
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 346

На  5  юли  2013  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Писмо  от  заместник-министър  председател  по 

икономическото развитие относно предоставяне на информация за 

просрочени плащания към 30 юни 2013 г.

Докладва: Севинч Солакова

2. Проект за решение за промяна в ОИК – Столична община.

Докладва: Елена Маркова

3. Проект за решение за промяна в ОИК – Родопи.

Докладва: Елена Маркова

4. Проект за решение за промяна в ОИК – Своге.

Докладва:  Владимир Христов

5. Имейл  от  Постоянното  представителство  на  република 

България към Европейския съюз в Брюксел относно Резолюция на 

Европейския парламент за подобряване на практическите условия за 

провеждане на избори за Европейски парламент през 2014 г.

Докладва: Паскал Бояджийски

6. Писмо  до  бригаден  генерал  Коджейков  –  началник  на 

Националната служба за охрана.

Докладва: Владимир Христов



7. Предложение  за  протоколно  решение  за  възлагане  на 

главния  секретар  на  Централната  избирателна  комисия  да  внесе 

доклад относно изпълнението на чл. 5, ал. 1 от ПМС № 67 от 8 март 

2013 г.

Докладва: Ерхан Чаушев

8. Искания  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК  – 

Казанлък, ОИК – Стралджа, ОИК – Харманли

Докладва: Елена Маркова

9. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК – Ловеч, 

ОИК – Видин.

Докладва: Емануил Христов

10.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от  ОИК  – 

Смолян.

Докладва: Владимир Христов

11. Искане за възнаграждение от ОИК – Самоков.

Докладва: Паскал Бояджийски

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мая  Андреева,  Румяна  Сидерова,  Сабрие  Сапунджиева,  Севинч 

Солакова,  Александър  Андреев,  Анна  Манахова,  Венцислав 

Караджов,  Владимир  Христов,  Гергана  Маринова,  Емануил 

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Красимир  Калинов  и 

Паскал Бояджийски.

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Бисер  Троянов, 

Валентин Бойкинов, Мариана Христова и Силва Дюкенджиева.

Заседанието  бе  открито  в  13,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на Комисията. 

* * *
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден  колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 

5  юли  2013  г.  Разполагате  с  проект  за  дневен  ред.  Имате  ли 

възражения  срещу включените точки? Имате ли допълнения?

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Вземайки  повод  от  т.  1,  че  става 

въпрос за пари и финансови взаимоотношения, предлагам да се 

включи  точка  днес  да  поискаме  информация  от  главния 

секретар относно изпълнението на чл. 5, ал. 5 от Постановление 

№  67  относно  произвеждането  на  изборите  за  народни 

представители  през  2013  г.  Става  въпрос  за  изготвянето  на 

отчет на Централната избирателна комисия като първостепенен 

разпоредител с  бюджетни кредити във връзка  с  произведените 

избори – направен ли е такъв отчет, приет ли е от Централната 

избирателна  комисия  и  изпратен  ли  е  в  изпълнение  на 

въпросния нормативен акт?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Вие  ли 

предлагате да сте докладчик по тази точка?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не. Предлагам да се иска информация 

от главния секретар по отношение изпълнението на въпросната 

нормативна разпоредба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Имате  ли 

други допълнения?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да се гласува искане от Централната 

избирателна  комисия  от  главния  секретар  по  отношение 

изпълнението на тази разпоредба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

имате  ли други предложения за  допълнение към дневния  ред? 

Ако  няма,  ви  предлагам  да  определим  господин  Емануил 

Христов за член на ЦИК, който да брои гласовете.

Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за –11, против – 1.

Пристъпваме към разглеждане на точките в дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Солакова, по точка 1.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Госпожо  председател,  Вие 

нарушавате Правилника за работа на Централната избирателна 

комисия.  Моля  Ви  да  подложите  на  гласуване  предложението 

на  господин  Чаушев  и  в  тази  връзка  аз  ще  направя  други 

предложения в  зависимост от  това  какво  ще реши Комисията. 

Беше  направено  предложение  от  господин  Чаушев,  което  Вие 

не подложихте на гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има думата 

госпожа Солакова.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Госпожо  председател, 

подложете на гласуване предложението на господин Чаушев за 

включване в дневния ред. Господин Чаушев прави предложение 

да  се  изиска  информация  за  изпълнението  на  бюджета.  Ние 

трябва  да  го  гласуваме  и  да  кажем  кога  ще  се  включи.  Защо 

саботирате  и  блокирате  работата  на  Централната  избирателна 

комисия  по  този  начин!  Има  искане  от  вицепремиера  на 

републиката да се представят  данни.  Централната  избирателна 

комисия не знае направен ли е отчет, такъв отчет не знам дали 

въобще  е  възложен.  А  би  следвало  главният  секретар  да  е 

наясно с тези неща и той трябва да ни представи становище и 

Комисията  да  го  приеме.  Защо  бойкотирате  работата  на 

Централната избирателна комисия по този начин?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Господин 

Бояджийски, заповядайте.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  Аз мисля,  че  от  досегашната 

практика  на  Комисията  тези  предложения  за  допълнение  в 

дневния ред не са били подлагани на гласуване.  Само ако има 

изразено противно становище. Аз не чух никой от колегите да 
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каже нещо противно на това, което господин Чаушев предложи. 

За какво е гласуването? Нали досега винаги така сме правили. 

Аз  не  виждам  за  какъв  бойкот  става  дума,  при  положение  че 

господин  Чаушев  направи  предложение,  никой  не  е  изразил 

противно  становище,  никой  не  възразява  на  направеното  от 

него предложение, то е вече в дневния ред, какъв е проблемът 

да се разгледа? А и колко пъти сме разглеждали точки, които не 

са  в  дневния  ред,  просто  защото  колега  е  предложил  да  се 

разгледат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

давам думата на госпожа Солакова.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз ще взема отношение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Вижте, 

господин Чаушев, предложението Ви беше прието и включено в 

дневния ред.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Аз  направих  предложение  да  се 

включи  точката  в  дневния  ред,  което  не  беше  подложено  на 

гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Има начин 

и ред,  по който се иска думата и се предоставя.  Предоставила 

съм  в  момента  думата  на  госпожа  Солакова.  Вашето 

предложение  е  включено  в  дневния  ред.  Новите  предложения 

обичайно се разглеждат последни.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, засега това ме удовлетворява. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: 

Заповядайте, госпожо Солакова.

Точка  1.  Писмо  от  заместник-министър  председател  по 

икономическото развитие относно предоставяне на информация за 

просрочени плащания към 30 юни 2013 г.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, пристигнало е писмо на 3 

юли 2013 г. с вх. № 610 от заместник-министър председателя по 

икономическото  развитие  за  предоставяне  на  информация  за 

просрочени  плащания  към  30  юни  2013  г.  по  сключени 

договори  за  обществени  поръчки.  Писмото  е  адресирано  до 

ръководители  на  ведомства  по  приложен  списък,  вероятно 

става дума за всички първостепенни разпоредители с бюджетни 

кредити, затова сме го получили и ние. В срок до 8 юли 2013 г. 

трябва да се изготви и да се представи в кабинета на заместник-

министър председателя по икономическото развитие на хартиен 

носител и да се изпрати по електронната поща на даден адрес.

Аз  предлагам  да  възложим  на  главния  секретар,  който 

съответно да възложи извършването на проверка,  попълването 

на  справка  съгласно  приложената  таблица  и  представянето  на 

вниманието на Централната избирателна комисия за одобряване 

и изпращане на исканата информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Писмото  в 

днешното заседание ли е, госпожо Солакова, или в предходно?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Писмото  е  от  3  юли.  Аз  не  съм 

подготвила проект на писмо до нашата администрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Питам дали 

е сканирано?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не, няма резолюция. Аз също не 

съм  направила  предложение  да  се  сканира.  Ако  считате,  че  е 

необходимо,  тепърва  трябва  да  се  сканира,  за  да  може  да  се 

запознаете,  колеги.  Става  дума  за  информация  относно 

просрочени  плащания  към  30  юни  2013  г.  по  сключени 

договори  за  обществени  поръчки.  В  интерес  на  истината,  на 

този  етап  считам,  че  ние  нямаме  просрочени  плащания  по 

сключени договори за обществени поръчки.

6



ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добре, 

както прецените.  То е  на Ваш доклад,  Вие го  докладвахте.  Аз 

съм се запознала с това писмо при разпределянето му, така че 

имам  информация  за  съдържанието  му.  Не  знам  останалите 

колеги дали имат.

Вашето предложение какво е?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Моето  предложение  е  да 

възложим  на  администрацията,  на  главния  секретар  да  се 

изготви  исканата  справка и да  се  представи на  вниманието на 

Централната избирателна комисия за изпращане. Информацията 

обхваща  договорите,  които  са  сключени,  и  данни,  които  са 

посочени  в  приложената  таблица:  срокове  на  изпълнение, 

изпълнител,  цена  на  договора,  договорени  срокове,  размер  на 

просрочените плащания, причините за забава на всяко едно от 

просрочените  плащания,  ако  има  подизпълнители,  както  и 

информация  за  извършените  плащания  от  страна  на 

изпълнителя към подизпълнителите, ако има такива.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

чухте предложението на госпожа Солакова. Имате ли въпроси, 

коментари?

Ако няма, който е съгласен с предложението на госпожа 

Солакова, моля да гласува.

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

Госпожо Маркова,  моля да докладвате по точки втора и 

трета.

Точка 2.  Проект за решение за промяна в ОИК – Столична 

община.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Проектът  за  решение  в  мрежата  е 

№ 1199  за  промяна  в  състава  на  Общинската  избирателна 

комисия – Столична община:
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„Постъпило е заявление с вх. № 618/05.07.2013 г. от Калоян 

Драгомиров  Паргов  –  упълномощен  представител  на  коалиция 

„Коалиция за България“, за предсрочно прекратяване пълномощията 

на  секретаря  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Столична 

община, Диана Нинова Тонова, назначаване на нейно място на Илия 

Константинов Илиев, досегашен член на ОИК, а на мястото на Илия 

Константинов  Илиев  да  бъде  назначена  за  член  на  ОИК  Живка 

Василева  Котева.  Към  заявлението  са  приложени:  заявление  от 

Диана  Нинова  Тонова  за  прекратяване  пълномощията  й  като 

секретар  на  Общинската  избирателна  комисия;  копие  на  заповед 

№ КВ-263 от 02.07.2013 г. за назначаване на Диана Нинова Тонова 

за  заместник-областен управител на област София;  декларация по 

чл. 16, ал. 2 от ИК от Живка Василева Котева; копие от дипломата за 

завършено висше образование  на Живка  Василева Котева  и  1 бр. 

пълномощно.

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

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Столична община, 

Диана  Нинова  Тонова,  ЕГН  …,  и  анулира  издаденото  й 

удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Столична община, Илия 

Константинов Илиев, ЕГН …, досегашен член, и анулира издаденото 

му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Столична община, Живка 

Василева Котева, ЕГН ....

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването му.”

Към документите са представени: молба в оригинал с копие 

от  заповед  за  назначението  за  държавен  служител  на  госпожа 
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Томова, декларация по чл. 16, ал. 2, на новия член Живка Василева 

Котева,  копие от дипломата на госпожа Котева и пълномощно от 

името  на  представляващия  Коалиция  за  България  Калоян 

Драгомиров Паргов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте 

проекта за решение. Имате ли възражения или забележки?

Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да 

гласува.

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

Имаме Решение № 2740-МИ.

Точка 3. Проект за решение за промяна в ОИК – Родопи.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, следващия проект за 

решение е с № 1200. Касае се за промяна в Общинската избирателна 

комисия – Родопи.

Постъпило е заявление по електронната поща с вх. № 545 от 

21 юни 2013 г. Вече са пристигнали и оригиналите, по този повод 

сега се докладва. И в оригинал на 4 юли 2013 г. от Иванка Петкова 

Петкова,  председател  на  Общински  съвет  на  Българската 

социалистическа  партия  –  Родопи,  Пловдив,  за  прекратяване 

пълномощията  на  Ганчо  Кръстев  Толев,  секретар,  поради 

невъзможност  да  изпълнява  задълженията  си  в  Общинската 

избирателна комисия.

Предлага се за секретар на Общинската избирателна комисия 

да  бъде  назначена  Гергана  Николова  Ганчева,  досегашен  член  на 

Общинската избирателна комисия – Родопи.

Към  заявлението  са  приложени:  молба  от  Ганчо  Кръстев 

Толев за освобождаването му като секретар, декларация по чл. 16 от 

Изборния  кодекс,  копие  от  дипломата  за  завършено  висше 

образование на Захари Христов и два броя пълномощни.
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Аз предлагам обаче този проект за решение да бъде оттеглен 

(нищо  че  е  на  доклад  на  госпожа  Андреева),  тъй  като  до 

Централната  избирателна  комисия  заявлението  е  подадено  от 

Иванка  Петкова  Петкова,  председател  на  Общинския  съвет  на 

Българската  социалистическа  партия  –  Родопи,  Пловдив,  и 

доколкото  секретарят  на  Общинската  избирателна  комисия  е  от 

квотата  на  Коалиция  за  България,  да  уведомим  председателя  на 

Общинския съвет на Българска социалистическа партия – Родопи, 

Пловдив,  Иванка  Петкова,  че  е  необходимо  заявлението  да  е  от 

името на Коалиция за  България.  Още повече,  че  с  вчерашна дата 

поради фактическа невъзможност също от Иванка Петкова Петкова, 

председател  на  Общинския  съвет  на  Българска  социалистическа 

партия – Родопи, Пловдив, желанието й е да бъде заменен още един 

член  в  Общинската  избирателна  комисия,  като  е  подадено  само 

заявление  и  копие  от  диплома.  Посочва  се  на  чие  място  да  бъде 

назначен, но нямаме заявление и съгласие.

Така че аз оттеглям този проект по тези причини. Ще оставя в 

канцеларията  с  указание,  ако  е  удобно,  упълномощеният 

представител на Коалиция за България да направи тези искания, а не 

председателят на Общинския съвет.

Колеги, получена е с днешна дата призовка по дело № 4766. 

Производството се прекратява. Делото № 4766 от 2013 г. по описа на 

Административен съд – София-град, Второ отделение, 28-и състав. 

Жалбоподателят  е  редовно  призован,  не  изпраща  представител. 

Ответникът  Централната  избирателна  комисия  –  също.  Два  броя 

молби има от жалбоподателя, с които той си оттегля жалбата поради 

липсата на правен интерес.

Изисках  справка  от  нашата  канцелария.  Жалбоподателят  е 

коалиция „Горда България”.

Това  е,  което  мога  да  кажа  по  това  дело.  Ще  го  дам  в 

канцеларията, за да се оформи.
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Заповядайте, господин Христов.

Точка  4.  Проект  за  решение  за  промяна  в  Общинската 

избирателна комисия – Своге.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, докладът ми е от 

дежурството  от  вчерашния  ден.  На  вашето  внимание  е  едно 

освобождаване  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Своге, 

Софийска област. Спомняте си, освободихме наскоро председателя, 

сега е постъпило заявление от заместник-председателя на комисията, 

който  също  моли  да  бъде  освободен,  цитирам,  като  заместник-

председател и член на Общинската избирателна комисия – Своге.

На вашето внимание е проектът, той е стандартен:

„Постъпила  е  молба  с  вх.  №  611/04.07.2013  г.  от  Рени 

Крумова  Панева  –  зам.-председател  на  ОИК  –  Своге,  Софийска 

област, да бъде освободена като зам.-председател и член на ОИК – 

Своге, по свое желание.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 

от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА  като  зам.-председател  на  ОИК  –  Своге, 

Софийска  област,  Рени  Крумова  Панева,  ЕГН  …,  и  анулира 

издаденото й удостоверение.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването му.”

С  ваше  одобрение  предлагам  да  получа  съгласието  ви  да 

подготвя и писмо до представляващия политическата партия ГЕРБ, с 

което да го уведомим, че сме прекратили пълномощията на госпожа 

Панева и му укажем, че той може да предложи друг – писмо, което 

стандартно се подписва от председателя.

11



ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте 

доклада.

Ако  нямате  възражения  или  забележки,  ще  подложа 

проекта на гласуване.

Който  е  съгласен  с  докладваните  предложения,  моля да 

гласува.

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

Имаме Решение № 2741-МИ.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Ако  позволите,  госпожо 

председател, аз имам едно възнаграждение, което ще докладвам 

в  края  на  заседанието,  но  имам и  едно  писмо  с  вх.  № 613  от 

вчерашна дата. Колеги, не съм виждал такова нещо и не мога да 

не  го  докладвам.  Това  е  искане  от  Общинската  избирателна 

комисия  в  Копривщица,  която  иска  от  нас  да  й  разрешим  да 

проведе заседание за прекратяване пълномощията на общински 

съветник.

Докладвам  ви  го  за  сведение,  тъй  като  още  при 

постъпването на писмото госпожа Пенка Ангелова се е  чула с 

колегите  от  Копривщица  и  те  са  постигнали  съгласие  да 

проведат  това  заседание  и  без  наше  изрично  разрешение. 

Поради това ви го докладвам за сведение, но не мога да не ви 

го докладвам, тъй като все пак това е първи такъв случай.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: 

Заповядайте, господин Бояджийски.

Точка  5.  Имейл  от  Постоянното  представителство  на 

република  България  към  Европейския  съюз  в  Брюксел  относно 

Резолюция  на  Европейския  парламент  за  подобряване  на 

практическите  условия  за  провеждане  на  избори  за  Европейски 

парламент през 2014 г.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, Диана Дочева 

от Министерството на външните работи ни е препратила грама от 

Постоянното  представителство  на  република  България  към 

Европейският съюз. Към грамата е приложен и Докладът относно 

подобряване на практическите условия за провеждане на изборите за 

Европейски  парламент  през  2014  г.  на  Комисията  по 

конституционни въпроси с докладчик Андрю Дъф.

В доклада и в грамата се засягат въпроси по отношение на 

действията на политическите партии при произвеждане на изборите 

за членове на Европейски парламент през 2014 г. Според мен има 

отношение и  към работата  на  институциите,  дотолкова доколкото 

препоръчва да се даде възможност логото на политическите партии 

в Европейския парламент да бъде поставено на бюлетината. Разбира 

се, с условието ако местното законодателство го допуска. 

Също така препоръчва на политическите партии да обявяват 

номинациите си за председател на Комисията достатъчно рано преди 

започването  на  изборите,  за  да  могат  да  проведат  европейска 

кампания  по  европейски  теми,  като  кампанията  е  базирана  на 

платформа  и  програма,  представени  от  съответния  кандидат  на 

европейска политическа партия за председател на Комисията.

Отправят  се  препоръки  към  партиите  кандидатите  да 

представят  своите  политически  програми  лично  чрез  участие  в 

публични дебати и други подобни във всички държави членки на 

Европейският съюз.

Както  ви  казах,  предвидено  е  и  ново  изискване  към 

държавите членки и политическите партии да предоставят видимост 

на имената на европейските политически партии и там, където това е 

възможно, тяхното лого на бюлетините.  Също така да се насърчи 

равенството между половете сред кандидатите.

Докладвам ви го, колеги, за сведение. Ще бъде оставено на 

разположение на всички вас, за да се запознаете. Доколкото виждам 
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от грамата,  тя  е  изпратена до Народното събрание,  Комисията  по 

правни въпроси и Комисията по европейски въпроси, така че не се 

налага да я препращаме. Там също трябва да се запознаят с нея.

Мисля, че по така пристигналото писмо с вх. № 615 от 5 юли 

2013 г. друго не мога да предложа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Докладът  е  в 

днешното заседание във вътрешната мрежа. Който иска, може да се 

запознае с него.

Имате ли други доклади?

Заповядайте, господин Христов.

Точка 6. Писмо до бригаден генерал Коджейков – началник 

на Националната служба за охрана.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз поех ангажимент към госпожа 

Солакова да  докладвам един проект за  писмо,  който е  с  № 2073. 

Това е писмо до господин Коджейков (който е генерал и предлагам 

да  заменим  обръщението  „господин”  с  обръщението  „генерал 

Коджейков”), началник на Националната служба за охрана. 

По  същество  писмото  представлява  изказване  на 

благодарност  от  Централната  избирателна  комисия  за  оказаното 

съдействие  по  време  на  кампанията  за  провеждане  на 

парламентарните избори:

„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ,

Централната  избирателна  комисия  с  удовлетворение 

констатира  ефективното  сътрудничество  и  своевременното 

съдействие,  оказани от Вас и от ръководената от Вас организация 

във  връзка  с  процеса  по  организацията  на  изборите  за  народни 

представители на 12 май 2013 г.

Специално  искаме  да  изтъкнем  съдействието,  което 

Централната избирателна комисия получи от полк. Димо Димов – 

началник сектор,  и  от полк.  инж.  Злати Райков – началник отдел 
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„Автотранспорт“  при  НСО,  както  и  от  служителите  под  тяхно 

ръководство, във връзка с организиране и осигуряване на охраната 

на  ползваните  от  ЦИК  помещения,  зали  и  прилежащи  площи  в 

сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І“ № 1 и 

по организиране на транспортното обслужване.

Ще Ви бъдем признателни да предадете нашата благодарност 

на служителите, персонално ангажирани с процеса по организиране 

на  транспортното  обслужване  на  членовете  на  Централната 

избирателна  комисия,  както  и  на  служителите,  осигуряващи 

охраната  на  ползваните  от  ЦИК помещения,  за  проявения  от  тях 

професионализъм и чувство на отговорност.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Господин 

Чаушев, заповядайте.

Точка 7.  Предложение за протоколно решение за възлагане 

на главния секретар на Централната избирателна комисия да внесе 

доклад относно изпълнението на чл. 5, ал. 1 от ПМС № 67 от 8 март 

2013 г.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с оглед изпълнението 

на  чл.  5,  ал.  1  от  Постановление  №  67  от  8  март  2013  г.  на 

Министерския съвет предлагам да възложим на  главния  секретар 

на  Централната  избирателна  комисия  да  внесе  за  следващото 

заседание  на  Централната  избирателна  комисия  доклад  относно 

изпълнението на чл. 5, ал. 1 от цитираното по-горе постановление, а 

именно Постановление  № 67 от  8  март 2013 г.  на  Министерския 

съвет относно изпълнението на чл. 5, ал. 1 за финансовия отчет на 

Централната  избирателна  комисия  за  произвеждането  на 

парламентарните избори.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Аз  само  не  разбрах  каква  връзка 

има между докладваното от мен писмо до ген. Коджейков с това, 

което  колегата  Чаушев  каза.  Аз  не  възразявам  да  го  разгледаме, 

15



доколкото  знам,  то  ще  е  последна  точка  от  дневния  ред,  но  се 

надявах,  ако  никой  не  възразява  против  писмото  и  текста,  да  го 

подложим на гласуване, за да можем с протоколно решение да го 

одобрим. А иначе не  възразявам да  разгледаме предложението на 

колегата Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Извинявам  се,  но  госпожа 

председателката ми даде думата, помислих, че минаваме към моето 

предложение.  Въпросът  Ви  не  е  към  мен,  а  по-скоро  към 

председателстващия заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Съжалявам, 

господин  Христов,  аз  трябваше  да  подложа  на  гласуване 

предложението.

Колеги,  имате  ли  коментари   по  текста  на  писмото  или 

възражения?

Който е съгласен с текста на писмото, моля да гласува.

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

Връщаме се към предложението на господин Чаушев, вие 

го чухте преди малко. Имате ли въпроси, коментари?

Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.

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

Други доклади?

Госпожо Маркова, заповядайте.

Точка 8. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК – 

Казанлък, ОИК – Стралджа, ОИК – Харманли.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  Общинската 

избирателна  комисия  –  Казанлък,  област  Стара  Загора,  ни  е 

изпратила с входящ номер от днес протокол от своето заседание № 

59, което е проведено на 2 юли, на което са прекратени на основание 

чл.  30,  ал.  6  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 
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администрация предсрочно пълномощията на общинския съветник 

Илияна Георгиева Палазова.

На  заседанието  са  присъствали:  председател,  заместник-

председател,  секретар и 11 членове. Моето предложение е на това 

правно  основание  от  държавния  бюджет  да  бъдат  изплатени 

възнагражденията  на  участвалите  в  заседанието  на  Общинската 

избирателна комисия – Казанлък, област Стара Загора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Чухте 

предложението. Ако нямате  възражения  или  забележки,  който  е 

съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Колеги, с вх. № 616 от днешна дата 

е  пристигнало  искане  от  председателя  на  Общинската 

избирателна комисия – Стралджа, област Ямбол, за изплащане 

на три дежурства,  проведени на 19 февруари, на 1 юли и на 2 

юли.  В  тези  дни  са  се  отваряли  помещенията,  където  се 

съхраняват избирателните списъци и материали и са изготвени 

справки  до  Окръжна  дирекция  на  Министерството  на 

вътрешните  работи  –  Ямбол,  и  решение  на  Ямболския 

административен  съд  съгласно  приложените  протоколи.  Има 

протокол от 1 юли за отворилите помещението,  протокол от 2 

юли,  с  който  те  са  го  отворили  и  запечатали,  приемо-

предавателен протокол ведно с  разписка между представители 

на  Районно  управление  на  МВР  –  Стралджа,  във  връзка  с 

определение от 27 май по наказателно дело № 595 от 2013 г., 

освен  това  копие  от  решение  и  още  два  протокола,  с  които 

удостоверяват приемане и предаване на избирателни списъци.

В тази връзка ви предлагам на основание наше Решение 

№ 1486-МИ от 10 ноември 2011.
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На 19 февруари 2013 г.  да  изплатим възнаграждение  от 

държавния бюджет на председател и двама члена.

На 1 юли – на председател и двама члена.

И  държа  да  ви  информирам,  че  председателят  винаги  е 

един и същ, а членовете са различни.

И на 2 юли – председател и двама члена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

чухте  предложението.  Ако  нямате  възражения,  който  е 

съгласен, моля да гласува.

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

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  И  последното  искане  е  от 

Общинската избирателна комисия – Харманли, област Хасково, 

тъй  като  ние  бяхме  допуснали  техническа  грешка  в 

изплащането на възнаграждението и бяхме изплатили само едно 

заседание,  при това  с  погрешен брой.  Входящият номер е  442 

от  28  май,  за  едно  заседание  на  15  май,  на  което  са 

присъствали:  председател,  заместник-председател,  секретар  и 

10 членове; за следващо заседание на 17 май 2013 г.,  на което 

са присъствали: председател, заместник-председател и секретар 

???;  и  на  21  май,  на  което  са  присъствали:  председател, 

заместник-председател, секретар и 11 членове. 

Основанието  е  наше  Решение  №  1486-МИ,  т.  1,  б.  „б”. 

Основанията  и  приложеният  протокол  от  15  май  е,  цялата 

комисия се е събрала и е определила кой да изпрати писмо до 

кмета,  определила  е  членовете  на  Общинската  избирателна 

комисия,  които  да  отворят  помещението  с  изборните  книжа  и 

материали съгласно наше Решение № 1486-МИ, и са оформили 

кореспонденцията  до  община  Харманли.  След  това  са  приели 

решение за преместване на помещението, тъй като с решение на 

Централната  избирателна  комисия  № 2154  от  14  март  2013  г. 

сме разрешили това действие. И на последното заседание, което 
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ви  докладвах  на  21  май,  е  взето  решение  за  предсрочно 

прекратяване на пълномощията на кмета на с. Шишманово.

Така че моето предложение е от държавния бюджет да се 

изплатят първите две заседания на основание наше Решение № 

1486-МИ, а последното на основание чл. 30 от ЗМСМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

чухте доклада на госпожа Маркова. Възражения, забележки?

Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение.

Господин Христов, заповядайте.

Точка 9. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК – 

Ловеч, ОИК – Видин.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз имам три искания, но ще 

ви докладвам само двете, тъй като по едното искане има неуредени 

според  мен  въпроси  –  става  дума  за  едно  искане  от  Павел  баня, 

където за мен има смущаващи обстоятелства.

Най-напред  ще  ви  докладвам  искане  от  Общинската 

избирателна  комисия  –  Ловеч.  С  вх.  №  605  от  3  юли  2013  г.  в 

Централната избирателна комисия е постъпило искане за изплащане 

на едно дежурство и на едно заседание. Дежурството е проведено на 

26 юни, заседанието също е проведено на 26 юни, като дежурството 

е за подготовка на самото заседание от страна на председателя. На 

заседанието същата вечер са присъствали: председател, заместник-

председател,  секретар  и  10  членове.  Общинската  избирателна 

комисия се  е  занимала на  заседанието  с  депозирано  заявление от 

общински съветник, който е започнал процедура за прекратяване на 

пълномощията  му.  В  тази  връзка  се  формулира  решение,  че  се 

прекратяват пълномощията на общинския съветник и се обявява за 
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избран  следващият  в  листата  на  политическа  партия  Българска 

социалистическа партия.

Предлагам  дежурството  на  председателя  на  Общинската 

избирателна комисия – Ловеч, и заседанието на комисията да бъдат 

изплатени от държавния бюджет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

който е съгласен с предложението за възнаграждение,  моля да 

гласува.

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

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Постъпило  е  искане  от 

Общинската избирателна комисия – Видин. В това искане има 

нещо,  което  е  нередовно  и  трябва  да  преценим  общо  с  вас. 

Всички  документи  са  налице,  но  самото  писмо-искане  е 

подписано  само  от  председателя  на  Общинската  избирателна 

комисия,  а  няма  подпис на  секретаря.  Ние имаме решение,  че 

писмата трябва да бъдат подписвани и от двамата.  Става дума 

за едно заседание.  Всички други документи са изпратени.  Ако 

решите,  да  приемем  искането  в  този  вид,  ако  не  –  да  ги 

уведомим.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Обикновено  приемаме  решение 

за  изплащане  на  възнаграждение,  но  в  писмото  им  обръщаме 

внимание,  че  тяхното  писмо  трябва  да  носи  подписите  на 

председател и секретар.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Съгласен  съм  да  обърнем 

внимание в писмото. Заседанието е проведено за прекратяване 

пълномощията на общински съветник и избиране на следващия 

в листата. Така че, ако решим да приемем  тази справка, тя ще 

трябва да бъде изплатена от държавния бюджет. На заседанието 

са  присъствали:  председател,  заместник-председател,  секретар 

и 13 членове.
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Моето  предложение  е  да  приемем това  писмо с  искане, 

но в придружителното писмо, с което изпращаме справката, да 

обърнем  внимание  изрично,  че  писмата,  които  ни  изпращат 

оттук  нататък,  следва  да  бъдат  подписвани  задължително  от 

двама члена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  На  мен  ми 

се  струва,  че  досега  ние  сме  изисквали  кореспонденцията  да 

бъде подписвана съобразно закона.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Само  придружителното  писмо 

ли е подписано от председателя? На другите документи някъде 

имаме ли два подписа – на председател и секретар? Първичните 

документи,  от  които  извеждаме  колко  са  присъствали  на 

заседанията  и  дежурствата,  са  подписани  от  председател  и 

секретар?

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Решенията  на  самото  заседание 

са  подписани  от  председател  и  секретар,  с  мокър  печат,  но 

предложението  за  изплащане  на  възнаграждение  е  подписано 

само от председател.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Добре.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Вашето 

предложение  е  да  гласуваме  възнаграждението  и  в  решението 

да  посочим,  че  писмата,  които  се  изпращат  от  името  на 

комисията, следва да се подписват от председател и секретар.

Който е съгласен с предложението за възнаграждение и с 

текста на писмото, моля да гласува.

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

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Само  за  сведение  ще  ви 

докладвам, не бих желал сега да го гласуваме. Има едно искане, 

което е  доста  обемисто,  за  близо десет  заседания  и дежурства 

от  Общинската  избирателна  комисия  –  Павел  баня.  Но  аз  си 

спомням, че и друг път сме имали с тази комисия проблеми и 
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искам  да  разгледам  по-подробно  нещата,  които  са  тук,  да 

прочета  всички  протоколи,  тъй  като  при  тях  е  практика  да 

провеждат заседание за освобождаване на общински съветник, 

после  да  провеждат  заседание  за  назначаване  на  следващия. 

Имат  дежурство  на  трима  члена,  които  да  дадат 

удостоверението на този, който е избран. Изобщо имат подобна 

практика на едни непрекъснати заседания и дежурства.  Затова 

предлагам да ви докладвам на следващото заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Господин 

Христов, заповядайте.

Точка 10. Искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – 

Смолян.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ:  Уважаеми колеги,  постъпило е 

искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от  Общинската 

избирателна комисия – Смолян. Входящия номер на искането е 

612 от вчерашна дата.  Проведени са две заседания.  На едното 

заседание,  проведено  на  24  юни  2013  г.,  са  присъствали: 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  14 членове на 

комисията.  В  това  заседание  са  разгледали  заявление  от 

господин Кръстанов, който е общински съветник в Общинския 

съвет  в  Смолян,  но  е  бил  назначен  за  областен  управител  на 

област  Смолян.  Разгледали  са  документите  и  са  прекратили 

пълномощията  на  общинския  съветник,  избран  от  листата  на 

Българската социалистическа партия.

Предлагам  ви  да  изплатим  това  възнаграждение  от 

общинския  бюджет  с  правно  основание  чл.  30,  ал.  4,  т.  4  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и наше Решение № 1486-МИ.

Следващото  заседание  е  на  2  юли  2013  г.  Присъствали 

са: председател, заместник-председател, секретар и 13 членове. 
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На това заседание  са  обявили за  избран  следващия от  листата 

на същата политическа партия общински съветник.

Предлагам  ви  да  го  изплатим  от  държавния  бюджет  с 

правно  основание  чл.  277,  ал.  1  от  Изборния  кодекс  и  наше 

Решение № 1486-МИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

чухте предложението. Който е съгласен, моля да гласува.

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

Господин Бояджийски, заповядайте.

Точка 11. Искане за възнаграждение от ОИК – Самоков.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, постъпило е искане с вх. 

№ 238 от 11 март 2013 г.  от Общинската избирателна комисия – 

Самоков,  за  изплащане  на  възнаграждение  на  членове  на  ОИК – 

Самоков, съгласно Раздел ІІІ, точка 11, б. „а” от Решение № 1486-

МИ. Искането е във връзка с проведено заседание на 28 януари 2013 

г.,  на което поради настъпила смърт на общински съветник Ангел 

Симеонов Николов Общинската избирателна комисия се е събрала 

на заседание и е обявила Стефан Василев Карапанчев за общински 

съветник  от  листата  на  политическа  партия  Българска 

социалистическа партия.

Предлагам  да  изплатим  възнаграждение  от  държавния 

бюджет  на:  председател,  заместник-председател,  секретар  и  7 

членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте 

предложението. Възражения, забележки?

Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.

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

Има ли други доклади?

Колеги,  ако  нямате  други  доклади,  да  приключваме.  В 

неделя е вторият тур на частичния избор във Варна. Дежурна е 
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госпожа Солакова. Ако се наложи свикване на заседание, тя ще 

ни уведоми.

Следващото ни заседание в понеделник предлагам да е от 

15 ч., защото предполагам, че пак ще се повтори пътуването на 

Общинската  избирателна  комисия  и  доставянето  на  книжата, 

което  ще е  в  по-късен  час.  Така  че,  ако  считате,  че  е  удачно, 

заседанието  ни  да  започне  в  15  ч.  Тогава  трябва  да  приемем 

вече и хронограмите за  частичните избори за 29 септември.  В 

тази връзка ви напомням, че сме пуснали график за почивките и 

ви моля да го попълните.

Приключваме за днес.  Приятна почивка! Следващото ни 

редовно заседание е в понеделник от 15,00 ч.

(Закрито в 14,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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