
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 344

На  1  юли  2013  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Докладна  записка  от  Ивайло  Цонковски  –  и.д.  главен 

секретар на администрацията на Централната избирателна комисия, 

относно заплащане за положен извънреден труд. 

Докладва: Румяна Сидерова

2.  Проект  на  решение  относно  отваряне  на  изборното 

помещение в Общинската избирателна комисия – Любимец, област 

Хасково. 

Докладва: Силва Дюкенджиева 

3. Писмо от областния управител на област Видин относно 

прибрани изборни книжа от изборите на 12 май 2013 г. 

Докладва: Силва Дюкенджиева 

4. Имейл – жалба от Таня Цанева относно наранен печат на 

29 юни 2013 г. в СИК № 78 – Варна, и протокол от СИК № 78. 

Докладва: Силва Дюкенджиева 



5. Имейл от „Информационно обслужване“ АД – Александър 

Станев, отговор на изх. № 500-НС/28 юни 2013 г. относно списък с 

кандидатските листи за народни представители. 

Докладва: Паскал Бояджийски

6.  Имейл  от  „Информационно  обслужване“  АД  –  Ивайло 

Филипов, освобождаване на банковата гаранция по договор № 1-НС 

от  16  април  2013  г.  за  компютърна  обработка  на  резултатите  от 

изборите. 

Докладва: Паскал Бояджийски

7.  Имейл  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Генерал 

Тошево,  относно  неполучени  възнаграждения  за  проведени 

заседания и дежурства за 2012 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски

8.  Приемо-предавателен  протокол  между  „Информационно 

обслужване“ АД и Централната избирателна комисия. 

Докладва: Емануил Христов

9. Доклад на дежурния. 

Докладва: Елена Маркова

10. Доклад на дежурния. 

Докладва: Паскал Бояджийски

11. Възнаграждение на ОИК – Аврен, област Варна. 

Докладва: Силва Дюкенджиева 

12. Възнаграждение на ОИК – Бяла Слатина, област Враца. 

Докладва: Силва Дюкенджиева 

13. Възнаграждение на ОИК – Варна, област Варна. 

Докладва: Румяна Сидерова

14.  Приемане  на  решение  за  изменение  и  допълнение  на 

Решение № 2685-МИ от 28 май 2013 г. на Централната избирателна 

комисия.  

Докладват: Мая Андреева, Емануил Христов
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ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария  Мусорлиева,  Мая  Андреева,  Румяна  Сидерова,  Сабрие 

Сапунджиева,  Севинч  Солакова,  Бисер  Троянов,  Валентин 

Бойкинов,  Венцислав  Караджов,   Владимир  Христов,  Гергана 

Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева, 

Красимир Калинов, Мариана Христова, Паскал Бояджийски и Силва 

Дюкенджиева.

ОТСЪСТВА: Анна Колушева-Манахова. 

Заседанието  бе  открито  в  15,10  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам  заседанието  на  Централната  избирателна  комисия  на 

1 юли 2013 г. 

Предложен ви е проект за дневен ред. Ако имате възражения, 

ще ви моля да ги направите. Ако имате допълнения – също. 

Господин Христов, заповядайте. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: По предложената осма точка - Писмо 

от Общинската избирателна комисия – Калояново, за прекратяване 

пълномощията на кмета на с. Ръжево Конаре, искам да ви кажа, че 

още не е окомплектована преписката, така че предлагам точка осма 

да  отпадне.  Но  в  същото  време  предлагам  да  бъде  включено  в 

дневния ред разглеждането на приемо-предавателен протокол между 

„Информационно  обслужване“  АД  и  Централната  избирателна 

комисия  във  връзка  със  софтуера  за  програмното  осигуряване  за 

произвеждане на частични местни избори – корекцията, която беше 
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направена съгласно указанията. Изпратен ни е материалът, така че 

ще докладвам по него и да го приемем. 

Предлагам като точка осма на мястото на предложената за 

ОИК – Калояново, тъй като не е комплектувана, да влезе приемо-

предавателен протокол между „Информационно обслужване“ АД  и 

ЦИК. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Има  ли  други 

допълнения? – Ако няма, сега ще дам думата на госпожа Маркова 

като дежурен член на ЦИК за 30 юни 2013 г., да докладва относно 

проведения частичен избор за кмет на община Варна, област Варна. 

9. Доклад на дежурния. 

ЕЛЕНА МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вчерашния  ден 

бяхме  дежурни:   госпожа  Дюкенджиева,  госпожа  Андреева  и  аз. 

Работният  ден  премина  спокойно.  Всички  секции  бяха  отворени 

навреме. 

Постъпи един сигнал, който в момента не мога да цитирам. 

Оплакването  е,  че  в  една  секция  -  №  79,  в  училище  „Любен 

Каравелов“, представител на неправителствена организация не беше 

допуснат като втори наблюдател в секцията. Той говори първо с мен 

по  телефона,  след  това  пуснаха  сигнал  от  неправителствената 

организация, че печатът не е маркиран в началото на работния ден. 

Госпожа  Дюкенджиева  изиска  протокола  за  маркиране  на 

печата  и  протоколът  беше  сканиран  и  изпратен  по  факс  от 

общинската избирателна комисия. Копието от протокола се намира в 

канцеларията.От сканираното копие е видно, че в 7 ч. при отваряне 

на секцията,  протоколът е попълнен по надлежния ред.  Това не е 

оформено  като  жалба  и  по  този  повод  беше  информирано 

ръководството и не беше свикана Централната избирателна комисия. 

Нямаше никакви други сигнали. Нямаше никакво напрежение 

или поне информация затова до нас не достигна.  Регулярно беше 
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подавана информацията. Последната информация, която помня като 

таблица  за  избирателната  активност  към  17,30  ч.  за  гласувалите 

беше 18,35 на сто. От 291 хиляди гласоподаватели по избирателен 

списък, бяха гласували малко повече от 53 хиляди. 

Знаете,  че  в  момента  очакваме  да  дойдат  оригиналите  от 

протоколите да бъдат приети от Централната избирателна комисия и 

повторно да бъдат въведени  в базата данни. Благодаря ви. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Имате  ли  въпроси?  – 

Ако няма, продължаваме с дневния ред. 

Заповядайте,  господин  Бояджийски,  за  доклад  от 

дежурството. 

6. Имейл от „Информационно обслужване“ АД – Ивайло 

Филипов,  освобождаване  на  банковата  гаранция  по  договор 

№ 1-НС  от  16  април  2013  г.  за  компютърна  обработка  на 

резултатите от изборите. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  от  дежурството  се 

очертава, че няма много голяма кореспонденция. На първо място е 

получено  писмо  от  господин  Ивайло  Филипов  –  изпълнителен 

директор на „Информационно обслужване“ АД, в което пише, че във 

връзка  с  приключване  на  работата  по  Договор  № 1-НС/16  април 

2013 г. за компютърна обработка на резултатите от парламентарните 

избори и  на основание т.  7.3.  от  същия,  моли да  му бъде  върнат 

оригиналът на банковата гаранция за изпълнение на този договор. 

По  този  въпрос  се  очаква  решение  на  Централната  избирателна 

комисия,  доколкото разбирам от  госпожа Маркова за  утре или за 

следващото заседание, след като бъде подготвено и прегледано със 

съответния протокол от предходно заседание на комисията. 

Затова засега ви го докладвам за сведение. 

10. Доклад на дежурния. 
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Друго за сведение. От Народното 

събрание е пристигнала покана за участие в публична дискусия за 

промени в Изборния кодекс. То е с вх. № 582/28 юни 2013 г. и е от 

Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения 

на 42-то Народно събрание. Не знам дали фигурира във вътрешната 

мрежа.  Доколкото  чух,  доста  колеги  са  запознати  с  това  писмо. 

Докладвам го за протокола. 

„Уважаеми  дами  и  господа,  в  рамките  на  започналите 

публични обсъждания за промени на изборните правила ви каним на 

поредната  публична  дискусия  за  обсъждане  на  вида  избирателна 

система. Докладват: 

„Пропорционална  избирателна  система  с  преференции“  – 

Борис Слав, Институт за модерна политика. 

„Смесена  немска  избирателна  система“  –  проф.  Емилия 

Друмева и проф. Михаил Константинов. 

„Мажоритарна  избирателна  система“  –  докладва  Валери 

Найденов. 

Дискусията  ще  се  проведе  на  2  юли  2013  г.  от   11  ч.  в 

пленарната зала в сградата на Народното събрание. Дискусията ще 

се излъчва в реално време в интернет чрез интернет-страницата на 

Народното събрание. 

С уважение: 

Мая  Манолова  –  заместник-председател  на  Народното 

събрание“ 

 Доколкото  виждам,  поканата  е  изпратена  на  мейла  на 

Централната  избирателна  комисия  –  администрация  ЦИК.  То  е 

типово, така че може да е изпратено до всички организации, които са 

преценили. Не знам дали се налага да вземем решение, с което да 

упълномощим колега да отиде. 

КРАСИМИР КАЛИНОВ: Аз лично ще ходя от мое име. 
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, аз нямам нищо 

против.  Просто  искам  да  се  изясним.  Естествено,  всеки  може  да 

отиде  и  да  изрази  личната  си  позиция.  Ставаше  въпрос  дали  от 

името на Централната избирателна комисия ще бъде упълномощен 

някой  да  отиде,  който  да  представлява  комисията.  Затова  става 

въпрос. 

Аз останах също с впечатление, че поканата е за Централната 

избирателна  комисия  и  ми  се  иска  да  изясним  това  положение. 

Разбира се, че всеки който прецени, може да отиде. Просто да е ясно, 

когато някой отиде и участва там, дали представлява себе си или 

представлява Централната избирателна комисия по нейно решение и 

съответно в какви граници. 

ЕЛЕНА МАРКОВА: Господин Бояджийски, да ни кажете към 

тази покана  има ли ги приложени, понеже казахте, че ще има три 

изложения  със  съответни  теми?  Възможно  е,  понякога  да  ги 

прилагат. Питам има ли или няма? 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Доколкото  виждам,  няма.  Като 

прикачен файл е изпратена само поканата. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  мисля,  че  ние  нямаме  никаква 

готовност  да  изказваме  каквато  и  да  е  позиция.  Аз  даже  нямам 

възможност лична позиция да изказвам, камо ли позиция от името 

на  ЦИК.  За  да  може  да  се  изкаже  някаква  позиция  от  името  на 

Централната избирателна комисия, трябва да се разгледат трите вида 

системи тук, на заседание, и да вземем  някакво становище. 

Аз смятам обаче, че ние трябва да отидем и да присъстваме 

като комисия. Да се разбере, че сме присъствали на това обсъждане 

и да чуем изложенията, които ще бъдат направени. А след това вече 

с оглед и на това наше решение – мисля, че не сме го забравили, като 

изминат  парламентарните  избори,  да  направим  една  преценка  за 
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непълноти и други действия, които трябва да се приемат по промяна 

на  Изборния  кодекс  в  зависимо  сега  и  какво  решение  ще  вземе 

Народното събрание, да си изготвим нашето становище по нормите, 

които прилагахме за изборите на 12 май 2013 г. 

Но  сега  само  трябва  да  се  присъства  и  да  се  изслушат 

позициите, но и разбира се да се чуе в обществото, че Централната 

избирателна комисия е уважила този форум. Това е моето мнение. И 

аз бих отишла и от името на Централната избирателна комисия, ако 

се вземе такова решение, заедно с други колеги, разбира се, които 

изявят желание. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Под позиция аз  имах 

предвид  точно  това,  че  не  става  въпрос  за  някакво  конкретно 

становище по темите, които ще се обсъждат, защото разбира се, че в 

кратките срокове, в които ни е изпратена поканата – тя пристигна в 

петък,  не е  реалистично да се подготви такова становище,  а  и не 

знам  до  каква  степен  ние  можем  да  се  ангажираме  с  такова 

становище.  Но мисълта ми беше точно тази – да вземем решение 

дали Централната избирателна комисия ще бъде представлявана от 

определени нейни членове, кои ще бъдат те и разбира се, че ще бъде 

изслушана дискусията.  Но в рамките на  това,  което ние вече  сме 

решавали, в рамките на ясните позиции на Централната избирателна 

комисия по определени въпроси аз също не виждам никаква пречка, 

ако нещо се обсъжда, по което има ясно решение, да се доведе до 

знанието  на  участващите  в  дискусията  какво  е  решението  на 

комисията. 

Аз лично съм възпрепятствана  утре да  присъствам на  тази 

дискусия, тъй като съм в съдебно заседание и то продължава целия 

ден.  Но  ще  ви  помоля  да  гласуваме  едно  решение,  с  което  да 

упълномощим  определени  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  които  да  присъстват:  госпожа  Сидерова  заяви  желание, 

господин  Калинов  доколкото  разбирам  –  също.  Но  господин 

8



Калинов сега прави уточнение, че той желае да присъства в лично 

качество. 

Има  ли  други  желаещи,  които  искат  да  участват  в  тази 

дискусия? Става въпрос за поканата, която ни е отправила госпожа 

Мая Манолова. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Също  госпожа  Солакова, 

господин Чаушев и аз. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Цялата  комисия  е 

поканена. Лични покани са изпратени на всеки един член. 

Господин Христов искаше думата. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Колеги,  понеже  това  е  покана  за 

комисията, ви предлагам всеки, който е свободен и може да отиде, 

да отиде. Аз не съм съгласен изцяло с колегите, че който и да било 

от  нас  не  бил  подготвен.  Колегата  Сидерова  е  достатъчно 

подготвена да коментира примерно по темата. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние не знаем те какво ще говорят. Аз 

имам общо понятие по темите. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: От това, което се чу в общественото 

пространство,  ще  се  прави  презентация  на  тази  пропорционална 

система с преференции и на смесения тип германска система – тя е 

почти  механично  смесена,  макар  и  не  е  изцяло  механична 

германската. 

Мисълта  ми  е,  че  най-малкото  опита,  който  имаме  от 

провеждането на изборите, да не говорим, че българската Централна 

избирателна комисия е правила два пъти избори с преференции, така 

че има достатъчно опит.  Аз не съм съгласен и предлагам всички, 

които  имат  възможност,  да  отидат.  Лично  аз  нямам  възможност, 

иначе  с  удоволствие  бих  отишъл  да  чуя  проф.  Друмева.  Но  ви 

приканвам, колеги, който е свободен в този час утре, да отиде на 

тази дискусия. 
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Тогава ще си позволя 

да  ви  предложа  да  вземем  едно  решение,  с  което  членове  на 

Централната избирателна комисия да присъстват на тази дискусия и 

да представляват Централната избирателна комисия. Тоест, всички 

присъстващи членове на ЦИК, присъстват по решение на комисията. 

Разбира  се,  ако  някой  иска  да  заяви  собствената  си  позиция,  е 

свободен да го направи със съответното заявяване. 

Най-напред с гласуване да определим член на Централната 

избирателна  комисия,  който  да  брои.  Предлагам  ви  да  гласуваме 

господин Бояджийски да брои гласовете. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Господин Бояджийски ще брои. 

Сега  ще  помоля  да  гласуваме  предложението  относно 

приемането  на  поканата  за  участие  в  дискусията  в  Народното 

събрание. Който е съгласен да се приеме поканата, която е отправена 

за участие в дискусията и Централната избирателна комисия да бъде 

представлявана от нейни членове, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

10. Доклад на дежурния. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги,  продължавам с доклада 

за дежурството. 

Очевидно писмото е от 28 юни 2013 г., но не е докладвано и 

трябва да ви го докладвам. От „Информационно обслужване“ АД е 

изпратен списък с 29 души – техни служители, които ще осигуряват 

компютърната обработка на частичните избори за кмет на Община 

Варна. 

Това  е  за  сведение,  защото  тези  хора  вече  са  получили 

достъп. 
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5. Имейл  от  „Информационно  обслужване“  АД  – 

Александър Станев,  отговор на изх.  № 500-НС/28 юни 2013 г. 

относно  списък  с  кандидатските  листи  за  народни 

представители. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  От  „Информационно 

обслужване“ АД с вх. № 2113-НС от 28 юни 2013 г. е получен един 

екселски файл, в който са списъците с кандидатски листи за народни 

представители на партии и коалиции от партии, представени в 42-то 

Народно  събрание  в  съответствие  с  изискванията  на  Централната 

избирателна комисия. Тези изисквания са били поставени очевидно 

в писмо с изх. № 500-НС от 28 юни 2013 г. 

И на същия ден – 28 юни 2013 г., с наш вх. № 2113-НС се е 

получил отговорът, който докладвах. 

10. Доклад на дежурния. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Следващото,  което  трябва  да 

докладвам,  е  от  26  юни  2013  г.  с  вх.  №  562.  По  имейл  е,  не  е 

подписано. Текстът гласи:

„Здравейте! Искам да попитам има ли начин гражданите да се 

организират  чрез  подписка и да  се  направи референдум по някоя 

тема без участието на политическа партия?“

Доколкото знам, тези въпроси сме оставяли за сведение и не 

сме отговаряли. Още повече, че няма нито име, нито нищо. 

Също така  от  26  юни 2013  г.,  вх.  № 2109  от  Българската 

народна банка ни пишат и ни изпращат отчет от сметката по чл. 78 

от Изборния кодекс. Уведомяват ни, че са възстановили депозита по 

чл. 79 от Изборния кодекс на Движение за права и свободи. 
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И последното,  което искам да  докладвам,  е  от  общинската 

избирателна комисия – Опан, вх. № 579 от 28 юни 2013 г. Молба от 

председателя и секретаря на комисията във връзка с тяхно искане за 

заплащане на възнаграждение с писмо № 41 от 27 декември 2012 г., 

за  участие в заседания  и  проведени дежурства.  Нямат отговор до 

настоящия момент. Молят да се приеме решение за изплащане на 

възнагражденията и да бъдат писмено уведомени. 

Колеги, знаете, че ви докладвах това искане от 27 декември 

2012  г.  на  ОИК  –  Опан.  Оказа  се,  че  са  платени  вече  едни 

възнаграждения  и  съм  насочил  преписката  за  проверка  преди  да 

станем  юридическо  лице  -  към  Министерския  съвет,  а  след  като 

станахме  юридическо  лице  –  към  нашето  счетоводство.  Все  още 

нямам резултат от проверката, така че след като получим резултат, 

ще мога да докладвам дали е платено или не е платено и какво да 

правим. Затова ви го докладвам в момента за сведение. 

С това се изчерпва докладът по дежурството. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колега  Бояджийски,  мога  ли  да 

попитам  как  сте  насочили  –  какво  означава  „насочил  съм“  за 

проверка  към  Министерски  съвет  и  към администрацията?  С  кое 

писмо, кога и от кога чакаме отговор? 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Уважаема  госпожо  Солакова, 

сигурно  съм  се  изразил  доста  фриволно  за  разбирането  на  други 

колеги. Проведени са разговори, поне аз съм провел разговори тук с 

нашите служители,  които са  били заети тук по време на периода 

преди  да  станем  юридическо  лице,  и  със  служителите  от 

Министерския  съвет,  които  са  се  занимавали  с  Централната 

избирателна  комисия.  Не  си  спомням  дали  са  били  писмени  или 

устни. След като и вие не си спомняте, най-вероятно са били устни. 
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Отново  в  същия  устен  порядък  е  обсъждано  с  нашето 

счетоводство.  Но  преписката  се  намира  в  момента  при 

счетоводителя,  който  трябва  да  провери  дали  са  плащани  тези 

възнаграждения.  Ако  се  поразровя  малко,  за  да  бъда  още  по-

коректен в отговора си на вашия конкретен въпрос, ще трябва да ми 

дадете повече време. Но спомените ми са горе-долу такива. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз предлагам с оглед на това, 

че получаваме напомнително писмо, а първоначалното искане е от 

м.  декември  2012  г.,  да  изпратим  писмо  до  Министерския  съвет. 

Нашето  счетоводство  няма  отношение  към  изплащане  на 

възнаграждения  на  общински  избирателни  комисии,  дотолкова 

доколкото  тези  възнаграждения  не  са  част  от  бюджета  на 

Централната избирателна комисия. Поради тази причина предлагам 

с писмо да изпратим искане с поставени въпроси за извършване на 

проверка до администрацията на Министерския съвет. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Ако нямате възражения, който е съгласен, моля да 

гласува. 

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

Имаме решение. 

Господин Бояджийски, имате ли друг доклад? 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Доколкото  разбирам, 

пристигнали  са  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Варна.  Аз 

съм дежурен и трябва да отида да ги приема. Ако иска още някой 

колега да дойда с мен. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Караджов се 

беше заявил, че ще приема заедно с вас. 

Заповядайте, госпожо Сапунджиева. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Госпожо  председател,  аз 

подкрепям  предложението  на  колегата  Сидерова  и  считам,  че  не 
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може  Централната  избирателна  комисия  да  взима  решение  да  се 

изпълни законово изискване. Волята на законодателя е в момента, в 

който  се  сканират  протоколите,  те  да  се  качат  на  сайта  на 

съответната  комисия  –  общинска  или  районна.  Ако  досега  още 

протоколите не са качени, просто трябва да се даде указание спешно 

да  се  качат  протоколите,  защото  това  е  изискване  на  закона.  И 

именно това е смисълът на тази законова норма. 

След като се сканира протоколът, веднага да се качи на сайта 

на комисията преди още протоколите да са предадени в Централната 

избирателна комисия, за да може хората, които са гласували и тези 

които  са  участвали  в  изборите,  и  тези  които  са  се  снабдили  с 

ксерокопие  на  протоколите,  да  направят  сравнение  на  сайта  на 

общинската избирателна комисия. 

Така че отсега-нататък би следвало да сме наясно. Не може 

ЦИК  да  гласува  да  се  изпълни  законовата  норма.  Това  че 

Централната избирателна комисия, включително и „Информационно 

обслужване“ АД, независимо по чие указание не качваха веднага на 

сайтовете  на  съответните  районни  избирателни  комисии 

сканирането на протоколите,  аз считам за нарушение на изборния 

процес по време на парламентарните избори. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз няма да коментирам 

вашето  становище.  Само  просто  бих  искала  да  уточним  на 

основание  на  коя  точка  от  договора,  ако  има  такава,  от 

„Информационно  обслужване“  АД  имат  ангажимента  да  качат 

сканираните  протоколи,  защото  за  мен  ангажиментът  е  на 

Централната  избирателна  комисия.  Ако  не  бъде  изпълнено  това 

изискване, което аз също считам, че трябва да се изпълни незабавно 

след  като  приключи  процесът  по  сканиране,  неизпълненият 

ангажимент ще бъде за сметка на Централната избирателна комисия. 

Поради това  аз  лично считам,  че  ние трябва  да  направим всички 

възможно, за да изпълним този законов ангажимент. 
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И  в  никакъв  случай  не  съм  направила  предложение  да 

гласуваме  изпълнение  на  закона.  Направих  предложение  да 

обезпечим  изпълнението  на  това  законово  задължение,  като 

уведомим „Информационно обслужване“ АД във връзка с това. Аз 

лично  не  разполагам  в  момента  с  договора.  Не  си  спомням  в 

договора да има записан срок, в който те трябва да изпълнят това 

изискване. Може би той е мой пропуск. Ако греша, поправете ме. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: По този случай аз изрично във връзка с 

това, когато приемахме новия договор, измененията, методическите 

указания и пр., именно се опитах да въведа тъкмо тоя момент, че не 

само  секционните  протоколи,  но  включително  и  данните  от 

въведеното трябваше вече да бъдат качени. Ако се поразтърсим, ще 

намерим  тези  нещица,  ако  питате  на  кое  основание.  Така  че  да 

вземат и да си го качат. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Колеги,  много  ви  моля  да 

прочетете т. 21 от чл. 33 от Изборния кодекс. Това е задължение на 

общинската  избирателна  комисия  и  не  може  Централната 

избирателна  комисия  да  взима  решение  общинската  избирателна 

комисия да изпълни задължението си. 

Член  21а  казва:  в  срока  по  т.  21  сканира  и  изпраща  в 

Централната  избирателна  комисия  протоколите  си  за  избор  на 

общински съветници, кмет на община и кметство и ги публикува на 

интернет страницата си. 

И  когато  ставаше  въпрос  за  договора  с  „Информационно 

обслужване“ АД на миналото заседание, беше казано от докладчика 

колегата Емануил Христов, че това е рамков договор и че договорът, 

който  ще  определи  конкретните  параметри,  се  сключва  между 

съответната  община и „Информационно обслужване“ АД. Така че 

ние  тук  дори  нямаме  право  да  контролираме  договора,  сключен 

между две различни от нас страни. 
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, аз поддържам 

предложението си да гласуваме едно решение, с което да уведомим 

„Информационно обслужване“  АД,  че  следва  да  бъдат  качени  на 

интернет страницата на общинската избирателна комисия – Варна, 

сканираните  екземпляри  от  протоколите,  за  да  имаме  и  ние 

основание  да  ги  качим  на  нашата  интернет  страница,  което 

задължение следва от разпоредбата на чл. 26. 

Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Колеги,  във  връзка  с  качването  на 

всякакви  данни на  интернет  страницата  на  ОИК,  на  РИК или на 

Централната  избирателна  комисия,  в  договора  който  имаме  с 

„Информационно  обслужване“  АД,  пише  какъв  е  редът.  Лицето, 

което е упълномощено за контакт с „Информационно обслужване“, 

примерно в нашия случай Красимира Манолова, а и в ОИК сигурно 

има определено лице и т.н., трябва да попълни специален образец-

заявка за качването на тези данни. 

Така че по отношение на качването на данните на страницата 

на ОИК, би трябвало самият ОИК да си попълни тази заявка и да я 

изпрати  на  съответния  имейл  и  т.н.  Смятам,  че  „Информационно 

обслужване“ АД веднага ще направи каквото следва. 

Същото  нещо  се  отнася  и  за  Централната  избирателна 

комисия.  Ние  трябва  да  направим  заявка.  Не  е  възможно 

„Информационно обслужване“ АД през главата ни да качва каквото 

и  да  е  на  страницата,  защото  ние  утре  можем  да  кажем  точно 

обратното:  откъде-накъде  без  да  ни  е  питал,  някой  е  качил  тези 

неща...

Така  че  права  сте  по  отношение  на  това,  че  специално за 

качването на страницата  на ЦИК трябва да направи заявка,  но за 

ОИК мисля, че е редно, след като сме направили страницата, нашите 

неща стигат до тук. Би трябвало ОИК да направи това нещо. Става 

въпрос, че така или иначе по закона мисля, че имаме 48 часа срок. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Според  мене  ние  имаме  право  да 

даваме указания по приложението на закона, тъй като такива са ни 

функциите. Затова да дадем указания на ОИК да качат сканираните 

протоколи и също втората част, която вие предложихте: тук от наша 

гледна точка да качат повторното въвеждане. Нали това е целта? 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Аз  нищо  различно 

нямах предвид. (Реплики.)

Аз ви направих конкретно предложение. Ако имате различно 

предложение, приемам това, което госпожа Сидерова току-що каза, 

тъй като това беше смисълът и на това, което и аз имах предвид. 

Просто ние няма как да поставим нещо на нашия сайт, с което не 

разполагаме,  тъй  като  сканирането  е  извършено  в  изчислителния 

пункт  към  общинската  избирателна  комисия  и  съответно  те 

разполагат с тази информация. Така че аз приемам добавката, която 

госпожа  Сидерова  направи  и  подлагам  на  гласуване  това 

предложение. 

Предложението,  което  госпожа Сидерова  направи,  беше да 

дадем  указания  на  общинската  избирателна  комисия  –  Варна,  да 

бъдат качени на интернет страницата й сканираните екземпляри от 

секционните протоколи, а ние от своя страна да дадем указания, че 

имаме решение, с което тези сканирани екземпляри трябва да бъдат 

качени на нашата интернет страница  и да отправим това писмо до 

„Информационно  обслужване“  АД  –  предлагам  по  електронната 

поща. (Реплики.)

За кои данни говорите? – Аз в момента говоря за сканираните 

протоколи.  За  данните  не  съм  правила  предложение.  Ако  вие 

правите... Моето предложение включва сканираните екземпляри от 

протоколите  –  така,  както  го  направих,  по електронната  поща до 

общинската  избирателна  комисия  и  до  „Информационно 

обслужване“ АД. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12, против – 3. 

Имаме решение. 

Заповядайте, госпожо Сапунджиева. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Госпожо  председател,  аз 

гласувах  против,  защото  не  се  прие  предложението  на  колегата 

Сидерова,  което  моля  да  подложите  на  гласуване:  за  качване  на 

нашия  сайт  на  данните,  които  са  въведени  в  Централната 

избирателна  комисия.  И  правя  това  предложение,  подкрепяйки 

предложението на колегата Сидерова. Нека да го гласуваме. Трябва 

да ги качим. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Аз този въпрос не го 

намирам за спорен. Мисля, че ние ще качим тези данни. Те просто 

още не са въведени, но ако кажете, ще го подложа на гласуване. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В интерес на истината тези данни се 

качват с решение на Централната избирателна комисия и то с номер. 

Такова решение не сме подготвили. 

Тези данни, за да ги качим, трябва да сме ги получили. Тоест, 

ние не сме получили още диска с данните. Сега като дойдат, ще ги 

има и едва тогава можем да излезем с такова решение. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Според  мен  пък  ставаше  въпрос  за 

данните, въведени от изчислителния център в ОИК. Целта на това 

искане е да се направи сравнение между данните, които се съдържат 

в  сканираните  протоколи  и  начина  на  въвеждане  във  въпросния 

център, защото както знаем, един от основните проблеми възниква 

именно  от  това:  в  протоколите  има  едни  данни,  а  на  обработка 

подлежат едни други въведени данни от тези протоколи,  предвид 

съответните неточности и т.н., които се получават от въвеждането на 

единия масив в другия. Става въпрос за сравнението и е добре да 
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има метод на сравнение как се въвеждат данните от едни източници 

и как се обработват впоследствие. 

Предлагам  данните,  въведени  в  общинската  избирателна 

комисия, също да бъдат качени на сайта й. И то по секции. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението на господин Чаушев. Ако имате въпроси към него за 

доуточняване, ако не, ще го подложа на гласуване. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11, против – 4. 

Имаме  решение  да  се  уважи  предложението  на  господин 

Чаушев. 

За изпълнение на това решение би следвало да се уведоми 

общинската избирателна комисия със съответните указания, поради 

което ще ви помоля някой да напише текста на писмото. 

Продължаваме с дневния ред. 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

2. Проект  на  решение  относно  отваряне  на  изборното 

помещение  в  Общинската  избирателна  комисия  –  Любимец, 

област Хасково. 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  днешния 

дневен ред има проект за  решение.  Това е  проект  за  отваряне  на 

запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали от изборите,  произведени на 23 и 30 октомври 2011 г. 

Искането е от ОИК – Любимец, област Хасково. 

„Постъпило е искане с вх. № 577 от 28.06.2013 г. на ЦИК от 

ОИК –Любимец, област Хасково, да бъде разрешено разпечатването 

на  помещението,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа  и 

материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., във 

връзка  с  писмо  на  кмета  на  община  Любимец,  с  което  се  иска 

извършване  на  спешен  ремонт  на  прозореца  на  помещението. 
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Ремонтът  е  с  цел  да  не  се  допусне  проникване  на  вода  в 

помещението. 

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 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. 13 от Решение на 

ЦИК  №  1098-ПВР/МИ  от  6  октомври  2011  г.  Централната 

избирателна комисия

Р Е Ш И:

Разрешава  достъп  до  запечатаното  помещение,  в  което  се 

съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  изборите  на  23  и  30 

октомври  2011  г.  на  ОИК  –  Любимец,  област  Хасково,  поради 

необходимостта от спешен ремонт и смяна на прозоречната дограма. 

Достъпът  да  се  осъществи  в  присъствието  на  поне  трима 

членове  на  общинската  избирателна  комисия,  предложени  от 

различни парламентарно представени партии и коалиции от партии 

и от партията, която има член в Европейския парламент, определени 

с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на 

определено  със  заповед  на  кмета  на  общината  служебно  лице  от 

общинската администрация.

След  отваряне  на  помещението  и  смяната  на  дограмата, 

същото  задължително  да  се  запечата  с  хартиена  лента  и  да  се 

подпечата с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от 

избраните членове на общинската избирателна комисия.

За  всяко  отваряне  на  помещението  се  съставя  протокол  в 

2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-

ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.“

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте проекта 

за решение. Имате ли възражения, забележки? – Ако няма, който е 

съгласен, моля да гласува. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Имаме Решение № 2731 ПВР-МИ. 

3. Писмо  от  областния  управител  на  област  Видин 

относно прибрани изборни книжа от изборите на 12 май 2013 г. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, искам да докладвам още 

нещо, което е постъпило на моето дежурство в петък. 

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  2112-НС  от  28  юни  2013  г.,  в 

Централната избирателна комисия е получено писмо от областния 

управител  на  област  Видин,  с  което  той  ни  уведомява,  че  в 

изпълнение на наше Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г.  на 

ЦИК, след извършена проверка от ГД „ГРАО“ при Министерството 

на  регионалното  развитие  и  благоустройството,  избирателните 

списъци са предадени на комисията, която е определена със заповед 

на  областния  управител.  Съответно  избирателните  списъци, 

декларациите и удостоверенията са поставени в помещението, което 

е определено за съхранение на книжата от произведените на 12 май 

2013 г. избори за народни представители. И цитирам писмото: „при 

стриктното спазване на  изискванията на т.т. 18 и 19 от цитираното 

решение“. 

Това ви предлагам за сведение. 

Уважаеми  колеги,  на  29  юни  2013  г.  с  вх.  №  586  по 

електронната поща сме получили  запитване от господин Пламен 

Байков, който е секретар на секционна избирателна комисия № 161 

във Варна, който ни пита, тъй като е с постоянен адрес в Шумен и 

настоящ  адрес  във  Варна,  но  е  изпуснал  сроковете  да  си  подаде 

заявление, че ще гласува по настоящ адрес, дали може на 30 юни да 

гласува. 

Аз съм си позволила да му отговоря по електронната поща, че 

във връзка с неговото запитване и съгласно разпоредбите на чл. 53, 
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ал.  1  от  Изборния  кодекс,  срокът  за  подаване  на  заявления  за 

гласуване по настоящ адрес в частичните избори за кмет на община 

Варна е изтекъл на 15 юни 2013 г. и на 30 юни 2013 г. съответно той 

няма  право  да  гласува  в  гр.  Варна,  тъй  като  не  е  включен  в 

избирателния списък за гласуване по настоящ адрес. 

Това го докладвам за сведение на комисията. 

Продължавам с нещата от вчера. 

Колеги, с вх. № 585 от 29 юни 2013 г. по електронната поща е 

постъпил сигнал от господин Живко Живков, който си е оставил 

съответно ЕГН-то и адреса в гр. София. Сигналът е относно според 

него  недействителна  регистрация  на  кандидат  за  кмет  на  община 

Варна. С настоящия сигнал той ни информира, че непосредствено 

преди деня, определен за произвеждане на частичния избор за кмет 

на  община  Варна  на  30  юни,  в  медиите  и  в  общественото 

пространство  са  се  появили  публикации и  твърдения,  че  един  от 

регистрираните кандидати за кмет на общината, а именно господин 

Иван  Портних,  освен  български,  е  и  руски  гражданин.  И  като 

приложение  към  сигнала  са  ни  дадени  съответно  линкове  към 

определени интернет сайтове. 

Колеги, аз вчера си позволих, тъй като по закон Централната 

избирателна комисия е изпратила данните на всички кандидати за 

кмет на община Варна за проверка от ГД „ГРАО“, и си позволих да 

извадя писмото, което ние сме получили с вх. № 509 от 13.06.2013 г., 

подписано от главния директор на Главна дирекция „ГРАО“, в което 

ни  уведомява,  че  след  извършената  проверка  и  резултата  от 

проверката  показва,  че  лицата,  които  са  кандидати  за  кметове  на 

община Варна, отговарят на изискванията на чл. 4, ал. 5 от Изборния 

кодекс. 

Обадила съм се по телефона на подателя на сигнала господин 

Живков.  Информирала съм го съответно за тази проверка,  поради 
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което  това  докладвам  за  сведение  на  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Имате ли възражения? – Няма. 

4. Имейл – жалба от Таня Цанева относно наранен печат 

на 29 юни 2013 г. в СИК № 78 – Варна, и протокол от СИК № 78. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, последното нещо, което 

искам да ви докладвам, е постъпило с вх. № 589 от 30 юни 2013 г. То 

е  постъпило   по  електронната  поща.  Наречено  е  жалба  от  Таня 

Цанева.  Таня  Цанева  е  представляваща  Сдружение  „Гражданска 

инициатива за свободни и демократични избори“. 

Тя ни информира, че в секция № 78 в гр. Варна наблюдател 

на сдружението е установил, че печатът на секционната избирателна 

комисия е бил наранен преди началото на изборния ден – още на 29 

юни 2013 г.  Такъв сигнал има подаден в общинската избирателна 

комисия. 

Аз  разговарях  вчера  с  представители  на  общинската 

избирателна комисия. След извършена проверка в секция № 78 по 

електронната  поща  ни  беше  изпратен  сканиран  протокол  за 

маркиране  на  печата  на  същата  секционна  избирателна  комисия 

№ 78. На този протокол фигурира датата 30 юни 2013 г., 7 ч., поради 

което аз лично ви предлагам да го приемем за сведение. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:   Госпожо  Дюкенджиева,  тук 

проблемът е в друго. Ние с наше решение сме дали разрешение да се 

ползват  старите  печати.  Той  просто  е  видял,  че  печатът  е  имал 

някаква резка от предните избори на 23 октомври и затова смята, че 

е  бил  наранен  предварително,  но  той  де  факто  на  30  юни  е  бил 

23



наранен явно повторно, на друго място и заради това гражданинът се 

е заблудил. Но сте права в това отношение, че няма нарушение. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само да уточня за печата. Ето, аз 

държа пред себе си протокола за маркиране на печата.  На печата 

пише „Местни избори 2013“. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Имате  ли  други 

предложения,  различни  от  това,  което  госпожа  Дюкенджиева  ви 

направи преди да го подложа на гласуване. 

Ако няма, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12, против – 3. 

Има решение. 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  за  сведение  на 

Централната избирателна комисия, тъй като са заведени с входящи 

номера,  с  №  587  от  30  юни,  вчера  по  електронната  поща  ни 

информират,  че към 7 ч.  на територията на община Варна всички 

избирателни секции са открити. И със следващия № 588 от същата 

дата сме получили една справка за избирателната активност, която в 

7,30 ч. е нула. 

Това  го  докладвам  само  за  сведение  на  Централната 

избирателна комисия. Имам да докладвам възнаграждения. 

8. Приемо-предавателен протокол между „Информацион-

но обслужване“ АД и Централната избирателна комисия. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  с  дата  28  юни  2013  г.  е 

получен  приемо-предавателен  протокол  от  „Информационно 

обслужване“  АД,  във  връзка  с  подготовката  и  извършването  на 

допълнителното  програмиране  на  програмното  осигуряване  за 

провеждане  на  частичните  и  местни  избори  в  съответствие  с 

изискванията  за  промяната  в  изборните  книжа,  което  ние 

утвърдихме с наше Решение № 2699-МИ от 6 юни 2013 г. 
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Това беше направено във връзка с изпратено наше писмо за 

подготовка на договора за допълнително осигуряване към договора 

за частичните избори и във връзка с провеждащия се първи тур, а 

впоследствие  и  втори  тур  на  частичен  избор  за  кмет  на  община 

Варна. 

Във връзка с това освен приемо-предавателния протокол, ни е 

изпратен и компакт диск, заедно с два плика, в които се съдържат 

паролите – парола 1 и парола 2 – за инсталиране съответно на този 

програмен продукт. 

Затова  аз  предлагам  с  наше  решение  да  упълномощим 

председателя и секретаря на Централната избирателна комисия да 

подпишат приемо-предавателния протокол. Съответно папката със 

софтуера и с двете пароли, ако вие се съгласите, да направим както 

предния път,  когато получихме за парламентарните избори:  да ги 

сложим в един голям плик, който да запечатаме и да се подпише 

пликът  от  всички  присъстващи  в  залата.  И  този  плик  да  бъде 

затворен в касата  за съхранение. 

Това  ми е  предложението:  да  упълномощим председателя  и 

секретаря  да  подпишат  приемо-предавателния  протокол,  а 

изпратените материали да бъдат сложени в голям плик, запечатан и 

съответно  подписан  от  членовете  на  ЦИК,  които  присъстват  на 

днешното заседание. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Днес  по  обяд  ми  се  обадиха  от 

Община Белене във връзка с предстоящия избор за кмет на община 
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Белене.  Обади  ми  се  един  представител  на  общината  –  не  се 

представи с името си и постави следния въпрос: 

Там  е  сменен  кметът  на  общината  и  един  от  заместник-

кметовете в момента е изпълняващ длъжността кмет. И се постави 

въпросът  -  възможно   е   някой  от  заместник-кметовете  да  се  е 

обадил: какво би станало, ако и двамата заместник-кметове сега се 

кандидатират  за  кмет  на  общината;кой  ще  изпълнява  длъжността 

кмет?

Моят отговор беше, че това не е работа на Изборния кодекс. 

Би  трябвало  по  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация общинският съвет да разгледа и да вземе решение по 

този въпрос, тъй като де факто явно никой от заместник-кметовете 

не  би  могъл  да  изпълнява  длъжността,  защото  ще  влезе  като 

кандидат за кмет, но това е работа на общинския съвет и зависи от 

ЗМСМА. Те могат да определят и друг човек и т.н. Този въпрос не се 

третира в Изборния кодекс. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, други доклади? 

11. Възнаграждение  на  Общинската  избирателна 

комисия – Аврен, област Варна. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № 580 от 

28  юни  2013  г.  сме  получили  писмо  от  общинската  избирателна 

комисия в Аврен, област Варна,  с което колегите ни молят да им 

определим възнаграждение за проведено едно заседание на 12 юни 

2013  г.  Присъствали  са  председател,  заместник-председател  и  8 

членове. На това заседание са докладвали, че има прекратяване на 

пълномощията на общински съветник. Той е уведомен съответно с 

писмо.  Решението  на  общинската  избирателна  комисия  за 

прекратяване  на  пълномощията  му  е  влязло  в  сила  и  на  същото 
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заседание, на 12 юни, те са анулирали издаденото му удостоверение 

и съответно са обявили за общински съветник следващия в листата. 

Колеги, предлагам ви на основание чл. 277, ал. 1 от Изборния 

кодекс и Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г. от държавния 

бюджет да бъде изплатено заседанието на колегите от Аврен. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението на госпожа Дюкенджиева. Имате ли възражения? 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

12. Възнаграждение  на  Общинската  избирателна 

комисия – Бяла Слатина, област Враца. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, другото възнаграждение, 

което  искам  да  ви  докладвам,  е  с  вх.  № 581  от  28  юни  2013  г. 

Получили  сме  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от 

общинската  избирателна  комисия  Бяла  Слатина,  област  Враца. 

Колегите са провели едно заседание на 26 юни 2013 г., на което са 

присъствали  председател, секретар и 9 члена. На това заседание са 

прекратили  предсрочно  пълномощията  на  господин  Венцислав 

Василев,  тъй  като  той  доколкото  виждам,  отива  на  работа  в 

областната  администрация.  На  същото  заседание  са  обявили  за 

избран следващия в листата общински съветник. 

Предлагам ви на основание чл. 277, ал. 1  от Изборния кодекс 

и  Решение  №  1486-МИ  на  ЦИК  от  10.11.2011  г.  от  държавния 

бюджет да им бъде заплатено едно заседание. 

Има постъпило искане  и  за  изплащане на  едно  дежурство, 

осъществено от председателя на ОИК, на предната дата – 25 юни. На 

основание Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г., т. 9, буква 

„а“,  във връзка  с  т.  1,  букви „б“ и „г“ ви предлагам да изплатим 

дежурството  на  председателя.  То  е  във  връзка  с  подготовката  на 

документите за заседанието,  което е проведено на следващия ден. 
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Предлагам  ви  да  изплатим  и  едно  дежурство  на  председателя  от 

държавния бюджет. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението на госпожа Дюкенджиева.  

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

13. Възнаграждение  на  Общинската  избирателна 

комисия – Варна, област Варна. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Възнаграждение на ОИК – Варна за 

проведено  заседание  на  20  май  2013  г.  за  обявяване  за  избрани 

общински съветници след прекратяване пълномощията на Борислав 

Гуцанов, Анелия Клисарова, Иван Портних и Николай Апостолов. 

Първите трима като обявени за избрани за народни представители, а 

също така и господин Портних на същото основание, и обявяване на 

следващите  в  листата  на  „Коалиция  за  България“  за  избрани,  а 

именно: Огнян Кънчев, Пламен Пейчев и Мариана Карапетян, както 

и следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ за общински съветник Марица 

Гърдева. 

Предлагам  да  им  заплатим.  Основанието  за  заплащане   е 

Решение  №  1486-МИ  на  ЦИК  от  10.11.2011  г.  Присъствали  са 

председател, заместник-председател, секретар и 24 члена. Тъй като 

има обявяване на избрани следващи в листата общински съветници, 

възнаграждението трябва да се изплати от държавния бюджет. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Те не са ли в активен период? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Комисията прие постановката и вече 

няколко пъти изплащаме възнаграждения на други комисии когато 

са в активен период. Или  ще действаме еднакво за всички комисии, 

или... Аз лично съм на мнението, че в активен период не се изплащат 

възнаграждения. Знаете това добре. Но тук се възприе становището, 
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че  се  изплащат  възнаграждения  за  друга  дейност,  която  не  е 

свързана с частичните избори и когато са в активен период, тъй като 

активният  период  е  за  частични  избори,  а  не  за  другите  видове 

дейности. Но ще проверя и отново ще ви докладвам. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението на госпожа Сидерова. 

Искахте да направите съобщение по точка първа от дневния 

ред. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  знаете,  че 

отложихме докладната  записка  по  точка  първа  от  дневния  ред  за 

заплащане на допълнително възнаграждение на главния специалист 

Красимира  Манолова  за  извънреден  труд,  положен  по  време  на 

изборите,  с  оглед  на  обстоятелството,  че  същата  се  намира  в 

служебно правоотношение. Решихме да се разгледа най-напред на 

заседание на работна група като се направи и справка с действащото 

законодателство. 

По  тази  причина  предлагам  тази  точка  да  остане  за 

следващото заседание, а работната група да се събере утре от 15 ч., 

ако няма да има заседание на комисията. 

Колеги, аз се извинявам, но колегата Дюкенджиева погледна 

сега и направи справка, че по хронограма общинската избирателна 

комисия във Варна е в активен период от 21 май 2013 г., така че за 

заседанието на 20 май 2013 г. на тях им се полага възнаграждение, 

така както вече ви докладвах. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, ще подложа на 

гласуване предложението, което госпожа Сидерова докладва преди 

малко за възнаграждението на ОИК – Варна. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приемам  сега  работната  група  да 

остане  на  заседание  относно  допълнителното  възнаграждение  на 

госпожа  Манолова,  а  утре  от  15  ч.  имаме  да  приемем  един  от 

документите, свързани с работата на администрацията. На нас ще ни 

трябва време и е хубаво да присъства и господин Бояджийски, а днес 

той  е  доста  време  зает   с  приемането  на  протоколите  от  ОИК – 

Варна. 

14. Приемане на решение за  изменение и допълнение на 

Решение № 2685-МИ от 28 май 2013 г. на ЦИК 

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, ще се наложи да разгледаме един 

въпрос  със  спешен  характер  именно  във  връзка  с  компютърната 

обработка на резултатите. 

Постъпило е писмо с вх. № 591 от 1 юли 2013 г., т.е. днес е 

постъпило в деловодството на Централната избирателна комисия, от 

изпълнителния  директор  на  „Информационно  обслужване“  АД 

господин Ивайло Филипов, който ни уведомява за следното нещо: че 

с  Решение  № 2685-МИ от  28  май  2013  г.  е  определен  размер  на 

възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК 

на  протоколите  на  СИК  за  резултатите  от  проведения  частичен 

избор вчера, а с Допълнително споразумение № 2 към договора ни, 

сключен с „Информационно обслужване“ АД от миналата година са 

договорени нови цени за изпълнение на дейностите по договора. 

С  оглед  изложеното  „Информационно  обслужване“  АД 

предлага  Централната избирателна комисия да приеме решение,  с 

което  размерът  на  възнаграждението  за  извършване  на 

компютърната  обработка  в  ОИК  на  протоколите  на  СИК  за 

резултатите  от  проведения  частичен  избор,  да  бъде  определен 

съгласно  Приложение  № 1  към Допълнително споразумение  № 2 

към договора. 
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Ще  ви  поясня  за  какво  става  въпрос,  можете  да  видите  и 

писмото във вътрешната мрежа. 

С  наше Решение  № 2685-МИ  от  28  май  т.г.  е  определено 

възнаграждение на преброителя за компютърна обработка в ОИК на 

протоколите на СИК на първи тур на частичния избор в размер на 40 

лв. с ДДС за един протокол на СИК, като крайната цена се определя 

според броя на откритите секции. 

Същевременно т. 2 се отнася до произвеждане на евентуален 

втори  тур.  Възнаграждението  на  преброителя  за  компютърната 

обработка да е в размер на 28 лв. с ДДС за един протокол на СИК, 

като крайната цена отново се определя според броя на секциите и 

това възнаграждение е за сметка на общинския бюджет. 

Същевременно  с  допълнително  споразумение  цената   на 

компютърната обработка на първи тур е  … лв. без ДДС, а с ДДС 

цената  е  … лв.  Тоест,  в  момента  има  съществена  разлика  между 

възнаграждението, което е определено с решението и това, което е 

Приложение  № 1  към  Допълнително  споразумение  № 2,  с  което 

фактически  първоначално  сключеният  през  2012  г.  договор  е 

анексиран по отношение на цената. 

Считам,  че  е  налице  основание  за  изменение  на  наше 

Решение № 2685-МИ от 28 май 2013 г., като решението съответно да 

бъде  ревизирано  съобразно  постигнатото  Допълнително 

споразумение  №  2,  така  както  то  е  подписано  съобразно 

Приложение № 1 и посочените в него цени. 

Във връзка с това едната възможност е да ми се предостави в 

момента  възможност  да  подготвя  проект  за  решение  –  писмото 

получих  буквално  току-що;  или  да  можем  да  свикаме  заседание 

утре,  на което да се приеме това решение.  Не възразявам сега да 

изляза, за да мога да подготвя проект на решение. (Реплики.)

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Във връзка  с  това ще 

помогнем на колегите при приемането на документите – можем да 
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приключим  по-бързо,  да  установим  има  ли  несъответствия  и  да 

можем да планираме и по-нататък работата. 

Ако не възразявате, сега е 16,30 ч., да прекъснем заседанието 

и ще продължим в 17,00 ч. 

Колеги, прекъсваме заседанието до 17,00  ч. 

(След прекъсването.)

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, продължаваме 

заседанието след почивката. 

Давам  думата  на  господин  Христов  да  докладва  проект  за 

решение. Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  така  както  разговаряхме 

преди  почивката,  подготвено  е  решение  и  проектът  е  качен  във 

вътрешната мрежа за днешното заседание. 

Предлагам ви да приемем следния проект за решение относно 

изменение и допълнение на Решение № 2685-МИ от 28 май 2013 г. 

на Централната избирателна комисия.

„На основание т. 11.1. от договор № МС-41 от 21.04.2012 г., 

допълнително  споразумение  №  2  към  договор  №  МС-41  от 

21.04.2012 г.  и приложение № 1 към допълнителното споразумение 

за  утвърждаване  на  ценово  предложение за  изпълнение  на 

дейностите  по  компютърна  обработка  на  резултатите  от 

произвеждания на 30 юни 2013 г. частичен избор за кмет на община 

Варна, област Варна, Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Изменя и допълва Решение № 2685-МИ от 28 май 2013 г. на 

ЦИК, както следва:

1. Определя  цената  за  компютърната  обработка  в  ОИК  на 

протоколите на СИК на първи тур на частичните избори за кмет на 

община Варна, област Варна, на 30 юни 2013 г. в размер на 56,40 лв., 
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с включен ДДС, за един протокол на СИК, като крайната цена се 

определя според броя на откритите изборни секции.

1а. Определя цената за дейности по поддръжка и публикуване 

на  информацията  на  интернет  страницата  на  ОИК  –  Варна  за 

периода 21 май 2013 г. до 15 юли 2013 г. еднократно в размер на 

1440 лв., с включен ДДС.

1б. Определя  цената  за  издаване  на  два  броя  електронни 

подписи за председателя и секретаря на ОИК – Варна за изпращане 

на данните за публикуване и подписване на резултатите еднократно 

в размер на 84 лв., с включен ДДС.

2. При  произвеждане  на  втори  тур  на  изборите  на 

7 юли 2013 г.  определя  цената  за  компютърната  обработка  на 

протоколите за втори тур в ОИК – Варна, област Варна, в размер на 

39,48 лв., с включен ДДС, за един протокол на СИК, като крайната 

цена се определя според броя на откритите изборни секции.

3. Сумите по договора са за сметка на общинския бюджет.“

Това е предложението ми със  съответните корекции,  които 

направих. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на  господин  Христов.  Проектът  е  съобразен  с  допълнителното 

споразумение, което ние сключихме, така че ако нямате забележки 

или възражения, да го подложа на гласуване. 

Който е съгласен с проекта за решение относно изменение и 

допълнение на Решение № 2685-МИ, моля да гласува. 

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

Имаме Решение № 2732-МИ. 

Имате ли други доклади? – Няма. 

Колеги,  продължава  приемането  на  протоколите  от 

общинската избирателна комисия – Варна и след приключването на 

приемането ще започне повторното въвеждане, след което вече ще 
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можем  да получим информация за евентуални несъответствия. Така 

че в днешното заседание няма как да разгледаме този въпрос. 

Следващото заседание на комисията е в сряда, 3 юли 2013 г., 

от 15,00 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 17,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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