверени, че отношенията
ни до 31 декември 2013 г. ще бъдат при същите условия, както по
предишното споразумение.
Предлагам да приемем протоколно решение, ако няма други
забележки и предложения: протоколно решение за подписване на
споразумение и упълномощаване на изпълняващия длъжността
главен секретар на администрацията на ЦИК господин Ивайло
Цонковски, и Виолета Георгиева - главният счетоводител на ЦИК,
да подпишат споразумението от името на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.
Разполагате и с проекта. Имате ли коментари, за да го подложа на
гласуване?
По точка 1.4. това означава, че автомобилите ще бъдат
предоставяни с предварителна заявка, така ли?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да. (Реплики.)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако нямате въпроси
или забележки, който е съгласен да гласуваме решение да бъде
сключено

споразумение

за

транспортното

осигуряване

на

Централната избирателна комисия с Националната служба за охрана
при президента на Република България съобразно проекта и да бъдат
упълномощени изпълняващият длъжността главен секретар и
главният счетоводител на администрацията на ЦИК да подпишат за
ЦИК споразумението, моля да гласува.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме

решение

за

сключване

на

споразумение

и

упълномощаване на служители от администрацията на ЦИК да го
подпишат за Централната избирателна комисия.
Госпожо Маркова, заповядайте.
10. От Илия Горанов – проверка на избирателни права в
община Варна за частичния избор.
ЕЛЕНА

МАРКОВА:

Докладвам

само

за

сведение

информация от Илия Горанов – ръководител на ЕКАТЕ към
„Информационно обслужване“ АД, с което ни информира с писмо
по имейла, че на сайта на ЦИК, раздел за граждани – „Проверки за
избирателни права“, системата е параметризирана за проверка на
избирателните списъци в община Варна за частичните избори, за
което е информирана и общинската избирателна комисия – Варна.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли други
доклади? – Ако няма и сме изчерпили дневния ред, моето
предложение е следващото заседание да бъде в сряда, на 26 юни
2013 г., от 15,00 ч. и тези докладни записки, които госпожа Сидерова
коментира – за обявяване на конкурси за длъжности за държавни
служители, да бъдат включени в дневния ред. Те ще бъдат качени
във вътрешната мрежа и ще се запознаете с тях.
РУМЯНА СИДЕРОВА: И тъй като госпожа Маркова в
момента е в залата, докладните записки, свързани с конкурсите, ще
ви бъдат изпратени и на вас и дадени копия, тъй като вие се
ангажирахте с господин Христов да внесете докладна записка.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Може ли да не внасяме докладна
записка, а направо проект за решение? (Реплики.)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, на следващото
заседание в дневния ред се включва вашият доклад, обективиран в
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каквато

форма

прецените.

Също

считам,

че

проектите

за

хронограми, които госпожа Дюкенджиева е изготвила за изборите на
29 септември 2013 г., също следва да бъдат разгледани. От нашите
служители има изготвен един график за месеците юли и август,
който ще ви моля да попълните относно присъствията и отсъствията
ви до края на м. август, за да можем да имаме кворум за заседанията,
съобразено и със сроковете в хронограмите.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Следващото заседание на комисията е на 26 юни 2013 г.,
сряда, от 15,00 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 16,30 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

