
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 349

На  11  юли  2013  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Приемане  на  решение  за  обявяване  на  народен 

представител  на  Лидия  Маринова  в  03  (трети)  многомандатен 

изборен район – Варненски.

Докладва: Румяна Сидерова

2. Прибиране на книжата от произведените частични избори 

за кмет на община Варна. 

Докладва: Румяна Сидерова

3. Писмо от Министерство на финансите с вх. № 594 от 2 юли 

2013 г. за изпълняване на функциите на финансов контрольор. 

Докладва: Румяна Сидерова

4.  Докладна  записка  от  и.д.  главен  секретар  за  определяне 

функциите на длъжността главен секретар чрез отделна заповед. 

Докладва: Румяна Сидерова

5. Вземане на решение за сключване на трудови договори. 

Докладва: Севинч Солакова

6. Докладна записка от и.д. главен секретар – отчет на план-

сметка  по  подготовка  и  произвеждане  на  изборите  за  народни 

представители на 12 май 2013 г. 



Докладва: Севинч Солакова

7.  Искане  на  справка  от  СДВР  за  подадено  заявление  от 

Християна Бонева за гласуване в чужбина. 

Докладва: Мариана Христова

8. Докладна  записка  от  и.д.  главен  секретар  относно 

публикуване на информация за плащанията в СЕБРА. 

Докладва: Емануил Христов

9. Проект на решение за приемане на хронограма за частични 

избори за кмет на община на 29 септември 2013 г. 

Докладва: Силва Дюкенджиева

10. От  Министерски  съвет  –  отговор  на  изх.  №  280  от 

3.07.2013  г.  на  ЦИК,  относно  информация  за  изплатени 

възнаграждения  и  осигурителни  вноски  на  членовете  на  ОИК  – 

Опан. 

Докладва: Паскал Бояджийски

11.  Обсъждане  и  приемане  на  документи  за  обявяване  на 

конкурс за главен юрисконсулт. 

Докладва: Румяна Сидерова

12.  Обсъждане  и  приемане  на  документи  за  обявяване  на 

конкурс за главен експерт. 

Докладва: Румяна Сидерова

13. Обсъждане  и  приемане  на  документи  за  обявяване  на 

конкурс за старши счетоводител. 

Докладва: Румяна Сидерова

14. Докладна  записка  №  556  от  25.06.2013  г.  относно 

документите,  които  ще  приема  комисията   за  провеждане  на 

конкурсите. 

Докладва: Румяна Сидерова
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ПРИСЪСТВАХА: Елена Маркова,  Мария Мусорлиева,  Мая 

Андреева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Бисер Троянов, Венцислав Караджов,  Владимир Христов, Гергана 

Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева, 

Красимир Калинов, Паскал Бояджийски и Силва Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Сабрие Сапунджиева, 

Анна  Колушева-Манахова,  Валентин  Бойкинов  и   Мариана 

Христова. 

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

госпожа Румяна Сидерова – заместник-председател на комисията.

* * *

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, днешното 

заседание е обявено за 15,00 ч. Знаете, че аз съм оставена от госпожа 

Медарова за дните, в които ще отсъства, да я замествам. 

В 15 ч. в залата се намират само колегите: Севинч Солакова, 

Мария  Мусорлиева,  Гергана  Маринова,  Мая  Андреева,  Красимир 

Калинов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  Венцислав  Караджов  и 

Румяна Сидерова. 

За  съжаление,  нямаме  необходимия  кворум,  за  да  започне 

заседанието. 

Отлагам заседанието за след половин час – в 15,45 ч. 

(15,25 ч.)

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  преди 

малко бяхме по-малко от 12 души в залата, но с цел да спечелим 

време,  тъй  като  кворумът  се  събра,  предлагам  да  започнем 

заседанието. Имаме вече необходимия кворум. В залата в момента 

са 12 членове на Централната избирателна комисия. 
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Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 11 юли 2013 г.

Имате проект за дневен ред, а проектът също е в папката за 

днешното  заседание.  Имате  ли  предложения  за  допълнения, 

изключване или включване на други точки в дневния ред? – Ако 

нямате  предложения,  предлагам  да  започнем  разглеждането  на 

дневния ред. Той винаги е открит и в хода на работата постъпилите 

докладни ще бъдат включени за разглеждане в днешното заседание. 

Предлагам  на  днешното  заседание  да  брои  колегата  Мая 

Андреева. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Приема се. 

Който  е  съгласен  с  проекта  за  дневен  ред,  а  при 

необходимост, ако се наложи, ще се включат и други точки, моля да 

гласува. 

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

Приема се. 

Сега ще се наложи да дам думата на себе си, тъй като съм 

дежурна. 

1. Приемане  на  решение  за  обявяване  на  народен 

представител на Лидия Маринова в  03 (трети) многомандатен 

изборен район – Варненски.

След  избора  на  кмет  на  община  Варна  на  Иван  Николаев 

Портних  –  народен  представител  от  03  (трети)  многомандатен 

изборен район – Варненски,  са прекратени пълномощията му като 

народен представител,  за което сме получили писмо и приложено 

към  него  решение  на  Народното  събрание  за  прекратяване 

пълномощията  на   Иван  Николаев  Портних  като  народен 
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представител  от  03  (трети)  многомандатен  изборен  район  – 

Варненски. 

Решението е взето на 10 юли 2013 г. Изпратено ни е с писмо с 

входящ  номер  от  днес,  поради  което  ви  предлагам  да  вземем 

следното решение: 

„На 10 юли 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Конституцията  на  Република  България  предсрочно  са  прекратени 

пълномощията на народния представител Иван Николаев Портних, 

избран  от  03  (трети)  многомандатен  изборен  район  –  Варненски, 

издигнат от ПП „ГЕРБ” в 42-то Народно събрание.

На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява  за  избрана  за  народен  представител  в  03  (трети) 

многомандатен изборен район – Варненски, Лидия Велик Маринова, 

ЕГН …, от листата на ПП „ГЕРБ”.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.“

Имате  ли  някакви  съображения  по  предложения  проект  за 

решение? – Ако няма, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Приема се. Решението е с № 2746-НС. 

2. Прибиране  на  книжата  от  произведените  частични 

избори за кмет на община Варна. 

Налага се да приберем книжата от произведените частични 

избори  за  кмет  на  община  Варна  в  хранилището.  Трябва  да 

определим двама колеги, които да приберат книжата. 

Има ли желаещи? – Владимир Христов и Ерхан Чаушев ще 

приберат книжата в хранилището. 
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3. Писмо от Министерство на финансите с вх. № 594 от 

2 юли  2013  г.  за  изпълняване  на  функциите  на  финансов 

контрольор. 

Писмото е от министъра на финансовите относно изпълнение 

на  функциите  на  финансов  контрольор  в  администрацията  на 

Централната избирателна комисия. Писмото се намира в папката за 

вчерашното  ни  заседание.  В  края  на  вчерашното  заседание  аз  ви 

насочих към този документ. 

Работната  група,  която  се  занимава  със  сключване  на 

трудовите договори и  конкурсите, т.е. с проблемите на формиране 

на администрацията, счита, че тъй като вече са предприети действия 

по обявяване на конкурса за главен секретар, не се налага да бъде 

избиран, назначаван или да бъде сключван договор с лице, което да 

изпълнява  тези функции,  тъй като след назначаването  на  главния 

секретар,   което  ще  стане  в  един  срок  не  повече  от  месец,  ако 

конкурсът  е  успешен,  господин  Цонковски  ще  си  изпълнява 

функциите като финансов контрольор на длъжността главен експерт, 

за която е назначен. 

Затова нашето предложение е  да не взимаме решение и да не 

определяме друг финансов контрольор към настоящия момент. 

Има ли други предложения, колеги? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Приема се. 

Само  да  добавя,  за  да  се  включи  в  протокола,  че  по 

протоколното  решение,  което  взехме  затова,  че  не  се  налага 

определянето на нов контрольор, с това ние приключваме и една по-

стара докладна записка с вх. № 514, по която всъщност след наше 

протоколно решение ни е  изпратено писмото на Министерството на 

финансите, което докладвахме преди малко. 
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Следващата докладна записка по т. 4 от дневния ред ще ви 

докладвам към края на заседанието. 

Предлагам  да  преминем  към  главната  цел  на  днешното 

заседание, както си я определихме в края на вчерашното заседание, а 

именно окончателно решаване на въпроса за сключване на трудови 

договори  за  позициите,  за  които  сме  решили  в  нашата 

администрация,  че  ще  бъдат  сключени  договори  на  съответните 

длъжности  главен  специалист,  поради  което  ще  дам  думата  на 

колегата  Солакова  да  докладва  резултатите  и  предложението  на 

работната група след проведеното заседание. 

6.  Докладна записка от  и.д.  главен секретар –  отчет на 

план-сметка  по  подготовка  и  произвеждане  на  изборите  за 

народни представители на 12 май 2013 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с докладната записка на 

и.д. главен секретар в администрацията на ЦИК относно отчета по 

изпълнението  на  план-сметката  в  частта  за  разходите  на 

Централната избирателна комисия, и приетото протоколно решение 

вчера,  докладвам  докладна  записка  с  вх.  №  637/10.07.2013  г.  и 

докладна записка с вх. № 641/11.07.2013 г. 

За  съжаление обаче нямах възможност и не  знам,  госпожо 

Сидерова, но мисля, че не е качено в папка заседания за днес. Ще 

помоля да се качи самата докладна записка и план-сметката. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Само  да  поясня.  Ако  си 

спомняте,  на вчерашното заседание  решихме по тази докладна да 

бъде внесена допълнителна информация от главния секретар. 

Колега Солакова, моля да продължите доклада. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, както ви казах, в изпълнение 

на  протоколното  решение,  включително  и  на  днешното  работно 

съвещание  на  работните  групи,  въз  основа  на  направените 

уточнения господин Цонковски ни е представил докладна записка, с 
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която представя за одобрение отчета по план-сметката за разходите 

по  подготовката  и  произвеждането  на  изборите  за  народни 

представители и уточнява в докладната записка (това и за колегите, 

които бяха на работната среща), че отчетът ще бъде само в табличен 

вид и това представлява отделно приложение, както ще видите след 

малко. 

За наша информация, наред с план-сметката в табличен вид, 

която вчера беше докладвана от колегата Ерхан Чаушев, в рубриката 

„Забележки“, вече е представена подробна информация и справка за 

разходите, така както са по отделните точки и по пера. И въз основа 

на тази докладна записка ние ще приемем решение за одобряване на 

план-сметката  и  за  упълномощаването  на  главния  счетоводител  в 

администрацията на ЦИК да изпрати отчета в Министерството на 

финансите по електронен път след запознаването на всички колеги. 

Колеги, докладната записка заедно с приложенията вече е в 

мрежата. Както виждате, аз по съдържание ви докладвах вх. № 641 

от 11.07.2013 г. Приложение № 1 е отчетът по план-сметката. Това е 

първото приложение. Този отчет в табличен вид ще се предостави и 

ще се изпрати по електронен път в Министерството на финансите. А 

Приложение  №  2  е  отчетът  по  план-сметката  за  информация  на 

Централната избирателна комисия. И точно в Приложение № 2, в 

рубриката  „Забележки“  можете  да  се  запознаете  с  размера  на 

разходите,  извършени  от  Централната  избирателна  комисия  по 

отделните точки: 1.1., 1.2. и 1.3. по пера. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  имате  ли  някакви 

въпроси или да ви дам възможност да се запознаете? 

(Членовете на комисията се запознават с материалите.)

Колеги,  имате  ли  предложения?  Запознахте  ли  се  с 

докладната и приложенията? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Съгласно чл. 5, ал. 2 от ПМС № 67 от 

2013 г. с размера на неусвоените средства министърът на финансите 
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трябва  да  извърши  съответните  промени  по  бюджетите  на 

първостепенните  разпоредители  с  бюджетни  кредити  и  по 

Централния бюджет за 2013 г. 

Днес на работната среща уточнихме с и.д. длъжността главен 

секретар,  че на този етап не се налага да бъдат предприети други 

действия от страна на Централната избирателна комисия. Затова ви 

предлагам така, както е Приложение № 1 – отчет по изпълнението на 

план-сметката,  с  протоколно  решение  да  одобрим   отчета  план-

сметката  за  разходите  по  подготовката  и  произвеждането  на 

изборите за народни представители през 2013 г. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  ако  няма  други 

предложения,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  за 

одобряване  на  отчета  по  изпълнение  на  план-сметката,  моля  да 

гласува. 

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

Приема се. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам да упълномощим 

главния  счетоводител  в  администрацията  на  Централната 

избирателна комисия да изпрати по електронен път така одобрения с 

протоколното решение на комисията отчет. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  да 

упълномощим  главния  счетоводител  да  извърши  действията  по 

изпращане  по  електронен  път  на  така  одобрения  отчет,  моля  да 

гласува. 

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

Приема се. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По второто приложение благодарим 

на и.д. главен секретар за подробната разбивка на разходите по пера. 

Приключвам с този входящ номер. 
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5. Вземане на решение за сключване на трудови договори. 

Следващият входящ номер е продължение на доклада по вх. 

№ 633 от 10.07.2013 г. 

Колеги,  днес  проведохме заседание  на  работна група 1.7 и 

работната  група,която  се  занимава  с  административните  въпроси, 

конкурсите и структурирането на администрацията на  Централната 

избирателна  комисия.  Присъстваха  госпожа  Румяна  Сидерова, 

Венцислав  Караджов,  Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  Паскал 

Бояджийски, Мария Мусорлиева и аз. 

На заседанието на работната група бяха обсъдени въпросите, 

свързани  с  докладната  записка  относно  сключването  на  трудови 

договори,  дефиниране  на  понятието  професионален  опит  и 

определянето  на  начина  за  определяне  на  възнагражденията  по 

трудовите договори. 

От  името  на  участвалите  в  работната  група  ще  направя 

предложение за това, което приехме като общо решение: 

Да  уведомим  тези,  с  които  решихме  да  сключим  трудови 

договори,  да  представят  документи,  с  които  могат  да  докажат 

професионален  опит  по  смисъла  на  чл.  2,  ал.  2  от  Наредбата  за 

прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, а 

именно, че минималният професионален опит, необходим за заемане 

на  длъжността,  включва  времето,  през  което  служителят  е 

извършвал  дейност  в  област  или  области,  които  са  свързани  с 

функциите,  определени  в  длъжностната  характеристика  за 

съответната длъжност. 

Професионалният опит съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 3 

от тази наредба, се доказва с официални документи за трудов стаж, 

служебен  стаж,  осигурителен  стаж  и  извършване  на  дейност  в 

чужбина. 

В  случая  ние  приехме,  че  те  могат  да  ни  представят  и 

съответни  документи  като  граждански  договори  и  документи 
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относно  внесените  осигурителни  вноски  по  възнагражденията  по 

тези  граждански  договори,  от  които  Централната  избирателна 

комисия ще установи наличието на минимален професионален опит 

и  размера  на  този  минимален  професионален  опит,  с  оглед 

определянето  на  индивидуалните  работни  заплати  по  всеки  един 

договор. 

Нашето  предложение е  в  най-кратък  срок  тези  лица да  ни 

представят документите. Работната група в състава, в който заседава 

и всички други, които желаят, да участват в прегледа и преценката 

по документите на минималния професионален опит на всеки един. 

Да  се  изготвят  трудови  договори  и  да  се  внесат  за  приемане  на 

решения  за  назначаването  на  всеки  един,  за  сключването  на 

трудовия договор с определен размер на работната заплата. 

Надяваме  се  това  да  бъде  изпълнено  най-късно  до 

понеделник,  за  да  можем  да  сключим договорите  и  да  направим 

уведомлението до Националната агенция за приходите. 

Уточнихме,  че  условие  за  подаването  на  уведомление  по 

Кодекса  на  труда  е  сключен  договор,  като  от  уведомлението  до 

постъпването на работа трябва да има три календарни дни. 

Това е предложението по отношение на професионален опит 

и  определянето  на  размера  на  възнагражденията  по  трудовите 

договори.  Уведомили сме колегите,  с  които решихме да  сключим 

трудови договори и  сме  ги  помолили да  представят  в  най-кратък 

срок документи, удостоверяващи и доказващи професионален опит 

съобразно  длъжностните  характеристики  на  машинописка, 

деловодители и домакин с функции и по архивиране. 

Всички са главни специалисти, считано от 16-ти. Имаше само 

една  длъжност,  определена  за  заемане  от  старши  специалист.  С 

оглед на това да имаме възможност, ако решим, да се ориентираме 

към  максималния  размер  на  възнаграждението,  преобразувахме 

едната длъжност старши специалист в главен специалист, считано от 
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16-ти и упълномощихме председателя да подпише и да утвърди ново 

длъжностно разписание  в сила от 16 юли 2013 г. 

Колеги,  аз  и  госпожа  Мария  Мусорлиева  уведомихме 

служителите от администрацията, с които Централната избирателна 

комисия  има  протоколно  решение  за  сключване  на  трудови 

договори, включително предложението за сключване на 3-месечен 

граждански  договор  с  госпожа  Пенка  Добрева.  Формулирахме  го 

така, както вчера се бяхме разбрали: приключване на обучението и 

прехвърляне  на  работата.  Становището  на  госпожа  Добрева  е,  че 

според нея този предмет е изчерпан. Обучение не се налага, тъй като 

тя счита, че те са запознати с естеството на работата и могат да се 

справят,  без  да  има  необходимост  от  сключване  на  граждански 

договор с нея и с прекратяването на гражданския договор с нея от 

15 юли, тя няма да бъде в канцелария 23. 

Колегите  Катя  Благоева,  Лиляна  Тошева,  Райна  Белева  и 

Стоян Русинов ще представят документи. Не са казали, че ще бъдат 

затруднени, за да можем в оперативен порядък да изчистим въпроса 

с  размера на възнаграждението.  Идеята  е  в  работната  група да се 

обсъди, да се направи преценката и на вниманието на Централната 

избирателна  комисия   на  заседание  да  се  представи  проект  на 

договор,  който  ще  включва  предложение  за  размер  на 

възнаграждението. 

Това е нещото, което искам да направя като отчет по работата 

на заседанието на работната група днес. Колегите, които участваха в 

заседанието, моля да ме допълнят или да ме коригират. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  има  ли  някой 

желаещ да вземе думата? – Гергана Маринова. 

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Това означава за тези, които току-

що  докладва,  че  вече  не  сме  на  позицията,  че  всеки  от  тях  ще 

получава максималното,  а  ще бъде направена преценка съобразно 

опита, стажа който имат и т.н.? 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да. 

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Това  е  едното.  И  второто  не  е 

свързано  с  възнаграждението,  но  пак  е  свързано  с  трудовите 

договори. Смятате ли, че има нужда и изобщо каква е нагласата на 

комисията  относно  това  в  трудовия  договор  да  има  срок  за 

изпитване или да няма срок за изпитване? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предложението на работната група е 

да  има  изпитателен  срок.  Обсъждахме.  Той  е  до  шест  месеца. 

Нашето предложение беше да бъде до четири месеца изпитателният 

срок. С оглед на това изпитателният срок да приключи в рамките на 

календарната и финансова година. Разбира се, аз ще ви уведомя и за 

съображенията,  които  имахме.  В  случай,  че  Централната 

избирателна  комисия  приеме  решение,  с  което  определи 

възнаграждение по отделен трудов договор, който не е в размер на 

максималната  работна  заплата,  която  може  да  се  получава  за 

длъжността, съгласно Наредбата за работните заплати в държавната 

администрация, с изтичането на изпитателния срок има възможност 

да  направи увеличение на  възнаграждението.  За  да има през този 

период и самият служител мотивация да се представи по най-добрия 

начин,  за  да  може и  Централната  избирателна  комисия  да  отчете 

всичко това и да увеличи възнаграждението. Пак ви казвам, че това 

ще бъде само в случай, че с решението за одобряването на проекта 

на  трудов  договор  Централната  избирателна  комисия  не  е 

определила  максималния  размер.  Само  в  тези  случаи  ще  се 

възползваме от изтичането на изпитателния срок и възможността за 

увеличаване в случай, че разбира се са налице съответните условия 

затова. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз нещо не разбрах.  Ние сега ще 

обсъждаме  всички  елементи  на  трудовото  правоотношение, 

евентуалните модалитети или сега  само се информираме за разни 

неща и не коментираме? Защото, ако ще коментираме, аз съм готов 
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модалитет по модалитет да кажа с кое съм съгласен, с кое не съм 

съгласен.  Но  ние  май  не  коментираме  изцяло  елементите  на 

трудовото правоотношение, а се информираме, че в един по-късен 

момент ще го представим. Нали така? Правилно ли съм разбрал? 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Ще  коментираме,  когато  имаме 

готовност. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Добре, за да не взимам думата сега 

надълго и нашироко да обяснявам защо съм против това, защо съм 

за онова – благодаря, да разчитам, че чакаме допълнителен доклад 

по  това  отношение,  да  коментираме  трудов  договор  по  трудов 

договор, размер на възнаграждение и т.н. 

Благодаря, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Работната група прецени, че ще бъде 

добре  едновременно  с  проекта,  включително  и  размера  на 

възнаграждението,  едновременно  да  представи  на  вниманието  на 

Централната  избирателна  комисия  този  въпрос  за  приемане  на 

решение за сключване на договор с конкретни условия. И възлагане 

на главния секретар на подписването на договора.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  има  ли  други 

въпроси и мнения? 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Само  да  направя  последното 

уточнение, за да приключим и с тази точка. 

Колеги,  в  зависимост  от  това  кога  ще  бъдат  събрани 

документите,  ще се свика работната  група и ще бъдат уведомени 

всички членове на  Централната избирателна комисия, за да може в 

работен порядък да се извърши съответната преценка, да се изготвят 

проектите на договори и да се включат като точка в дневния ред на 

следващо заседание. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ако  няма  други 

предложения,  предлагам  да  приемем  протоколно  решение  за 

одобряване  на  предложението,  което  се  направи  по  начина  на 
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сключване на трудовите договори, както и да одобрите, че работната 

група,  която работи по общите проблеми на администрацията,  ще 

направи и преценката при подготовката за сключване на трудовите 

договори, на наличието на минимален професионален опит. 

Имате  ли  други  предложения,  колеги?  -  

Ако няма други предложения, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Решението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, да ви уведомя в неофициален 

порядък, че получихме  справка от главния секретар и от главния 

счетоводител по отношение на  възнаграждението за м. юни. То е 

изплатено до 26.06.2013 г., защото е за сметка на план-сметката за 

парламентарните избори. Във възнаграждението за м. юли ще бъдат 

включени и дните от 27 юни до 31 юли т.г. 

Считам,  че  не  се  налага  да  изискваме  официална  справка 

затова,  ако  сте  съгласни  на  този  етап  с  това  уведомление,  което 

получихме като пояснение. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  имам  една  молба:  главната 

счетоводителка задължително да ни дава фишове, тъй като разбрах, 

че който иска, само на него му дава фиш. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Който получава в брой. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Няма  значение.  Фиш  се  прави  за 

възнаграждението, независимо дали се получава в брой или не. Да се 

има предвид, че трябва задължително да си получаваме фишовете. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  да  приемем 

протоколно  решение,  че  главния  счетоводител  следва  да  изготвя 

фишове  за  възнагражденията  на  всички  членове  на  Централната 

избирателна комисия, независимо дали те са изплащат по банков път 

или се получават на ръка. 

15



ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: За фиша колегата Калинов е прав, 

че  се  дава  по  закон.  Но  аз  имам  едно  допълнение:  учтиво  да 

помолим главния счетоводител осигуровките за съответния месец да 

се внасят до края на същия месец, както върви по системата СЕБРА, 

защото  иначе  се  получават  леки  изкривявания  по  отношение  на 

осигуровките. Аз например болнични не ползвам, но ако някой от 

нас  се  налага  да  ползва  болнични,  няма  да  може  да  ги  ползва  в 

пълния  размер,  тъй  като  не  са  изплатени  осигуровките  за  целия 

минал календарен месец. 

Така  че  да  помолим,  без  значение  как  се  получава 

възнаграждението,  да се внасят осигуровките за  целия календарен 

месец, за който се извършва плащането. Стига да се дължи такова 

плащане. В конкретния случай, за двата дни, които се разминават, 

дори да не плати на нас, да плати осигурителните задължения, за да 

можем  да  сме  спокойни,  че  тези  които  ползват  болнични,  ще  ги 

вземат в пълен размер. Ще дам пример веднага с колегата Мариана 

Христова, която не може да вземе болнични в пълен размер. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Госпожа  Солакова  отново 

ще докладва. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  от  директора  на  Дирекция 

„Управление  на  собствеността“  в  администрацията  на  Народното 

събрание малко преди започване на заседанието сме уведомени за 

необходимостта да предоставим стая 186, която се заема от главен 

експерт и главен секретар в администрацията на ЦИК. Стаята е на 

първи  етаж  на  Народното  събрание.  Знаете,  че  стая  186  не  е 

включена в тристранното споразумение, което имаме с Народното 

събрание със  срок до 31 август 2013 г.  Срокът на този етап е до 

началото на следващата седмица. 

С оглед на това,  че  към настоящия момент се  прекратяват 

граждански  договори,  ние  ще  имаме  възможност  да  осигурим 
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работно място за служителите от администрацията – за и.д. главен 

секретар в случая, но считам, че това ще бъде само едно временно 

решение. 

На този етап отново постъпи предложение да направим едно 

допълнително писмо до Народното събрание, с което да уведомим и 

да напомним, че с наш изх. № 225 от 12.06.2013 г. сме ги сезирали за 

необходимостта от провеждане на среща и уточняване на клаузи за 

сключване на споразумение, тъй като срокът на сега действащото 

изтича на 31 август. Включително, може би госпожа Сидерова ще се 

включи и ще ме допълни, да изпратим писмо – може би то да бъде 

едновременно и до министър-председателя, за да може Централната 

избирателна  комисия  да  обезпечи  дейността  на  комисията  и  след 

изтичането на срока на споразумението при невъзможност да бъдат 

осигурени достатъчно на брой помещения и зали за осъществяване 

на функциите на ЦИК. 

Предложението е да се изготви  писмо до председателя на 

Народното  събрание  и  до  министър-председателя,  за  да  се 

постави  на  вниманието  отново  въпросът  за  обезпечаването  на 

дейността на ЦИК откъм помещения, зали и хранилища. 

Аз  предлагам  на  този  етап,  тъй  като  нямам  готовност  да 

предложа  проект  на  писмо,  за  следващото  заседание  или  ако 

продължи заседанието до по-късно и имам възможност да изляза, да 

подготвя  проекта  на  писмо  и  да  го  внеса  за  одобряване  от 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  аз 

подкрепям  предложението  на  колегата  Солакова  и  считам,  че  е 

абсолютно наложително да изпратим писмо. Даже приемам като по-

добра идеята то да е едновременно до двете институции, тъй като 

все  пак  Министерският  съвет,  имайки  предвид  Централната 

избирателна  комисия  като  институция  и  съобразно  Закона  за 

държавната  собственост,  трябва  да  осигури  помещенията  и 
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материалните  условия  –  в  смисъл  сграда  –  за  нормалното 

функциониране   на  Централната  избирателна  комисия  и  нейната 

администрация. Защото тя е вече неразделна част от дейността на 

комисията и осигурява нейната дейност. 

Затова  подкрепям предложението.  Колегата  Солакова  може 

да подготви писмото, а ние ще продължим по дневния ред. 

Думата има Емануил Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Госпожо  Сидерова,  аз  веднъж 

поставих въпроса за  евентуално предаване  на  архива,  който е  от 

парламентарните  избори  през  2009  г. на  Държавния  архив,  но 

госпожа Солакова тогава ми каза, че срокът бил пет години и изтича 

догодина. Все пак аз мисля, че това не е задължителен срок. Може 

би е до 5 години. 

Ако трябва, да напишем едно писмо до Държавния архив и да 

ги попитаме, тъй като де факто този архив на нас не ни е необходим. 

Той само ни заема място и ще можем да освободим поне малката 

зала, ако ни разрешат. Защото ако наистина срокът е до пет години, 

ще  можем  да  организираме  през  лятото,  когато  няма  да  имаме 

толкова много работа, а ще имаме достатъчно назначени на работа 

специалисти,  поне  да  им  уплътним  времето  да  започнат  тази 

подготовка. 

Молбата ми е да попитаме дали можем да предадем архива 

по-рано. Де факто четири години минаха и сега навлизаме в петата, а 

залата ни е много необходима. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Господин Христов, аз по отношение 

на срока не съм взимала отношение. Само ще напомня, че миналата 

година,  когато  предадохме  в  Централния  държавен  архив 

документите от 2007 г., се уточнихме, че те ще ни изпратят писмо. 

Няма пречка, аз имам телефона, а и чрез служителя от Народното 

събрание, който ни подпомагаше методически тогава, да изясним, но 
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обикновено те правят графика, а ние да ги помолим да ни включат в 

този график. Иначе срокът е след изтичане на мандата и няма пречка 

затова. Обещавам за следващото заседание да имам информация и 

да ви я предоставя на вниманието във връзка с предвиждането на 

Централния държавен  архив и  включване  в  графика в  най-кратък 

срок. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз съм работил с местния държавен 

архив в Силистра и знам, че те изпращат графика, за да напомнят. 

Мисля, че ако поемем инициативата, не е задължителен 5-годишният 

период. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Може  би  трябва  да  се 

помисли за сроковете за запазване на тези книжа. Нека да се чуем с 

Държавния архив. 

Давам думата на господин Емануил Христов по точка осма от 

дневния ред. 

8. Докладна  записка  от  и.д.  главен  секретар  относно 

публикуване на информация за плащанията в СЕБРА. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  постъпила  е  докладна 

записка  от  и.д.  главен  секретар  Ивайло  Цонковски,  която  е  във 

връзка с наше запитване. Мисля, че дори вчера коментирахме това 

нещо, относно публикуване на финансовата информация на нашия 

сайт. Става въпрос за плащанията в СЕБРА. Ние имахме едно такова 

принципно решение  преди  една  седмица  –  взехме  решение  да  се 

публикува  на  сайта,  но  от  разговорите  с  „Информационно 

обслужване“ АД те ни казаха: няма никакъв проблем, но ни кажете в 

какъв вид трябва да бъде тази публикация. 

Заради това ние разговаряхме и с госпожа Солакова, а вчера 

извикахме,  ако  си  спомняте,  и  главната  счетоводителка,  за  да  ни 

каже в какъв вид трябва да бъде, защото не знам в текстови вид ли 

ще бъде, таблица ли ще бъде, нещо сканирано ли и т.н. 
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В края на краищата във връзка с това господин Цонковски 

съвместно  с  главната  счетоводителка  са  изготвили  тази  докладна 

записка. Тя е качена на сайта, така че можете да я видите. Разбира 

се, тя е малко по-специфична. Доста подробно е описано за какво е, 

което  нас  не  ни  интересува,  тъй  като  това  е  работа  на  главната 

счетоводителка. Тя ще си попълва таблицата. 

Въпросът е,  че  на последната страница има една табличка, 

която е на ексел и която фактически съдържа плащанията за деня на 

Централната избирателна комисия в лева. Горе вдясно пише за кой 

период е. Тъй като тук ще бъде ежедневно, примерно, ако днес сме 

11 юли, ще бъде от 11.07. до 11.07. И съответно за съответния ден по 

кой път какво е изплатено, за каква сума и т.н. 

Предлагам  ви  просто  да  утвърдим  тази  табличка  и  да 

упълномощим главната счетоводителка, разбира се със знанието на 

специалиста, който се занимава с качването на данните на интернет 

страницата ни. С  „Информационно обслужване“ АД сме говорили, 

но ако искате, и с вас да коментираме къде точно в сайта да бъде 

поставено това плащане в СЕБРА. 

Лично моето виждане е да бъде в сайта ни вдясно, където са 

бързите  връзки:  избори,  референдуми,  решения.  Там  в  момента 

пише: заседания онлайн, частични избори – Варна, ОИК – Варна. 

Това  ще  бъде  променено,  тъй  като  частичните  избори  минаха  и 

съвсем наскоро ще трябва това да го махнем. 

Но според  мен  след  заседания  онлайн можем да  запишем: 

плащания в СЕБРА, така че когато се кликне върху това поле, да се 

отваря точно тази табличка,  която ще бъде екселска и ще бъде за 

всеки ден. Когато няма плащане, ще излиза празен ред, където ще 

пише: няма плащания за деня. Това ще го уточним допълнително. 

Гледали сме сайтовете на Министерския съвет, на Министерството 

на  финансите  и  сме  се  съобразили.  В  техните  сайтова  има  и 
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календар, така че да може да се кликне на съответната дата и ще се 

отвори тази таблица. 

Ако  вземе  това  решение  и  ме  упълномощите  да  водя 

допълнително разговора с „Информационно обслужване“ АД – имам 

уговорка  с  тях,  когато  вземем  решение,  да  им  кажем  как  точно 

трябва да бъде, за да можем да организираме това нещо, тъй като 

срокът беше от началото на този месец, т.е. от 7 юли 2013 г. Леко 

сме  закъснели,  но  все  пак  това  е  организационен  въпрос,  който 

смятам, че до понеделник трябва да се реши. Ако вземем решението 

днес, аз още утре ще разговарям с тях и предполагам, че главната 

счетоводителка  вече  попълва  тези  таблички.  Те  просто  ще  се 

прехвърлят и ще се отпечатват на сайта. 

Това ми е предложението: да приемем докладната записка на 

и.д. главен секретар и съответно табличката за плащанията в СЕБРА. 

Моето лично предложение  е  да бъде след „заседания онлайн“, като 

вторият  ред  бъде  „плащания  в  СЕБРА“.  Така  ще  бъде  лесно  за 

достъп. 

Това ми е предложението. Ако обичате, дайте ваши мнения 

или да преминем към гласуване. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  тъй  като  до  този  момент, 

както вчера ни информира главният счетоводител, няма плащания, 

извършени от 3 юли до тази дата, в интерес на истината искам само 

да  внеса  едно  допълнително  уточнение.  Централната  избирателна 

комисия  не  е  закъсняла  и  не  е  забавила  по  никакъв  начин 

предприемането на необходимите действия. 

Знаете, че още в момента, в който получихме уведомлението 

от българската  народна банка с  уточнението и определянето  на 3 

юли  като  начална  дата  за  включването  в  системата  СЕБРА  на 

Централната  избирателна  комисия  и  определянето  на  10-разряден 

код.  Ние  упълномощихме председателя  да  подпише пълномощно, 

изпратихме съответното писмо до Българската народна банка и още 
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на същата дата гласувахме и изпратихме писмо до „Информационно 

обслужване“ АД. С техническото изпълнение малко се забавихме. 

Аз подкрепям предложението на господин Емануил Христов 

да  одобрим  представената  форма,  в  която  да  се  публикува 

информацията  за  извършените  ежедневни  плащания  в  СЕБРА.  В 

началната  страница  при  отварянето  на  рубриката  ще  излиза  тази 

информация, която е в писмен вид, предоставена като приложение 

от главния счетоводител. Вдясно ще има календарче. Предложен ни 

е  този  вариант  за  изпълнение  и  аз  лично  го  приемам,  защото 

предоставя една много ясна информация на всеки потребител. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Думата има колегата Паскал 

Бояджийски. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  подкрепям  предложения  ни 

вариант  и  предложението  на  колегата  Христов,  като  силно  се 

надявам,  че  тази  поредна  стъпка  за  прозрачност  в  работата  на 

Централната избирателна комисия  ще бъде отразена в доклада на 

„Прозрачност без граници“ следващия път. Може би ще повишим с 

няколко  проценка  нашата  прозрачност  по  техните  критерии. 

(Оживление.)

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  има  ли  други 

изказвания или предложения? – Няма. 

Който е съгласен с предложеното решение по т. 8 от дневния 

ред, направено от господин Емануил Христов, моля да гласува. 

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

Приема се. 

Давам  думата  на  Паскал  Бояджийски  за  доклад  по  точка 

десета. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  Чакам информация по въпроса. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: По точка десета чакаме да се 

получи информацията, която е изискана от докладчика. 

Колегата Солакова има думата за кратка докладна. 

22



СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение – 

ще пусна докладната записка да се запознаете, тъй като този въпрос 

вече  приключи,  но  да  се  отчете,  за  да  се  върне  в  текущото 

деловодство като докладвана преписка.

Докладна  записка  №  609  от  3.07.2013  г.  –  докладвам  за 

сведение  във  връзка  с  изпълнението  на  Споразумението  за 

транспортното осигуряване на членовете на ЦИК от Националната 

служба за охрана. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладът беше за сведение. 

Колеги, ще си позволя да взема думата и да започна да ви 

докладвам  по  въпросите,  свързани  с  обявяване  на  конкурси. 

Преминавам  към  докладите,  които  са  свързани  с  провеждане  на 

конкурсите  за  експертите  в  администрацията  на  ЦИК,  съгласно 

нашето длъжностно разписание. 

Уважаеми  колеги,  знаете,  че  взехме  решение  да  бъдат 

обявени  конкурси  за  главен  юрисконсулт,  старши счетоводител  и 

главен  експерт  в  администрацията  на  Централната  избирателна 

комисия. Приели сме преди това длъжностните характеристики за 

тези  позиции. 

Внесени  са  ни  и  подготвени  докладни  записки  с 

необходимите  книжа  и  от  това  вече  зависят  и  решенията,  които 

следва да приемем за провеждане на тези конкурси. Работната група 

по формиране на администрацията и другите проблеми, свързани с 

нейното функциониране, обсъди следното предложение: 

Ние ви предлагаме, тъй като вече е задвижена процедурата по 

обявяване на конкурс за главен секретар, но нямаме още обявяване в 

съответния регистър като дата, ние предлагаме с тези конкурси да се 

започне,  считано  от  1  август  2013  г.,  като  първо  се  започне  с 

конкурса  за  главен  юрисконсулт.  Знаете,  това  отдавна  сме  го 

обсъждали и мисля, че нямаме различни мнения по този въпрос. 

23



Следващ да бъде конкурсът за старши счетоводител и след 

това да бъде конкурсът за главен експерт – имаме лице, назначено на 

тази длъжност до произвеждане на конкурса, и затова започваме с 

тези  две  позиции,  по  които  нямаме  назначени  съответните 

служители. 

Какво означава това? 

Ако конкурса за  главен юрисконсулт обявим на 1 август – 

обявяването  на  този  конкурс  става  също  в  Административния 

регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на нашата 

интернет  страница  и  в  един  централен  ежедневник  –  ако  този 

конкурс бъде обявен на 1 август, на 11 август е крайният срок за 

подаване на документи, на 18 август комисията, която ще провежда 

конкурса, трябва да даде доклада за допуснатите до конкурса. След 

това следващите етапи са 25 август, 1 септември и на 8 септември 

всъщност е приключването на конкурса, когато ще се вземе решение 

при  нормалното  протичане  за  назначаване  при успешно проведен 

конкурс. Съобразявала съм това да бъдат работни дни. 

За старши счетоводител. Започвам с някои подробности. 

Решихме срокът за подаване на документи за тези позиции в 

нашата  администрация,  да  бъде  10-дневен  от  момента  на 

обявяването на конкурса. 

Както  казах,  следващият  конкурс  да  бъде  за  старши 

счетоводител. Той да бъде обявен на 6 август, което означава: краен 

срок за подаване на документи – 16 август; доклад за допуснати – 23 

август;  и  вече  следващите  действия  на  комисията:  30  август,  7 

септември и на 14 септември, ако всичко е наред – назначаване на 

съответното лице, което ще спечели конкурса, на тази длъжност. 

Третият конкурс да бъде за главен експерт. Начална дата на 

обявяване на конкурса – 12 август,  краен срок за документи – 22 

август, доклад за допуснати – 29 август – конкурсът приключва на 
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19 септември. Напълно се вписваме в сроковете, за които е назначен 

главният специалист и трябва да се проведе този конкурс. 

И  сега  по  документите.  Те  са  разписани  и  подробно 

изготвени от и.д. главен секретар на администрацията на ЦИК  и се 

намират  в  заседанието  на  26 юни 2013  г.  Там са  в  една  папка в 

началото на заседанието.  Това са докладни записки с № 549, към 

която са документите за главен юрисконсулт и за главен експерт, и 

№ 555 от 24 и 25 юни 2013 г., към която са приложени подготвените 

проекти за документи за конкурса за старши счетоводител. 

Отделно от това докладна записка № 556 от 25.06.2013 г., към 

която са приложени всички документи, които ще приема комисията, 

която ще провежда конкурса при съответните свои действия,  така 

както са разписани те в примерния график за сроковете на конкурса, 

като  този  примерен  график  ние  ще  променим  съобразно 

предложените ви начални дати за обявяване на конкурсите, ако бъде 

прието това предложение на работната група. 

11. Обсъждане и приемане на документи за обявяване на 

конкурс за главен юрисконсулт. 

Започвам с проекта за документи за обявяване на конкурса за 

главен юрисконсулт. Решихме той да е първият. Проектите са към 

докладна записка № 549 от 24.06.2013 г.  Документите са абсолютно 

същите, каквито се приемаха и каквито приехме и при обявяване на 

конкурса за главния секретар на Централната избирателна комисия. 

Проект за заповед. И тука, както и в заповедта за обявяване 

на конкурса за главен секретар, в основанията вписваме не протокол 

№...,  а  решение  №...  на  Централната  избирателна  комисия.  И 

проектите за решения са качени на сайта и са във вътрешната мрежа 

за днешното заседание. 

Първият документ  по обявяването на конкурса е заповедта. 

Казахме горе в основанията, че вместо протокол, става решение. 
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В т. V работната група предлага относно определяне размера 

на основната месечна заплата за длъжността да посочим твърда сума 

от 1700  лв. 

В т. VII, където има въпросителни, срокът в който трябва да 

се подадат документите, е 10-дневен или от 10 дена.  

В т. VIII добавяме, че конкурсът се обявява освен в регистъра 

по  чл.  61,  ал.  1  от  Закона  за  администрацията,  в  един централен 

ежедневник и на интернет страницата на ЦИК. В заповедта  пише 

местен ежедневник, но аз мисля, че трябва да е централен и така съм 

го поправила. 

Следващият документ е Приложение № 1. 

Кажете сега какво предлагате? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  само исках  да  уточня  за  VI 

практическият изпит в какво ще се изразява. Не бяхме ли говорили 

за тест? 
ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  VI,  където  е  начинът  на 

провеждане  на  конкурса,  вписваме:  чрез  тест  и  интервю,  което 
винаги е задължително. 

Има ли други поправки и добавки тук? 
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз продължавам да считам, че ние 

продължаваме  да  си  подменяме  по-рано  формираната  воля.  Ние 
решихме  ли,  че  тези  конкурси  ще  ги  правим  като  на  главния 
секретар? – Решихме. После започнаха едни други врътки и сега тук 
по графика, който чух, оставам с убеждение, че тези конкурси ще се 
проведат тогава, когато няма да имаме главен секретар. Така, като се 
опитах да ги напасна като дати. 

Аз не възразявам – нека да ги проведем. Обаче справедливо е 
според мене да ги проведем с главния секретар – този,  който ще 
работи и ще ги ръководи пряко. За главния юрисконсулт – това е 
малко по-особена функция, за него не държа. Но за всички останали 
държа.  И  сме  говорили  и  сме  формирали  водя.  И  сега  отново 
продължаваме  да  си  подменяме  и  да  си  настояваме  по  много 
заобиколен начин на тезите. 
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Аз  не  съм  съгласен  и  ще  гласувам  против  всичките  тези 
решения.  Не  защото  документацията  е  лоша,  предложените 
поправки са лошо, а защото самата технология не е полезна.  Ако 
главен секретар е някой от досегашните служители – добре, но ако е 
някой, който не е от досегашните служители, ще вкараме един човек 
в небрано лозе, който ще се чуди защо не е участвал в подбора на 
тези хора и ще го насадим на тези неща, а после ще искаме от него 
всичко. Защото който и да е главният секретар, назначен постоянно, 
той ще бъде връзката, от него ще се настоява, той ще е лицето на 
администрацията, от него ще търсим отговорност за всички. И ще 
бъде  много  глупаво  за  седмица  или  за  две  той  да  не  участва  в 
подбора. 

Хайде, главният юрисконсулт е друго нещо – него можем да 

го извадим извън скоба, обаче счетоводство, главен експерт... Не е 

сериозно  и  продължавам  да  твърдя,  че  ние  сега  заобикаляме  и 

отново  се  връщаме.  Госпожо  Сидерова,  извинявайте,  вие  не  сте 

виновна,  но  истината  е,  че  се  връщаме  към  оня  спор,  който  сме 

водили вече три пъти. И аз ща-не ща ще трябва да се върна, защото 

от графиците,  които гледам като дати,  точно това се получава на 

практика. Защото ние нямаме обявен конкурс за главен секретар към 

момента, нямаме яснота... (Реплики.)
Хубаво, изпратено е, но в кой ден ще бъде конкурсът, кога ще 

сключим  договор?  Две  седмици  след  като  са  проведени  другите 
конкурси? – Пак ще стане след две седмици, помнете ми думата. Аз 
не съм сигурен в графика. Графикът не е прецизен. Би трябвало да 
започнем  така:  на  25  юли  примерно  ни  е  конкурсът  за  главен 
секретар,  на  6  август  сключваме  договор  с  него,  ако  всичко  е 
нормално или на 10 август. И на 18 август примерно е конкурсът за 
главен юрисконсулт...

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Ти  искаш  да  се  мръдне  малко 
графикът ли? 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Да,  това  предлагам,  за  да  сме 
сигурни, че ще имаме главен секретар. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И не само да е назначен, а и да е имал 
малко време да навлезе. Досега трябваше да е назначен. 
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ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз не държа да има време, но не 

чух точно сегментиран темпорално развиващ се състав на тези неща: 

в тоя ден се случва това, в оня ден – онова... Ние към този момент да 

имаме главен секретар, а главният секретар не е член на комисията... 

После  ще  изменяме  заповедта  ли  за  комисията?  –  Комисията  се 

назначава в началото на процедурата. Би трябвало да се назначи в 

началото  на  процедурата.  После  ще  изменяме  членовете  на 

комисията ли, какво ще правим? (Реплики.)

Аз в момента не съм го изчислявал, но очаквах да го чуя, ако 

някой  е  правил сметка.  Явно  не  е  правена  такава  сметка,  поради 

което аз ще гласувам против. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нали  сме  съгласни,  че 

администрацията  не  е  на  главния  секретар,  а  е  на  Централната 

избирателна  комисия  и  става  дума  за  особен  тип  администрация, 

каквато никога  досега  не  е  формирана и  няма никаква подобна в 

държавата,  защото  ние  сме  институция  съвършено  различна  от 

другите, със свои особени функции. Влизаме в тази тема – ако не 

желаете, както прецените. С гласуване ще решим. Ако решите, няма 

да обявяваме конкурсите сега. 

(Реплика на господин Владимир Христов.)

Господин Христов,  четвърти  път  вие  се  запъвате,  а  хората 

гласуват друго. Ако приемат вашето становище сега,  нямам нищо 

против. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ:  Първо,  искам да  ви  кажа,  че  три 

пъти гласувахме точно първо да има главен секретар, след което да 

правим конкурси. Вие четвърти път се опитвате да промените това 

решение. Опитахте се втори път, трети път, имаше едно гласуване, 

на което не можа да се вземе решение, което беше четвъртият опит и 

това  е петият опит. Аз не съм съгласен. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Недей да викаш и се върни в 

залата като повдигаш нивата. 
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ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Аз  искам  конкурси  –  не  искам 

връзкари,  никакви  връзкари.  Нито  да  се  избира  Иван,  Драган, 

Цветан.  Искам  конкурс  с  тест,  който  да  бъде  измислен  два  часа 

преди конкурса. Два часа! С хора, които са заключени в стаята без 

мобилни телефони. И ви казвам съвсем сериозно така. 

Защото  иначе,  ако  не  бъде  така,  с  едни  хора,  които  са 

заключени,  в  момента  ви  казвам,  че  тръгнем  ли  така,  значи 

Цонковски ще прави конкурса. Аз не казвам, че господин Цонковски 

е лош специалист или нещо друго, обаче аз искам главният секретар 

да  си  участва,  да  си  подбира,  защото  на  следващия  ден  ние  ще 

търсим отговорност от този главен секретар. И ще му кажем: Вие, 

господине или госпожо, носите отговорност, от вас искаме отговори, 

от вас искаме становища... 

А не да натресем юрисконсулт, който ние сме решили; главен 

експерт, който ние сме решили, счетоводител, който ние сме решили 

– защото така сме решили... Аз вече започнах да си мисля, че ние 

само трябва да попълним имената в тези заповеди. Давайте  да ги 

назначаваме, за какво правим тези конкурси? 

Не съм съгласен и ви казвам: искам конкурс, за който тестът е 

написан два часа преди конкурса от неколцина от нас, заключени в 

стая без мобилен телефон.

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА:  Като  повдигаш дебата,  ще 

седиш в залата. Не викай! 

Първо, наприказва куп неверни приказки и обвинения срещу 

колегите си, които са абсолютно безпочвени и целят дискредитация 

на всички останали колеги. Не си само ти принципният. Първо. 

(Реплика на господин Владимир Христов.)

Не е шести път – и това е лъжа. 

Второ, нямам нищо против. Господин Владимир Христов е 

член на тази комисия.  Сяда три дена заедно с  останалите колеги, 

които  както  ви  прочетох  времевия  график,  в  това  време  ще  са 
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свободни. Защото, ти ще ме простиш, защото аз не виждам как един 

главен секретар с икономически, техническо или друго образование 

ще ти направи тест за главен юрисконсулт. Нито е в задълженията 

му, нито е във функциите му, нито е в правната му подготовка. Нито 

е  във  възможностите  той  да  определи,  тъй  като  става  дума  за 

специфични  потребности.  Не  само  тези,  които  са  общо  за 

администрацията – той да определи теста и какви са необходимите 

области,  в  които  трябва  да  има  познания  главният  юрисконсулт. 

Говорим първо за главния юрисконсулт, който е първата длъжност. 

Второ, аз пък за разлика от тебе, съм на другото становище  и 

считам,  че  човек,  който  изобщо  не  е  работил  в  Централната 

избирателна  комисия  или  с  Централната  избирателна  комисия  и 

няма понятие от специфичността на нашата дейност,  трябва да си 

подбира хората. Защото тази администрация – аз съм на твърдото 

становище, е на Централната избирателна комисия, а не е на главния 

секретар. 

Той няма и защо да си подбере старшия счетоводител, чиито 

функции  много  добре  знаем  от  длъжностната  характеристика,  и 

каква е задачата и защо се налага да я има тази длъжност. И като го 

сложим конкурсът за старшия счетоводител да започва от средата на 

август,  хайде  сега  се  сети кога  ще излезе  нашият счетоводител  в 

необходимия и полагащ му се отпуск и кой ще го замества. 

И освен това  много  добре знаеш,  че  за  длъжността  главен 

експерт  също  не  се  налага  да  си  го  подбира  главният  секретар. 

Главният  експерт  е  лице,  което  трябва  да  върши  специфичните 

дейности по тези характеристики, които сме разписали и които са 

свързани с функционирането на Централната избирателна комисия 

като  такава,  а  не  на  администрацията  като такава.  Така  че  моето 

становище  не  го  внасям  за  преразглеждане.  Решихме,  че  след 

конкурса за главен секретар ще се обявяват конкурсите за другите 

длъжности. Нямам нищо против да изчакаме с точните дати докато 
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Министерският съвет обяви и веднага след това да ги определим. 

(Реплики.)

Говорим  за  примерни  дати,  но  някои  от  нас  подскачат  и 

бързат  предварително  да  вдигат  шум.  Затова  аз  си  поддържам 

предложението. Ако счетете, уважаеми колеги, свалям тази докладна 

от дневния ред, заради която всъщност сме тук днес и ще се решава 

през другата седмица, в която аз вече ще съм в отпуск. Точно няма 

да ви преча – ще си определите друг, който да играе ролята, която аз 

играя и която ми натрапихте. Ето ти, Влади Христов, ще имаш тази 

възможност. И въпросите ще се решат, нямам нищо против. Не съм 

човекът, който бърза, но съм човекът, който смята, че не може и да 

се разтакаваме. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Първо,  вие  само  потвърдихте 

подозренията ми. Значи главният секретар е ясно, че няма да е юрист 

– вие вече сигурно знаете кой е, след като така сте сигурна, че няма 

да е юрист и няма да е човек, който е работил с ЦИК, за ЦИК и т.н. 

Значи вече ясно знаем кой е. Отново ми се потвърди съмнението по 

тоя въпрос. Защото аз се надявам да се явят хора, които са работили 

за ЦИК, в ЦИК, заедно с ЦИК и т.н. Искрено се надявам такива хора 

да има достатъчно в страната.  Това е по отношение на въпроса с 

моето подозрение за конкурсите. 

Второ, аз заявих трима от нас да направят теста, а не главният 

секретар и освен това казах, че главният юрисконсулт е друго нещо 

и го изваждам извън скоби. И казах някои от нас и имах предвид 

точно това, което казах: трима от нас в една стая,  заключени, без 

мобилни телефони,  в  последния момент.  Точно това,  което казах, 

имам  предвид,  защото  аз  много  добре  знам  как  се  провеждат 

конкурси за определени администрации и вече видимо някой знае 

кой ще спечели конкурсите, тъй като той няма да е това, няма да е 

онова и  по метода на изключване  стигаме до извода:  само името 

остана да му обявим. Така че затова съм безкрайно прав. 
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Второ,  не  възразявам  да  приемем  каквото  и  да  било  без 

конкретни дати, защото  с  тези дати се получава точно това: шести 

път да обсъждаме едно и също нещо и ние с вас, госпожо Сидерова, 

да си обясняваме кой е по-прав затова трябва ли или не трябва да 

има главен секретар при провеждането на конкурсите. След като вие 

знаете кой е, дайте поне да махнем датите. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Просто  си  забравете 

мнителността някъде в къщи поне за един ден. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Не мога. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Не можеш – там е проблемът 

на  цялата  Централна  избирателна  комисия,  защото  е  длъжна  да 

играе  по  този  каприз.  И  ме  обиждате.  Казвам  на  микрофон,  че 

нарочно  злепоставяте  моето  име  в  обществото.  Нарочно  го 

злепоставяте  с  някаква далечна цел.  Сега го казвам на микрофон. 

Това  се  води  систематично  на  заседанията  на  Централната 

избирателна комисия. 

Колеги, съгласни ли сте да разглеждаме документите без да 

фиксираме датата на обявяване на конкурса, за което аз ви посочих 

примерно какво би се получило. Няма никакъв проблем по-късно да 

се определят тези дати. Или искате, когато половината комисия е в 

отпуск, тези които са тук, те да разглеждат документите, когато ще е 

нарушено и представителството в Централната избирателна комисия 

и ще могат да се вземат решения различни от това, което би се взело, 

когато по-голямата част от комисията е тук. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, факт е, че този въпрос за конкурса 

за  главен  секретар  многократно  се  разисква  в  Централната 

избирателна  комисия.  И  е  факт  също  така,  че  се  взе  решение  за 

провеждане на конкурса за тази позиция, както и че това трябва да 

стане принципно преди провеждането на конкурсите за останалите 

длъжности. 
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Също  така  от  едната  страна  колегата  Христов  настояваше 

датите  да се съобразят  с  това  възприето решение на Централната 

избирателна комисия,  колегата  Сидерова каза,  че в крайна сметка 

може дати да не се определят.  И също така да се определят след 

определянето на датата за конкурса за тази спорна позиция. 

Така  че,  много  ви  моля,  без  емоции.  Това  са  разрешени 

въпроси  и  не  виждам  нито  защо  е  необходимо  в  момента  да  се 

дискутират, нито защо е необходимо да се отправят упреци помежду 

ви. И ви предлагам, като си опресним по този начин нещата и видим 

какво  се  случи,  да  си  дадем  сметка,  че  тази  дискусия  повече  е 

излишна,  тъй като решение на комисията има.  И аз предлагам да 

пристъпим към гласуване. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Тъй като много остро ме нападнаха, 

желая да се кредитирам някак. 

Аз,  госпожо  Сидерова,  не  желая  да  бъда  дискредитиран. 

Напротив, дълбоко ви уважавам. И не съм съгласен така да скачате 

срещу мен, защото вие ме обиждате по този начин. Аз не желая да 

ви дискредитирам.  Само ви казвам, че такова поведение за шести 

път поражда за мен мнителност. И това, че съм мнителен, не е лошо. 

Въобще не е лошо. Това означава, че ще имаме, ако все пак някой се 

довери на моята мнителност, един перфектно проведен конкурс, без 

да  изтече  информация  по  него.  Най-малкото.  Тъй  че,  не  ми  се 

засягайте. Не е честно наистина да си подменяме волята и да видим 

един и същи диалог за  шести път,  тъй че  не  се  обиждайте.  Не е 

конкретно спрямо вас. 

Вие в случая сте говорител на работната група. Събрали сте 

се  в  работната  група  по  начин,  по  който  хората  не  могат  да 

присъстват  в  нея,  защото  се  разкъсва  целият  ден,  а  ние  имаме  и 

други неща да вършим, освен да стоим в ЦИК по цял ден. Не можем 

да направим работна група в 10 ч. и заседание в 15 ч., защото това 

означава,  че  целия  ден  трябва  да  стоим  в  ЦИК.  Работната  група 
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можеше да е в 14 ч., аз щях да дойда на нея и да ви кажа още там без 

камера, без микрофон, без да оставате с убеждение, че се опитвам да 

ви дискредитирам вас конкретно. 

Това  е  становище  на  работната  група.  Ако  дискредитирам 

някого – дискредитирам цялата работна група с това си изявление, а 

не конкретно вас, ако го приемате дискредитиращо. Защото според 

мене не е. Това е изявление на моята мнителност и не желая да си я 

държа  вкъщи,  защото  искам  да  има  честни  конкурси,  без  да  се 

избираме,  без  да  ги  нагласяме  и  без  да  ги  правим.  Това  е  моето 

мнение. Защо да не съм мнителен? 

Вчера не гласувахте ли девет души против конкурсите, макар 

и за трудово правоотношение. Гласувахте девет души против. Защо? 

Какво  лошо  има  в  конкурсите?  И  сега  ще  правим  уговорка  за 

изпитване  в  същите  тези  трудови  договори  за  същите  тези  хора, 

някои от които познаваме от пет години. Как да не съм мнителен? 

Какво да кажа аз? Бъдете честни. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Недей да изкълчваш нещата. 

Тези  по  трудовите  договори  ще  бъдат  назначени  и  не  са  в 

конкурсите за експертите. Защо продължаваш сега? 

(Реплика на господин Владимир Христов.)

Уважаеми  колеги,  който  е  съгласен  да  преминем  към 

приемане  на  документите,  които  са  свързани  с  обявяване  на 

конкурса, както и документите за работата на комисията, която сега 

ще определим и която ще определи съответните тестове, темите на 

практическия изпит, по които ще се провеждат конкурсите, а датата 

на обявяване на конкурсите да се определя по-късно, след като стане 

известна  датата,  на  която  е  обявен  конкурсът  за  главен  секретар, 

моля да гласува. 

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

Приема се. 

34



Докладна записка № 549 от 24 юни 2013 г. в частта,  която 

касае  конкурса  за  главен  юрисконсулт  –  самото  обявяване  на 

конкурса за обявяване на конкурса за главен юрисконсулт. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ:Госпожо Сидерова, извинете, искам 

само да сверя, тъй като мисля, че беше четвърти ранг, младши, което 

според  мене не  е  вярно.  В докладната  според  мене е  трети  ранг, 

младши, с четири години стаж според мен, след като е експертно 

ниво две това нещо – поне по класификатора. Ако някой друг гледа 

класификатора, нека да го свери, за да бъдем сигурни в този текст. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ще  помоля  да  донесат 

длъжностните характеристики. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Тъй  като  видимо  има  някакво 

оплитане в докладните, може ли в това ни протоколно решение да 

допълним, че съгласно стр. 6 от докладната с № 549, тъй като има 

грешни страници в докладната, която е за друга длъжност. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  това  решение,  както 

досега ни е практиката, вървим дума по дума и се приема това, което 

е докладвано. 

Заповедта – чета дума по дума. 

На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител и 

чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни 

служители  и  Решение  №  ...  (което  след  малко  ще  вземем  и  ще 

впишем номера в тази заповед)  на ЦИК, нареждам: 

Обявявам  конкурс  за  длъжност  главен  юрисконсулт  в 

администрацията на ЦИК. 

Минимални  специфични  изисквания,  предвидени  в 

нормативните   актове  за  заемане  на  длъжността.  Минимална 

образователна степен – магистър.

Професионален опит – 4 години. Ранг – трети младши. 

Допълнителни изисквания: специалност – право. 

Работа в държавната администрация ще е с предимство.  
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Кандидатите  за  участие  в  конкурса  следва  да  представят 

документи,  както  следва:  заявление  по  образец,  декларация  от 

лицето за  неговото  гражданство,  както и  за  обстоятелствата,  че  е 

пълнолетен  гражданин,  не  е  поставено  под  запрещение,  не  е 

осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване 

от  свобода,  не  е  лишено  по  съответния  ред  от  правото  да  заема 

определена длъжност. 

Копие  от  документи  за  придобито  образователна  и 

квалификационна степен и специалност. 

Копие от документи, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит или придобития ранг. 

Определям  размер  на  основната  месечна  заплата  за 

длъжността – комисията предлага 1700 лв. 

Работната  група  предлага  да  приемем  твърдо 

възнаграждение, което да е 1700 лв. по съображенията за обема на 

работа,  за  характера  на  работата  и  това,  което  ще  изпълнява  в 

нашата администрация. 

Начин  на  провеждане  на  конкурса:  чрез  тест  и  интервю. 

Интервюто навсякъде е задължителен елемент. 

Документите  за  участие  –  позволете  ми  да  не  ви  ги  чета, 

защото  тук  само срока  избираме  да  е  10  дена  от  обявяването  на 

конкурса, а не 14, както е дадено във варианти. 

В следващата точка имаме добавки: условията на конкурса да 

се обявят в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за 

администрацията  в  един  централен  ежедневник  и  на  интернет 

страницата на Централната избирателна комисия. 

Обявяването  за  произвеждане  на  конкурса,  както  и  всички 

съобщения,  свързани  с  конкурсната  процедура,  да  бъдат 

публикувани на интернет страницата на ЦИК. 

Това е идентично с приетия вече от нас формуляр на заповед 

за  произвеждане  на  конкурс  за  длъжността  главен  секретар. 

36



Разликата  е  само  в  длъжността,  възнаграждението  и  съответните 

конкретни изисквания. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Разглеждаме  конкурса  за  главен 

юрисконсулт и аз твърдя, че има хипотеза, в която възнаграждението 

от 1700 лв. би било незаконосъобразно.  Това е хипотезата,  когато 

лицето  не  надвишава  минималния  изискуем  професионален  опит 

или ранг за заемане на длъжността и съответно по приложение на 

ниво  едно  съгласно  Таблицата  за  минималните  и  максималните 

размери на основните месечни заплати,  което намира приложение 

съгласно чл. 9 от наредбата и когато максималният размер е 1500 лв. 

Поради това предлагам да се запише: не повече от 1700 лв., 

тъй като я има тази хипотеза. Максималният размер е не повече от 

1700  лв.,  тъй  като  това  всъщност  би  било  най-коректно  спрямо 

всички възможни хипотези и лица, които се явят на конкурса. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тогава  V.  ще  стане:  в 

границите от 410 до 1700 лв., което също ще влезе в нарушение с 

наредбата. (Реплики.)

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да се каже само: не повече от 1700 лв. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ:  И няма да бъде нарушение, защото 

1700 лв. го има във всичките четири  възможни нива. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Съгласни  ли  сте  с 

прочетения  проект  за  заповед  с  предложената  промяна  във 

формулировката на т. V? – Ако няма други предложения, който е 

съгласен да одобрим този документ в този му вид, т.е.  проекта за 

заповед в тоя му вид, моля да гласува. 

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

Приема се. 

Следващият  документ  е  Приложение  №  1,  което  е 

информация за длъжността, която възпроизвежда условията, които 
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са  записани  и  в  заповедта.  Да  погледнем  дали  няма  някое 

противоречие. 

Тук  работната  група  предлага  в  т.  3  –  област  на  дейност 

съгласно  длъжностната  характеристика,  да  добавим  и  избори  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  референдуми.  И 

текстът става: организиране  и произвеждане на избори за държавни 

и местни органи на власт, за членове на Европейски парламент, за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  референдуми. 

(Реплики.)

Следващият проект за документ е обявата. 

Заменяме  практическа  задача  с  решаване  на  тест.  В  V. 

въпросителните се заместват с 10-дневен срок. В т. VI. Отпада 14 – 

става десетият ден, въпросителните отпадат. 

В  т.  VIII  тогава  ще  бъде:  размерът  на  основната  месечна 

заплата  за  длъжността  е  съгласно  Наредбата  за  заплатите  на 

служителите в държавната администрация, но не повече от 1700 лв. 

Така възприехме в заповедта. 

В VIII. в края добавяме: избори за президент и вицепрезидент 

на републиката и референдуми.

Имате  ли  други  предложения,  колеги?  –  Ако  няма,  да 

гласуваме наведнъж двата документа: информация за длъжността и 

обявление. 

Който е съгласен  с предложените два документа, които са 

елементи на обявяването на конкурса, моля да гласува. 

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

Приемат се. 

Давам  думата  на  колегата  Андреева  да  изкаже  особено 

мнение. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Особеното ми мнение се изразява в това, 

че  аз  по  принцип  не  съм  привърженик  на  тестовата  форма  на 

проверка на знанията, защото в начален етап тя не дава възможност 
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да се придобие каквато и да е, макар и бегла представа за начина на 

мислене, изказа, разбирания, знания и т.н. на съответното лице. Това 

е особеното ми мнение – по начина на проверка на знанията. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Сега ви моля да погледнете 

проекта  за  решение,  който  е  в  мрежата  за  днешното  заседание. 

Решението е абсолютно идентично с това за обявяване на конкурса 

за главен секретар и ми се струва, че и в този случай се налага да 

бъде качено съобщение на страницата на Централната избирателна 

комисия, както при обявяване на конкурса за главен секретар. 

В съобщението да уточним от кой момент ще се счита,  че 

тече 10-дневният срок за подаване  на документи с оглед на това, че 

може по случайност да се получи разминаване в дните на качване на 

обявлението на нашата страница, на появяването на обявлението в 

централния ежедневник и в Административния регистър по чл. 61, 

ал. 1 от Закона за администрацията. 

За главен секретар възприехме позицията, че срокът тече  от 

качване на обявлението в Административния регистър. Ще приемем 

ли и тук тази позиция, като имаме предвид, че се касае за конкурс, 

който  ние  ще  произвеждаме?  Или ще приемем  най-отдалеченото, 

както сме приели за останалите решения? (Реплики.)

Ще възложим на и.д. главен секретар в момента да проследи 

тези  срокове  да  са  еднакви,  поне  относно  качването  на  нашата 

интернет страница. 

Предложен ви е следният проект за решение относно конкурс 

за главен юрисконсулт в администрацията на ЦИК. 

„Във връзка с протоколно решение на ЦИК от 11 юли 2013 г. 

и  докладна записка от и.д.  главен секретар в администрацията  на 

ЦИК  Ивайло  Цонковски  с  вх.  №  549/24.06.2013  г.  с  приложени 

проекти  на  документи  относно  обявяване  на  конкурс  за  главен 

юрисконсулт  в  администрацията  на  ЦИК  и  на  основание  чл.  26, 
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ал. 1, т. 1, чл. 26а от Изборния кодекс и чл. 10, ал. 1 от Закона за 

държавния служител Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА  конкурс  за  главен  юрисконсулт  в 

администрацията на ЦИК.

УПЪЛНОМОЩАВА  председателя  и  секретаря  на  ЦИК  да 

подпишат всички необходими документи за обявяване на конкурса.

Обявлението  за  конкурса  да  се  изпрати  за  публикуване  в 

Административния  регистър  по  чл.  61,  ал.  1  от  Закона  за 

администрацията,  в  един  централен  ежедневник  и  на  интернет 

страницата на ЦИК.“

Колеги, приемате ли съдържанието на решението в този му 

вид? – Няма предложения.  И сте съгласни с качването на нашата 

страница със съобщение от кога тече срокът – казахме от обявяване 

в Административния регистър по чл. 61. 

Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да 

гласува. 

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

Приема се. Имаме Решение № 2747. 

Който е  съгласен със съдържанието на съобщението,  което 

уточнихме, че сме качвали вече веднъж, моля да гласува. 

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

Приема се. 

Допълнително  ще  се  определя  кога  ще  бъде  обявен 

конкурсът – с решение на Централната избирателна комисия. 

12. Обсъждане и приемане на документи за обявяване на 

конкурс за главен експерт. 

В тази докладна са и документите за обявяването на конкурса 

за главен експерт. Да разгледаме документите, които са приложени 

към докладната. 
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Проект за заповед: 

В основанията по същия начин включваме Решение №... на 

Централната  избирателна  комисия,  а  не  протокол  –  така,  както 

уточнихме по предишната заповед. 

Работната група предлага в заповедта в т. III.1: специалност 

икономика, технически науки и право. Да уточним: не инженерни, а 

технически науки. Предлагам да възприемем тази редакция. 

След това: определя размера на основната месечна заплата за 

длъжността... Това не сме го съгласували в работната група, но тук в 

момента реално го съгласувахме. Предлагам да възприемем същия 

подход,  както  за  заплатата  на  главния  юрисконсулт.  „Определя 

размера  на  основната  месечна  заплата  за  длъжността  съгласно 

Наредбата  за  заплатите  на  служителите  в  държавната 

администрация, но не повече от 1550 лв.“

Начин на провеждане на конкурса – нали за тест и интервю се 

уточнихме? – Да. 

В т.  VII  срокът е  10 дни за подаването на документи след 

обявяването на конкурса. 

В  т.  VIII  по  същия начин обявяването  е  в  един централен 

ежедневник и на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия, разбира се и в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 

от Закона за администрацията. 

Точка IX  остава с това съдържание, с което е. 

Информацията за длъжността – технически науки, икономика 

и право. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Сега обърнах внимание. Трябва да е 

специалност:  технически  науки,  икономика  и  право,  а 

образователната  степен  –  минималната  съгласно  заповедта,  е 

бакалавър. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Само да ви обърна внимание. Да 

не би да е разместено нещо в начина на провеждане на конкурса? Да 
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не  би  в  двете  длъжностни  характеристики,  които  разглеждаме  в 

момента – на главен юрисконсулт и на главен експерт,  т.  VI да е 

разместена?  Защото  докато  при  юрисконсулта  има  логика  да 

направиш тест и ще го направиш по Изборния кодекс, като гледам 

длъжностната характеристика за главния експерт, не знам какъв ще 

бъде  този  тест.  За  главния  експерт  по-скоро  трябва  да  е  нещо 

практическо. Мисля, че е разменено. 

Само ви обръщам внимание. Ще имаме затруднения за тест. 

(Реплики.)

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  в  информацията 

Приложение  №  1  към  заповедта  за  главен  юрисконсулт  пише: 

образователна степен – магистър, специалност – право. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Ако  позволите,  нека  това  да  е 

уговорката, че така както сме го приели в заповедта, по същия начин 

се  пренася  и  в  останалите  документи  –  и  да  приключим  с  тази 

докладна. Вече сме я разгледали. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Сега говорим за докладната 

за  главен експерт.  Специалност – технически науки,  икономика и 

право, а образователна степен? 

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Да  кажем:  минимална 

образователна степен – бакалавър или магистър...

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ако  пишем:  бакалавър, 

съответно магистър – това според мене е достатъчно. Само че горе в 

степен  на  образование:  висше  –  бакалавър/съответно  магистър, 

защото за право не може да има бакалавърска степен. Това е в т. 1, 

първото тире. 

В  т.  2  –  образователна  степен:  и  тук  трябва  да  пишем 

специалност технически науки, икономика и право, а образователна 

степен – бакалавър, съответно магистър. 

Нещо друго за добавяне? 
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ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Тук само практически изпит ли ще 

бъде?  По  наредбата  са  четири  варианта,  като  интервюто  е 

задължително. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:   Според  мене  по-скоро  за 

практическия изпит ние можем да измислим, тъй като се касае за 

главен  експерт  в  администрацията  и  това  е  наша  специфична 

дейност.  Тоест,  практическият  изпит  ще  е  в  областта  на  тези 

дейности, които сега изпълняват лицата. Те трябва да имат познания 

в тази област. 

Паскал, обсъждаме варианта за главния експерт да няма тест, 

тъй като не е ясно какво трябва да се включи в този тест. Поради 

спецификата не е ясно как ще се направи такъв тест, както каза ти. 

Или да запишем практически изпит, а комисията ще измисли по кои 

въпроси.  Въпросите  са  конкретни  специално  за  тази  експертна 

длъжност, която сме обявили на конкурс. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  съм  съгласен.  Подкрепям 

практическия изпит.  (Реплики.)

На  първо  време  имам  предвид  нещо  различно  от  тест, 

колкото и странно да звучи.  Представям си теста  с  отворени или 

затворени въпроси,  правна материя,  която трябва  да  познава  този 

експерт. Коя да бъде тя? – Освен изборното законодателство, но от 

друга гледна точка, като гледаме длъжностната характеристика, той 

няма много отношение към изборното законодателство, а по-скоро 

към по-общи въпроси. Така че ще бъда затруднен да направя тест и 

затова го повдигнах като въпрос. 

Практическият изпит може да бъде  поставяне на определена 

задача, която не е задължително да е така специфична,  както може 

би си я представяме в момента, но все пак да има връзка и да ни даде 

поглед върху това как лицето, което ще се явява на изпита, ще се 

справи с подобна, близка до ситуацията, в която трябва да изпълнява 

длъжностната  си  характеристика,  ако  бъде  назначено  на  работа. 
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Близка до работата му, подобна задача да му бъде поставена, без да 

се изисква от него да бъде запознато с други документи, специфични 

вече,  като например,  инструкции за  работа  с  определена система, 

които то няма как да знае, ако вече не е работило с такава. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колеги, аз погледнах внимателно, и 

това  правя  в  момента,  длъжностната  характеристика  на  главния 

експерт с идеята да се измисли практическа задача от това, което той 

ще изпълнява. Това, което ми хрумва на първо четене, е да му дадем 

да отговори на едно от запитванията,  тъй като това сме записали: 

отговаря на запитвания. Да му дадем да отговори на едно запитване; 

да предложи начин за организация на преместването ни, което ни 

чака;  както  и  някои  други  чисто  практически  неща,  които  са 

залегнали по длъжностната характеристика. 

Сигурен съм, че комисията, която ще излъчим, ще измисли 

една такава задача,  поради което ви предлагам  да запишем в VI. 

Практически изпит и интервю. Така да го запишем. Нека да не е 

тест.  Като  гледаме,  ще  намерим  задача  от  длъжностната 

характеристика, която да се възложи на кандидатите. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Едно водене на регистри не 

е  ли  практически  изпит? В  длъжностната  характеристика  тези 

експертни длъжности имат подпомагане произвеждането на избори. 

(Реплики.)

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Ако  слагаме  изисквания  за  три 

области, трябва да ги балансираме. И човек ако е учил икономика, 

очакваме той да разбира малко и от право. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Защо  в  теста  не  се  оставят 

отворени въпроси,  които да позволят решаването точно на такива 

практически задачи? В случая отвореният въпрос дава и по-голяма 

възможност  за  преценка  на  това  какъв  опит  има  лицето,  което 

кандидатства и начина, по който творчески ще реши дадения въпрос. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Оставяме теста, така ли? 
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ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Аз  си  оттеглям  формално 

предложението  за  практически  изпит,  за  да  не  го  подлагате  на 

гласуване. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА:  Има ли други мнения? 

Колеги, в т. VI. остава тест – така, както е предложено. И в 

заповедта, и съответно в другите документи. 

Другият такъв документ е обявлението, само че в него трябва 

да направим някои поправки: 

В  т.  1.1.  –  минимална  образователна  степен: 

бакалавър/съответно магистър. 

В т. 2.1.  специалност: технически науки, икономика и право. 

В  т. V.  срокът е 10-дневен. 

В т. VI е десетият ден. 

В  т.  IX  размерът  на  месечната  заплата  за  длъжността   е 

съгласно наредбата, но не повече от 1550 лв. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Няма пречка да го запишем така. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  имате  ли  други 

предложения по тези проекти за документи, които са за обявяване на 

конкурса  за  главен  експерт?  Нека  наведнъж  гласуваме  трите 

документа с направените допълнения по тях. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Приемаме документите. 

Сега гледаме проекта за решение относно конкурс за главен 

експерт  в  администрацията  на  ЦИК,  който  е  идентичен  с  всички 

досега приемани решения. 

„Във връзка с протоколно решение на ЦИК от 11 юли 2013 г. 

и  докладна записка от и.д.  главен секретар в администрацията  на 

ЦИК  Ивайло  Цонковски  с  вх.  №  549/24.06.2013  г.  с  приложени 

проекти  на  документи  относно  обявяване  на  конкурс  за  главен 

експерт в администрацията на ЦИК и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 
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чл. 26а от Изборния кодекс и чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния 

служител Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА конкурс за главен експерт в администрацията на 

ЦИК.

УПЪЛНОМОЩАВА  председателя  и  секретаря  на  ЦИК  да 

подпишат всички необходими документи за обявяване на конкурса.

Обявлението  за  конкурса  да  се  изпрати  за  публикуване  в 

Административния  регистър  по  чл.  61,  ал.  1  от  Закона  за 

администрацията,  в  един  централен  ежедневник  и  на  интернет 

страницата на ЦИК.“

Колеги,  имате  ли някакви предложения за  допълнение към 

това решение? – Ако няма, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Приема се. Решението е с № 2748. 

И качваме съобщение, което е идентично със съобщението за 

конкурса за главен юрисконсулт. 

13. Обсъждане и приемане на документи за обявяване на 

конкурс за старши счетоводител. 

Колеги,  преминаваме  към  последната  длъжност,  по  която 

трябва  да  вземем  решение  днес:  документите  за  обявяване  на 

конкурс за старши счетоводител. Номерът на докладната записка е 

№ 555 от 25.06.2013 г.  

Започвам със заповедта. 

Тук на мястото на протокол пишем Решение № ...

Имаме предложение в т. V, където е размерът на основната 

месечна  заплата  за  длъжността,  да  формулираме  както  досега: 

съгласно  Наредбата  за  заплатите  на  служителите  в  държавната 

администрация, но не повече от 1250 лв. 

В т. VII срокът е 10-дневен. 
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Вие виждате ли нещо, което да е пропуснато и трябва да се 

включи? 

Публикува се  в  един централен ежедневник  и  на  интернет 

страницата на Централната избирателна комисия. 

Нямаме предложение за промяна в т. IX. 

Тук  не  виждам  информация.  Предлагам  ви  да  приемем 

информацията да бъде същата, каквато е в заповедта и да се изготви 

на  хартия  този  документ   -   идентичен,  както  за  другите  две 

длъжности,  със  специфичните  изисквания  за  тази  длъжност.  Като 

тук в т. VI ще е тест, който ще бъде подготвен от нашите служители 

от  администрацията.  Предполагам,  че  това  ще  бъде  главният 

счетоводител, както разговаряхме с главния секретар на заседанието 

на работната група, тъй като там изискванията ще са специфични. 

В обявлението, което е дадено, по същия начин в т. V и в т. 

VI срокът ще е 10 дни. 

И по същия начин, както за останалите длъжности, в т.  IX 

размерът  на  основната  месечна  заплата  за  длъжността  е  съгласно 

наредбата, но не повече от 1250 лв. 

Имате ли някакви други предложения, колеги? – Ако нямате 

други предложения, да одобрим документите с уговорката,  че тук 

трябва да има и информация, която да съответства на заповедта и да 

е  идентична  по  начин  на  изработване  с  останалите  приети  вече. 

Съгласни ли сте, колеги? 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Одобряват  се  книжата  за  обявяване  на  конкурса  за  главен 

счетоводител. 

Предлагаме да приемем следния проект за решение относно 

конкурс за старши счетоводител в администрацията на ЦИК. 

„Във връзка с протоколно решение на ЦИК от 11 юли 2013 г. 

и  докладна записка от и.д.  главен секретар в администрацията  на 
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ЦИК  Ивайло  Цонковски  с  вх.  №  555/25.06.2013  г.  с  приложени 

проекти  на  документи  относно  обявяване  на  конкурс  за  старши 

счетоводител в администрацията на ЦИК и на основание чл. 26, ал. 

1,  т.  1,  чл.  26а  от  Изборния  кодекс  и  чл. 10,  ал.  1  от  Закона  за 

държавния служител Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА  конкурс  за  старши  счетоводител  в 

администрацията на ЦИК.

УПЪЛНОМОЩАВА  председателя  и  секретаря  на  ЦИК  да 

подпишат всички необходими документи за обявяване на конкурса.

Обявлението  за  конкурса  да  се  изпрати  за  публикуване  в 

Административния  регистър  по  чл.  61,  ал.  1  от  Закона  за 

администрацията,  в  един  централен  ежедневник  и  на  интернет 

страницата на ЦИК.“ 

Има ли предложения за добавки или изменения в текста? – Не 

виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Решението се приема и е с № 2749. 

Но с това още не сме свършили. 

14. Докладна  записка  №  556/25.06.2013  г.  относно 

документите,  които  ще  приема  комисията   за  провеждане  на 

конкурсите. 

Колеги, моля ви да погледнете докладната записка, която е с 

№ 556 в същия пакет, който гледате в момента, от заседанието на 26 

юни 2013 г. Тази докладна представя документите, които ще приема 

комисията, която ще назначим за провеждане на конкурсите. 

Да приемем ли тези документи сега или предпочитате това да 

стане с определяне срока за обявяване на конкурса? 
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам ви да ги погледнем в 

момента и да видим как са оформени, защото в първия за главен 

експерт забелязах несъответствие,  което може да има ефект върху 

процедурата. В т. 2.1. пише: право, икономика, хуманитарни науки, 

а ние сме приели: право, икономика и технически науки. 

Затова  предлагам  да  разгледаме  тези  документи,  тъй  като 

нещата, които гледахме досега, имат връзка с тях и да не разкъсваме 

процеса. Така предлагам. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре,  предлагам ви да ги 

гледаме документ по документ. 

Разликата в обявлението е, че тук грешно пише хуманитарни, 

вместо  технически  науки,  каквито  ние  утвърдихме за  длъжността 

главен експерт. Уточнявам, че тук са дадени примерни документи 

само  за  длъжността  главен  експерт,  но  всичките  тези  документи 

трябва да се приемат за всеки един от конкурсите. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  В  длъжностната  характеристика  за 

главен  експерт  пише  общо  инженерство:  икономика,  общо 

инженерство, право, публична администрация. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Според мен няма проблем, 

тъй като ние имаме две длъжности главен експерт. Това ще е едно от 

различията  между  двете  длъжности.  Можем  едната  от 

характеристиките да променим на технически науки, а другата да си 

остане така, както е приета от нас. Ние сме ги приели идентично и 

тогава колегата Солакова повдигна въпроса, че реално няма никаква 

разлика между двете длъжности на главен експерт. 

Ваня,  ще ни върнеш към характеристиката  след това.  Сега 

продължаваме нататък. 

Обявата: 

В т. V и т. VI срокът е 10-дневен. Отпадат въпросителните и 

размерът на заплатата казахме, че е съгласно Наредбата за заплатите 
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на  служителите  в  държавната  администрация,  но  не  повече  от 

1550 лв. 

Следващият  документ  е  заповедта  за  определяне  на 

комисията. Колеги, в този момент ли ще определим комисията или 

когато стане ясно коя е датата на обявяване на конкурса за главен 

секретар, тогава ще се определи и комисията? (Реплики.)

Гледаме съдържанието на заповедта по принцип. Говорим, че 

времевият  график  е  само  примерен  и  е  без  значение.  Ще  бъде 

направен  конкретен  график,  включен  в  документа,  като  се  знае 

датата,  на  която  е  обявен  конкурсът,  защото  графикът  зависи  от 

датите по конкурса. Посочените дати в документите са без значение. 

Те ще бъдат конкретно определени след определяне на точната дата, 

на която ще се обяви конкурсът. 

Декларацията е съгласно законовите изисквания. 

Имате ли някакви предложения или допълнения и промени в 

този документ? – Няма. 

Следващият документ е протоколът, в който също датите са 

без  значение  –  те  ще бъдат  уточнени с  обявяването  на  конкурса. 

Това е протоколът,  който комисията  трябва да приеме, когато ще 

реши кои са допуснатите до конкурса участници. 

Това е период, в който ще има най-малко хора в комисията. 

Орган от 5 души според е по-работещ отколкото орган от 7 души, но 

може да има и други съображения. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Изискванията са: непосредственият 

ръководител  на  конкурсната  длъжност,  служител  или  лице  с 

юридическо образование... Всеки един член от нас може да изиграе 

тази роля. Също и представител на звеното човешки ресурси. При 

нас звеното човешки ресурси май е само господин Цонковски... 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Двама от администрацията и 

петима от ЦИК. 
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Уважаеми колеги, нека да приемем протоколно решение, че 

комисията ще се състои от 7 души: двама са от администрацията – 

главен  секретар  и  човешки  ресурси,  и  5  членове  на  Централната 

избирателна комисия. 

Който  е  съгласен  с  предложението  комисията,  която  ще 

провежда  конкурса,  да  се  състои  от  7  члена,  от  които  главен 

секретар, главен специалист човешки ресурси и петима членове на 

Централната  избирателна  комисия,  които  ще  се  определят  с 

допълнително решение, моля да гласува. 

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

Приема се. 

Срещу протокола нямаме възражения, нали така? 

Примерен линеен график. Тук става дума за оценка кога се 

провежда тестът, на коя дата и как се оценяват кандидатите. 

Имате  ли  възражения  по  протокола  за  допуснатите  и 

недопуснатите  кандидати,  т.е.  третата  стъпка  в  дейността  на 

комисията? 

Ако няма, преминавам към четвъртата стъпка – тест. Това е 

следващият документ: оценка на кандидатите от проведения тест. 

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Така  ли  се  уговаряме  твърдо  да 

остане т. III, стр. 7: 25 затворени въпроса с един възможен отговор, 

защото преди малко коментирахме да има отворени въпроси? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Всичко е свързано и ако нещо се 

промени тук в т. III, ще трябва да се промени и на стр. 8, където са 

верните отговори, коефициентите. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Това  не  е  част  от  конкурсната 

документация.  Това  са  документи,  които  ще  бъдат  изготвени  от 

конкурсната комисия. Иначе това ще бъде част от съдържанието на 

протокола и от работата на самата комисия. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Самата комисия ще напише 

текста, а ние да го приемем за сведение, като информация. 
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ГЕРГАНА МАРИНОВА: Не виждам смисъл от  това,  което 

обсъждаме  в  момента,  дори  и  за  сведение  да  е  то,  защото  една 

конкурсна комисия може да реши едно, друга конкурсна комисия по 

друг конкурс може да реши друго. Нека да се разберем всеки от нас 

да изчете това и да знае какво ни предлага администрацията, но не 

виждам  какъв  е  смисълът  да  обсъждаме  това  на  този  етап.  След 

уточнението, което направи госпожа Солакова, че това не е част от 

конкурсната документация. Всъщност ЦИК няма какво да приема. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Съгласен с това, което се казва, 

но има още малко. Да го завършим, защото трябва да е еднообразно 

за всички. 

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Защо? 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Не  може  едната  комисия  да 

измисля един начин, другата – друг. Само тук е проблемът. Надолу 

са едни таблици, които просто трябва да погледнем и нищо друго. 

Да се отбележи в т. III, че  тестът ще бъде отворен – там ще има 

промяна и да се отбележи за администрацията, защото иначе после 

пак  ще  трябва  да  се  събираме,  за  да  кажем  какви  проблеми  сме 

видели. 

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Имаме  ли  спор  или  нямаме  спор 

относно  това,  че  всяка  конкурсна  комисия  може  да  реши  нещо 

различно?  Или  според  вас  всички  конкурсни  комисии  трябва  да 

решат  едно и  също и  по  един и  същи начин да  протекат  всички 

конкурси? – Това ми е питането. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Тук  имаме  примерни  документи. 

Няма пречка да приемем декларацията. Тя е задължителна и трябва 

да изглежда така. 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  В  документите  пише  за  25 

затворени  въпроса,  а  ние  обсъждаме  позицията,  че   за  едната 

длъжност ще са отворени. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А моята идея беше, че комисията ще 

си състави протокола със съдържание, съответстващо на проведения 

конкурс. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз ви предлагам да приемем 

следното протоколно решение, тъй като такова беше мнението: да 

приемем съдържанието на предложената декларация по чл. 9 и чл. 

11 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители. 

Да  приемем  за  сведение  примерните  документи,  които  трябва  да 

изготвят комисиите, които ще провеждат конкурсите, като приемем, 

че  те  трябва  да  се  съобразят  с  документите,  които  са  свързани с 

обявяването  на  конкурсите,  начина  по  който  ще  се  провежда 

конкурсът  и  съответните  специални изисквания  в  документите  за 

обявяване на конкурсите. 

Съгласни ли сте с това предложение? 

По докладна записка № 556 от 25 юни 2013 г. от и.д. главен 

секретар  на  администрацията  на  ЦИК,  предлагам  да  приемем 

следното протоколно решение: 

Утвърждаваме декларацията по чл. 9 и чл. 11 от Наредбата за 

провеждане  на  конкурси  за  държавни  служители  и  приемаме  за 

сведение примерните документи, които следва да се изработват по 

време  на  произвеждане  на  конкурса  от  комисиите,  които  ще 

произвеждат съответните конкурси. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Решението се приема. 

По  този  начин  всъщност  ние  сме  решили,  без  да  ви  е 

докладвана,  една по-стара  докладна записка  с  № 513,  която беше 

свързана,  но в много по-кратък вариант от и.д.  главен секретар,  с 

начина на произвеждане на конкурсите за държавните служители. Тя 

също вече няма да подлежи на разглеждане – изчерпала се е като 

съдържание. 
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Колеги,  предлагам  да  преминем  към  хронограмата.  В  нея 

няма  нищо  в  повече  от  няколко  пункта,  които  са  свързани  с 

преброителната  комисия,  която  ще  извършва  преброяването  на 

гласовете в изборите за кметове на общини на 29 септември 2013 г., 

тъй  като  всичките  се  оказаха  под  30 000  души  и  затова  ще  има 

преброителни комисии. Както и пояснение още в началото, където 

имаме един ред от хронограмата по изборните книжа –  че ще има 

допълнително решение. Така че ви предлагам да преминем  към: 

9.  Проект  на  решение  за  приемане  на  хронограма  за 

частични избори за кмет на община на 29 септември 2013 г. 

Думата има госпожа Дюкенджиева да ни насочи вниманието 

към разликите с другата хронограма, за да не я преповтаряме цялата. 

Ние вече сме я утвърдили по същество. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в заседанието 

от вчера би трябвало да е качена хронограмата за частични избори за 

кметове на общини. Тя има леки промени от първоначалния вариант, 

който  беше  предложен  миналата  седмица.  Тук  са  отразени 

промените, които настъпиха в хронограмата за кметове на кметства, 

като например, беше добавен чл. 280, т. 12 от Изборния кодекс. 

Съобразила съм се с промените, които бяха по хронограмата 

за   частичните  избори за  кметове на  кметства.  Съобразила  съм и 

промяната в срока относно проверката от ГД „ГРАО“ – 28 дена. Това 

е отразено в тази хронограма. 

Първата разлика е в т. 2, където ЦИК утвърждава образците 

на  изборните  книжа  за  частичните  избори  за  кметове.  Фигурира 

Решение  № 2699-МИ  от  6  юни  2013  г.  Мислех  тук  да  добавя  и 

другото решение,  което ще приемем във връзка  с  преброителната 

комисия, но ние ще имаме допълнително решение по това, така че в 

т. 2 засега ще остане само Решение № 2699-Ми от 6 юни 2013 г. 
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На стр. 2, т. 13 в чл. 54 вместо запетая е сложена единица – 

това  е  техническа  грешка.  Става  дума  за  чл.  54,  ал.  3.  Правното 

основание е чл. 280, т. 12 и чл. 54, ал. 3 от ИК. 

Колеги, до т. 67 на стр. 8 точките са съобразени, както казах 

вече, с приетата от нас хронограма за частичните избори за кметове 

на кметства, които ще се произведат на 29 септември 2013 г. 

Имам питане т. 67 трябва ли да фигурира в тази хронограма? 

Точка  67  е:  Общинската  избирателна  комисия  предоставя  срещу 

подпис  на  членовете  на  комисията,  участниците  в  изборите  или 

техни  представители  ксерокопие  от  подписания  протокол  с 

резултатите от гласуването в частичния избор.“ Питам дали това ще 

остане,  тъй  като  ще  имаме  преброителна  комисия.  И  в  другите 

избори първичният документ е на секционната избирателна комисия, 

но и общинската комисия предоставя протоколи. 

Колеги, всъщност  моето предложение е да остане т. 67. Във 

връзка  с  това  да  остане  и  т.  68.  Като  т.  67  е,  че  общинските 

избирателни  комисии  предоставят  срещу  подпис  на  членовете  на 

комисията, участниците в изборите или на техни представители, на 

застъпниците  и  на  наблюдателите  ксерокопие  от  подписания 

протокол  с  резултатите  от  гласуването  в  частичния  избор, 

подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано 

от  председателя,  заместник-председателя  и  секретаря.“   Правното 

основание затова е чл. 33, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс. 

Точка  68  е:  „Общинската  избирателна  комисия  сканира  и 

публикува на интернет страницата си протоколите на секционните 

избирателни комисии.“ 

Тук  обаче  имам  питане,  защото  секционните  избирателни 

комисии  нямат  протоколи  от  такъв  тип  за  съответния  избор. 

Секционните избирателни комисии имат протоколи само за протича 

на изборния ден, тъй като те не отчитат резултатите. Затова имам 

питане, тъй като секционен протокол с резултати от избори няма. 
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз предлагам в т. 68, колеги, да 

включим, че трябва да се сканира и да се публикува на интернет 

страницата  на  ОИК   и  протоколът  на  експертната  преброителна 

комисия  (ЕПК).  Ако  не  публикуваме  протокола  на  експертната 

комисия,  все  едно  нищо  не  сме  сложили,  защото  в  него  са 

резултатите. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Това е основният първичен документ. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: И да го приравним на протокола 

на  СИК  в  момента.  Каквото  е  за  протокол  на  СИК  в  момента  – 

общия протокол от двете части, такова да бъде и за протокола на 

СИК и на ЕПК, който е по същество същият протокол, разделен на 

две. Така че, ако това се обединяваме...

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Всички сме на мнение – аз 

така  бух  от  колегите,  че  ще  има  ксерокопие  и  от  протокола  на 

преброителната комисия, тъй като реално тук протоколът, който е в 

обикновените избори, е разделен на две части: половината го прави 

секционната  комисия  –  за  протичане  на  изборния  ден,  другата 

половина – с резултатите – преброителната комисия. 

 СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  тогава  ще  добавим  в 

хронограмата,  че  протоколът  на  преброителната  комисия също се 

предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в 

изборите,  на  техните  представители,  на  застъпниците,  на 

наблюдателите... Точка 68 ще бъде повторена. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Нека да е преди това. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Всъщност чисто  систематично 

тя  ще стане т.  67,  а  т.  67 ще стане т.  68,  защото преброителната 

комисия е преди общинската комисия. Всъщност ще има нова т. 67. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като имаме протокол на СИК за 

протичане  на  изборния  ден,  ще  се  предоставя  ли  ксерокопие  от 

протокола  на  СИК?  Да  има  формулировка  затова  и  след  това 

ксерокопие от протокола на ЕПК. 
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Тъй като в хронограмата даваме 

нещата последователно, мисля, че няма пречка сега да сложим тези 

редове, а въпросите, които се повдигнаха като теми за обсъждане, да 

ги уредим в принципното си решение. В принципното решение да си 

опишем  всички  неща:  кой  ще  присъства  там  и  т.н.  Защото  ние 

трябва да съобразим разпоредбите на Изборния кодекс за  общите 

избори, които трябва да се приложат съобразно § 114,  ал. 18, за да 

можем  да  ги  сравним  и  да  можем  да  осигурим  получаването  на 

копия от целия протокол на СИК, който тук е разделен на две: един 

протокол на СИК – I част и протокол на ЕПК, който е протоколът на 

СИК – II част. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, колеги. Тогава добавяме 

една  нова  точка,  че  ксерокопие  от  протокола  на  секционните 

избирателни  комисии  за  протичане  на  изборния  ден  също  се 

предоставя на членовете на комисията,  на участниците в изборите 

или техните представители ксерокопие....

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Сложи го в т. 63. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В т. 63 да допишем, че от този 

протокол се предоставя ксерокопие. Да,  добре.  Това е за СИК. За 

преброителната  комисия  е  т.  65:  Преброителната  комисия 

установява резултатите и съставя протокол – и тук да добавим, че 

ксерокопие  от  този  протокол  се  предоставя.  И  с  решението  ще 

кажем на кого се предоставя. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  И  другият  въпрос,  който 

възниква,  но  ние  пак  ще  го  решим  по  общите  норми,  е  за 

застъпниците. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, в т.  63 добавяме, че се 

предоставя  ксерокопие  от  протокола  на  секционните  избирателни 

комисии за протичане на изборния ден. 

В т. 65:  Преброителната комисия установява резултатите,  и 

съставя  протокол,  и  предоставя  ксерокопие  от  този  протокол  на 
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лицата,  имащи  право.  Кои  са  лицата  –  ще  уточним  после  в 

решението.  

Точка  67 си остава.  Добавяме  нова точка,  че  се  сканира и 

протоколът на преброителната комисия. Съответно си остава и т. 68. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  За сканирането да не е  отделна 

точка, а да е към т. 68. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, няма проблем. Към т. 68 

да  се  добави,  че  сканира  и  публикува на  интернет страницата  си 

протоколите  на  секционната  избирателна  комисия  и  на 

преброителната комисия. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  В т.  68 не би ли трябвало,  тъй 

като това е ОИК, основанието да е чл. 33, ал. 1, т. 21а. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, извинявам се. Правното 

основание на т. 68 е чл. 33, а не чл. 29. Член 29 е за РИК. 

Разбира се накрая датата 6 месеца е ясно, че е на основание 

чл. 3, ал. 4 и 5 и чл. 4, ал. 5  и 6 от Изборния кодекс – счита се датата 

28 март 2013 г., и общинските избирателни комисии започват своята 

работа от 20 август 2013 г. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да се върнем на т. 63: СИК предава на 

преброителната  комисия  екземплярите  от  протокола,  както  и 

пломбираните  избирателни  урни.  Вижте  ал.  8  обаче,  че  СИК  би 

трябвало  да  предаде  на  ОИК  неразпластен  протокол.  (Реплики.)  

Протоколът на СИК се предава в ОИК неразпластен. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: В т. 63 второто изречение е: 

СИК предава на преброителната комисия неразпластен протокола за 

протичане на изборния ден, както и пломбираните урни. 

В  т.  64:  СИК  предава  останалите  книжа  и  материали  на 

общинската администрация. 

Какво ви смущава тука? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Че трябва неразпластеният протокол да се 

върне в ОИК. 
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ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нека  остане  така  тук,  а  в 

решението,  което  ще  пишем,  да  уточним  какво  правят.  В 

специалното решение, което ще е за преброителната комисия, трябва 

да разпишем и този момент. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Имам още едно питане. В т. 64 аз 

съм посочила и чл. 36, ал. 1, т. 5. Ще остане ли или ще остане само 

правното основание § 114, ал. 12 от Преходните и заключителните 

разпоредби? Просто искам съвет от вас. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да си остане. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  може  всичко  да  се 

включи в хронограмата, в специалното решение ще разпишем. 

Колеги, има ли други предложения по хронограмата? – Няма. 

ХРОНОГРАМА
за частичните избори за кметове на общини на 29 

септември 2013 г.

№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

1. Президентът  на  републиката 
насрочва  частичните  избори  за 
кметове на общини

Чл. 279, ал. 5

2. ЦИК  утвърждава  образците  на 
изборните  книжа  за  частичните 
избори за кметове

Решение № 
2699-МИ от
06.06.2013 г.

3. ЦИК определя реда за проверка на 
подписки за участие на независими 
кандидати  и  възлага  изпълнението 
на ГД “ГРАО” в МРРБ

Решение № 
1641-МИ от 
20.02.2012 г.

4. ЦИК определя реда за проверка на 
списъците  с  имената,  ЕГН  и 
подписите  на  избирателите, 
подкрепящи  регистрацията  на 
партиите и възлага изпълнението на 
ГД “ГРАО” в МРРБ

Решение № 
1640-МИ от 
20.02.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

5. Извършената в ЦИК регистрация на 
партии  и  коалиции  от  партии  за 
участие  в  общите  избори  за 
общински  съветници  и  кметове 
запазва  действието си.  Партиите  и 
коалиции  от  партии  представят  в 
ЦИК  заявление  за  участие  в 
частичния избор за кмет на община
Решение  №  1496-МИ  от 
17.11.2011 г.
Нерегистрираните  за  участие  в 
общите  избори  за  общински 
съветници  и  кметове  партии  се 
регистрират в ЦИК
Решение  №  1496-МИ  от 
17.11.2011 г. 

Чл. 280, т. 1

Чл. 280, т. 3

- 45 дни 14.08.2013 г.

6. ЦИК  регистрира  партии/допуска 
вече  регистрирани  партии  и 
коалиции  за  участие  в  частичния 
избор за кмет на община

Чл. 280, т. 1 и 
3

- 45 дни 14.08.2013 г.

7. ГД  “ГРАО”  в  МРРБ  извършва 
проверка  на  списъците, 
представени  от  новорегистрира-
щите се партии по чл. 280, т. 3 във 
връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК за 
участие  в  частичните  избори  за 
кметове на общини

Чл. 280, т. 3
Чл. 280, т.12

Чл. 26, ал. 1, т. 
1 и 3 и чл. 90, 

ал.4

- 42 дни 17.08.2013 г.

8. Коалициите от партии представят в 
ЦИК  заявление  за  регистрация  в 
частичните  избори  за  кметове  на 
общини

Чл. 91, ал. 2 и 
4

Чл. 280, т. 3

- 40 дни 19.08.2013 г.

9. ЦИК незабавно регистрира/допуска 
до  участие  партия  за  участие  в 
частичните  избори  за  кметове  на 
общини в случаите,  когато отказът 
за регистрация/за участие по чл. 90, 
ал. 2 от ИК е отменен от ВАС

Чл. 280, т. 3
Чл. 26, ал. 1, т. 

1 и 3

- 40 дни 19.08.2013 г.

10. ЦИК  регистрира  коалициите  от 
партии  за  участие  в  частичните 
избори за кметове на общини

Чл. 91, ал. 2
Чл. 280, т. 3

- 40 дни 19.08.2013 г.

11. ЦИК с решение извършва промени 
в  състава  на  регистрираните  и 
допуснати  до участие  коалиции от 
партии  за  частичните  избори  за 
кметове на общини

Чл. 280, т. 3
Чл. 26, ал. 1, т. 

1 и 3 

- 40 дни 19.08.2013 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

12. ГД “Изпълнение на наказанията” в 
Министерството  на  правосъдието 
предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ 
данни  за  лицата,  изтърпяващи 
наказание  лишаване  от  свобода  за 
автоматизираното им заличаване от 
избирателните списъци

Чл. 280, т. 12 
Чл. 26, ал. 1, т. 
1 и 3 и чл. 46, 

ал.2

- 40 дни 19.08.2013 г.

13. Кметовете  на  общините  определят 
местата  за  обявяване  на 
избирателните  списъци  и 
уведомяват ОИК

Чл. 280, т.12 и 
чл. 54, ал.3

- 40 дни 19.08.2013 г.

14. Гражданите  на  друга  държава-
членка  на  ЕС,  които  желаят  да 
бъдат  вписани  в  избирателните 
списъци  за  частичните  избори  за 
кметове  на  общини  и  не  са  били 
вписани в избирателните списъци – 
част ІІ,  в изборите на 23 октомври 
2011  г.,  представят  декларация  по 
образец  в  общинската 
администрация  по  адреса  на 
пребиваване  на  територията  на 
съответното  населено  място. 
Вписаните  в  избирателните 
списъци  –  част  ІІ,  подават  нова 
декларация  само  при  промяна  на 
някои  от  декларираните 
обстоятелства

Чл. 63, ал. 1
и ал. 2

- 40 дни 19.08.2013 г.

15. Доставчиците на медийни услуги, с 
изключение на електронните медии, 
обявяват  условията  и  цените  на 
предоставените  от  тях  услуги  на 
интернет  страниците  си.  Тези 
условия  и  цени  се  изпращат 
незабавно на Сметната палата и на 
ЦИК.
Доставчиците  на  медийни  услуги 
обявяват на интернет страницата си 
пълното съдържание на договорите, 
сключени с всички регистрирани за 
участие  в  изборите  партии, 
коалиции от партии и инициативни 
комитети,  в  срок  до  три  дни  от 
подписването на договора.

Чл. 138
Чл. 138а

- 40 дни 19.08.2013 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

16. Електронните медии, с изключение 
на БНТ, БНР и техните регионални 
центрове  определят  и  обявяват  на 
интернет  страницата  си  условията, 
реда и тарифите за предоставяне на 
време  за  отразяване  на 
предизборната  кампания  на 
партиите,  коалициите  от  партии  и 
инициативните  комитети  и  ги 
изпращат  на  Сметната  палата. 
Електронните  медии  с  национален 
обхват  предоставят  тези  условия, 
ред  и  тарифи  на  ЦИК. 
Електронните медии с регионален и 
местен  обхват  предоставят  тези 
условия, ред и тарифи на ОИК

Чл. 148, ал. 2 и 
3

- 40 дни 19.08.2013 г.

17. ЦИК  изпраща  на  ОИК  списък  на 
регистрираните  и  допуснати  до 
участие  партии  и  коалиции  от 
партии,  както  и  информация  за 
извършените промени в състава на 
коалициите  от  партии  незабавно 
след приключване на регистрацията 
в частичните избори за кметове на 
общини

Чл. 93
Чл. 280, т. 3 и
Чл. 280, т.12

Чл. 26, ал. 1, т. 
1 и 3

- 39 дни 20.08.2013 г.

18. ЦИК  определя  структурата  и 
съдържанието  на  единната 
номерация на избирателните секции

Решение № 
1533-МИ от 
15.12.2011 г.

19. Кметовете  на  общините  образуват 
със  заповед  избирателните  секции 
на  територията  на  общината  и 
утвърждават  тяхната  номерация  и 
адрес.
Заповедта  на  кмета  се  обявява 
публично

Чл. 71, ал. 2 и 
3

Чл. 280, т. 6

- 35 дни 24.08.2013 г.

20. ЦИК  утвърждава  образците  на 
указателните табели и табла, както 
и  образците  на  отличителните 
знаци на застъпниците

Решение № 
1544-МИ от 
20.12.2011 г.
Решение № 
2707-МИ от
07.06.2013 г.

21. Партиите  и  коалициите  от  партии 
могат  да  подадат  заявление  за 
заличаване  от  състава  на 
коалицията  наименованието  на 
партия, която я е напуснала,
за частичните избори за кметове на 
общини

Чл. 280, т. 4 
Чл. 26, ал. 1, т. 

1 и 3

- 35 дни 24.08.2013 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

22.
ЦИК  заличава  от  наименованието 
на коалицията от партии партиите,
които  са  напуснали  състава  й,  и 
отбелязва в регистъра промените в 
наименованието  й  в  частичните 
избори за кметове на общини 

Чл. 280, т. 4 
Чл. 26, ал. 1, т. 

1 и 3

- 35 дни 24.08.2013 г.

23. Партия,  включена  в  състава  на 
коалиция  от  партии,  която  след 
регистрацията  на  коалицията  от 
партии напусне състава й, може да
участва  в  частичните  избори  за 
кметове на общини самостоятелно

Чл. 280, т. 4 - 35 дни 24.08.2013 г.

24. Партиите  и  коалициите  от  партии, 
регистрирани/допуснати до участие 
в  ЦИК,  както  и  образуваните 
местни коалиции от партии,  които 
ще участват в
частичните  избори  за  кметове  на 
общини се регистрират в ОИК

Чл. 280, т. 4 - 35 дни 24.08.2013 г.

25. Инициативните  комитети 
представят  в  ОИК  заявление  за 
регистрация,  подписано  от  всички 
членове на инициативния комитет, 
за  участие  в  частичните  избори за 
кметове на общини

Чл. 280, т. 4
Чл. 26, ал 1, т. 

1 и 3

- 35 дни 24.08.2013 г.

26. ЦИК  определя  условията  и 
сроковете за възлагане чрез конкурс 
на  компютърната  обработка  на 
данните от гласуването

Решение № 
1644-МИ от 
21.02.2012 г.

27. Кметовете  на  общините  изпращат 
на ГД “ГРАО” в МРРБ списък с
адресите на избирателните секции и 
уведомяват ОИК

Чл. 280, т. 6
Чл. 280, т.12 и 

чл. 71, ал.4

- 35 дни 24.08.2013 г.

28. ЦИК определя условията и реда за 
участие на наблюдатели

Решение № 
2706-МИ от 
07.06.2013 г.

29. Кметовете на общините предават на 
ГД  “ГРАО”  в  МРРБ  данни  за 
автоматизирано  отпечатване  на 
избирателните  списъци  за 
частичните  избори  за  кметове  на 
общини – част ІІ

Чл. 52, ал. 5 - 35 дни 24.08.2013 г.

30. Инициативният комитет предава на 
ОИК  подписката  за  издигане  на 
независим  кандидат  за  кмет.  ОИК 
предава  незабавно  подписката  на 
териториалното  звено  на  ГД 
„ГРАО” в МРРБ за проверка 

Чл. 280, т. 5 - 3
0 дни

29.08.2013 г.

31. ОИК  регистрират  кандидатите  за 
кмет на община

Чл. 280, т. 5 - 30 дни 29.08.2013 г.
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действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

32. ОИК  определят  чрез  жребий 
поредните  номера  на  партиите, 
коалициите  от  партии  и 
независимите  кандидати  в 
бюлетината  и  обявява  резултатите 
от жребия

Чл. 280, т. 5 и 
9

- 30 дни 29.08.2013 г.

33. ОИК чрез жребий определя реда за 
представяне  на  кандидатите  в 
различните  форми  на 
предизборната  кампания  по 
регионалните  радио-  и 
телевизионни  центрове  и  обявява 
определения от жребия ред

Чл. 280, т. 5 и 
9

- 30 дни 29.08.2013 г.

34. ОИК с решение формират единните 
номера  на избирателните  секции в 
общината  съобразно  единната 
номерация на секциите, определена 
с
решение на ЦИК

Чл. 71, ал. 6 - 30 дни 29.08.2013 г.

35. Избиратели  с  трайни  увреждания, 
които  желаят  да  гласуват  с 
подвижна  избирателна  урна, 
заявяват  желанието  си  чрез 
заявление  по  образец  до 
общинската  администрация  по 
постоянен или настоящ адрес

Чл. 176, ал. 1 - 30 дни 29.08.2013 г.

36. Областният  управител  прави 
предложение до ЦИК за състав на 
преброителната  комисия,  след 
консултации  и  по  предложение  на 
парламентарно  представените 
партии и коалиции от партии и на 
партиите  и  коалициите  от  партии, 
които имат членове на Европейския 
парламент, но не са парламентарно 
представени

§ 114, ал.2, 
изр. първо от 

ПЗР

- 30 дни 29.08.2013 г.

37. Откриване  на  предизборната 
кампания

Чл. 128
Чл. 280, т. 9

- 30 дни От
30.08.2013 г.

38. ОИК изпращат на ЦИК за проверка 
списък  с  данни  за  регистрираните 
кандидати за кметове на общини

Чл. 280, т. 5
Чл. 280, т.12

Чл. 26, ал. 1, т. 
1 и 3

- 29 дни 30.08.2013 г.

39. ЦИК  определя  размера  и  вида  на 
таблото,  което  се  поставя  пред 
изборното помещение

Решение № 
1544-МИ от 
20.12.2011 г.

40. ГД  “ГРАО”  в  МРРБ  извършва 
проверка  на  подписките  за 
независими  кандидати  за  кметове 
на общини, предадени от ОИК

Чл. 125, ал. 4 и
Чл. 280, т.12

- 28 дни 31.08.2013 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
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(дни/часове) 

спрямо 
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Срок до дата
(вкл.)

41. ОИК  установяват  резултатите  от 
подписките  на  независимите 
кандидати за кметове на общини

Чл. 125, ал. 5 - 28 дни 31.08.2013 г.

42. Кметовете на общините представят 
на ОИК предложенията за състав на 
секционните  избирателни  комисии 
в случаите, когато е постигнато
съгласие  между  участниците  в 
консултациите

Чл. 34, ал. 6
Чл. 280, т. 8

- 28 дни 31.08.2013 г.

43. Кметовете  на  общините  изпращат 
на ОИК предложенията на партиите 
и коалициите от партии за състав на 
секционните  избирателни  комисии 
в случаите,  когато не е постигнато 
съгласие  между  участниците  в 
консултациите

Чл. 280, т. 8 - 28 дни 31.08.2013 г.

44. ОИК  обявяват  кандидатите  за 
кметове на общини

Чл. 280, т. 5 - 27 дни 01.09.2013 г.

45. ЦИК  назначава  преброителната 
комисия при условията и по реда на 
чл.  30 и  31 от  ИК.  Броят  на 
членовете  на  преброителната 
комисия  е  равен  на  броя  на 
членовете на ОИК

§ 114, ал. 2, 
изр. второ и 
трето от ПЗР

- 25 дни 03.09.2013 г.

46. ОИК назначават СИК, включително 
и  подвижните  секционни 
избирателни комисии

Чл. 280, т. 8 - 25 дни 03.09.2013 г.

47. Кметовете на общините,  съответно 
кметовете  на  кметства  и  кметски 
наместници  обявяват 
избирателните  списъци. 
Избирателните  списъци  се 
публикуват на интернет страницата 
на общината

Чл. 280, т. 8 - 25 дни 03.09.2013 г.

48. Партията или коалицията от партии 
при  отказ  за  регистрация  или  при 
обявяване  на  недействителност  на 
регистрацията на кандидата за кмет 
на община, при смърт или изпадане 
в  трайна  невъзможност  на 
кандидата й да участва в изборите 
може да предложи за регистриране 
друг кандидат 

Чл. 127, ал. 4 и 
5

- 20 дни 08.09.2013 г.

49. ЦИК определя реда за преброяване 
на  гласовете  и  за  организиране  на 
работата  на  преброителната 
комисия,  както  и  утвърждава 
образците  на  документите  на 
преброителната комисия 

§ 114, ал. 3, т. 
2 от ПЗР

- 20 дни 08.09.2013 г.
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50. Бюлетините  за  частичните  избори 
за  кметове на общини започват да 
се отпечатват не по-рано от 18 дни 
преди изборния ден

Чл. 173, ал. 4 - 18 дни От
11.09.2013 г.

51. ГД  “Изпълнение  на  наказанията” 
към  Министерството  на 
правосъдието  предоставя  на  ГД 
“ГРАО”  в  МРРБ  данни  за  лицата, 
изтърпяващи  наказание  лишаване 
от  свобода,  за  автоматизирано 
заличаване  от  избирателните 
списъци (повторно)

Чл. 46, ал. 2 - 15 дни 13.09.2013 г.

52. Краен  срок  за  подаване  на 
заявления и вписване на избирател 
в списъците
по настоящ адрес, чиито постоянен 
и  настоящ  адрес  са  в  различни 
населени места

Чл. 53, ал. 1 - 14 дни 14.09.2013 г.

53. Общинските  администрации  по 
настоящ  адрес  предават  на  ГД 
“ГРАО”  в  МРРБ  информация  за 
подадените искания за гласуване по 
настоящ адрес
за  автоматизирано  включване  на 
избирателя  в  избирателните 
списъци  по  настоящ  адрес  и 
заличаването  му  от  избирателния 
списък по постоянен адрес 

Чл. 53, ал. 3 - 12 дни 16.09.2013 г.

54. Избирателите  подават  до  кмета  на 
общината/кметството  заявления  за 
отстраняване  на  непълноти  и 
грешки в избирателните списъци

Чл. 50, ал. 2 - 7 дни 21.09.2013 г.

55. ЦИК  издава  разрешения  за 
провеждане  на  социологически 
проучвания в изборния ден

Чл. 137, ал. 1 - 7 дни 21.09.2013 г.

56. ОИК  оповестяват  по  подходящ 
начин  чрез  средствата  за  масова 
информация  мерките,  позволяващи 
на  избиратели  с  увреждания  на 
опорно-двигателния  апарат  или  на 
зрението да гласуват  

Чл. 175, ал. 1 - 7 дни 21.09.2013 г.

57. Край  на  предизборната  агитация 
(кампания)

Чл. 133, ал. 6 - 24 часа 
преди 

изборния ден

До 24,00 ч. 
на 27.09.2013 

г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

58. Забрана за огласяване на резултати 
от  допитвания  до  общественото 
мнение  по  повод  изборите  под 
каквато и да е форма 

Чл. 136 - 24 часа 
преди 

изборния ден

От 00,00 ч. 
на 28.09.2013 

г. до 
обявяване 

края на 
изборния 

ден на 
29.09.2013 г.

59. ОИК  регистрират  застъпниците  на 
кандидатите за кметове на общини 
и им издават удостоверения  
ОИК  регистрират  застъпници  на 
кандидатските  листи  на  партиите, 
коалициите  от  партии  и 
инициативните  комитети  до 
изборния  ден  и  им  издават 
удостоверения
ОИК  води  регистър  на 
застъпниците  по  кандидатски 
листи, който публикува на интернет 
страницата си

Чл. 33, ал. 1, т. 
19 и 19а

28.09.2013 г.

60. ИЗБОРЕН ДЕН 29.09.2013 г.
61. ОИК обявяват края на изборния ден 

след  приключване  на  гласуването 
не  по-късно  от  21,00  часа  на  29 
септември 2013 г.

Чл. 33, ал. 1, т. 
20

29.09.2013 г.

62. Оповестяване  на  резултати  от 
социологически проучвания 

Чл. 137, ал. 3 След 20,00 ч. 
на 

29.09.2013 г.

29.09.2013 г.

63. СИК  попълва  протокол  за 
протичане  на  изборния  ден.  СИК 
вписва в протокола данните по чл. 
213 от ИК. 
СИК  предава  на  преброителната 
комисия  неразпластен  протокол  за 
протичане на изборния ден, както и 
пломбираната/ите  избирателна/и 
урна/и.
СИК предоставят срещу подпис на 
членовете  на  комисията, 
участниците  в  изборите  или  на 
техните  представители  и 
застъпници  и  на  наблюдателите 
ксерокопие  от  протокола  за 
протичане  на  изборния  ден, 
подпечатано  на  всяка  страница  с 
печата на комисията и подписано от 
председателя,  заместник-
председателя и секретаря

§ 114, ал. 7 и 8
от ПЗР

+ 24 часа от 
приключване 

на 
гласуването

30.09.2013 г.
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действия
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(вкл.)

64. СИК предават останалите книжа и 
материали  на  общинската 
администрация

Чл. 36, ал. 1, т. 
5

§ 114, ал. 12 от 
ПЗР

+ 24 часа от 
проключване 

на 
гласуването

30.09.2013 г.

65. Преброителната  комисия 
установява  резултатите  от 
гласуването  и  съставя  протокол. 
Протоколът  се  предава  по реда на 
чл.  231 и  242 от  ИК. 
Преброителната  комисия 
предоставя  ксерокопие  от 
протокола на лицата, имащи право 
да го получат.

§ 114, ал. 14 и 
15

от ПЗР

66. Въз основа на данните от протокола 
на  преброителната  комисия  ОИК 
определя  резултата  от  изборите, 
съставя протокол за избор на кмет 
на  общината  и  издава 
удостоверение на избрания кмет на 
община 

§ 114, ал. 16
от ПЗР

Чл. 33, ал. 1, т. 
21

+ 48 часа след 
приключване 

на 
гласуването

01.10.2013 г.

67. ОИК предоставят срещу подпис на 
членовете  на  комисията, 
участниците  в  изборите  или  на 
техните  представители  и 
застъпници  и  на  наблюдателите 
ксерокопие от подписания протокол 
с  резултатите  от  гласуването  в 
частичния  избор,  подпечатано  на 
всяка  страница  с  печата  на 
комисията  и  подписано  от 
председателя,  заместник-
председателя и секретаря

Чл. 33, ал. 1, т. 
22

+ 48 часа след 
приключване 

на 
гласуването

68. ОИК  сканират  и  публикуват  на 
интернет  страниците  си 
протоколите  на  секционните 
избирателни комисии за протичане 
на  изборния  ден  и  на 
преброителната  комисия  не  по-
късно  от  48  часа  от  края  на 
изборния  ден  и  ги  изпраща  в 
Централната избирателна комисия. 

Чл. 33, ал. 1, 
т. 21а

+ 48 часа след 
приключване 

на 
гласуването

69. ОИК предават в ЦИК документите 
съгласно изискванията на чл. 250,
ал. 1 от ИК за частичните избори за 
кметове на общини

Чл. 250, ал. 1 + 48 часа след 
получаване на 
протоколите 

на СИК
70. ОИК  предават  на  ЦИК  протокола 

на преброителната комисия
§ 114, ал. 4, т.2 

от ПЗР
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71. ОИК насрочват втори тур  за  кмет, 
когато няма избран кандидат

Чл. 33, ал. 1, 
т. 23

до 48 часа от 
обявяване на 
изборния ден 
за приключен

01.10.2013 г.

72. ОИК  предават  на  ТЗ  „ГРАО” 
избирателните списъци

Решение № 
1573-МИ от 
12.01.2012 г. 

(т. 4)

+ 3 дни след 
изборни ден

73. Партиите,  коалициите  от  партии и 
инициативните комитети премахват 
поставените  от  тях  агитационни 
материали.
При неизпълнение на задължението 
по  чл.  134,  ал.  9  от  ИК се  налага 
глоба
от 1000 до 5000 лв. (чл. 298, ал.1 от 
ИК)   

Чл. 134, ал. 9 + 3 дни след 
изборния ден

74. ЦИК  публикува  на  интернет 
страницата  си  резултатите  от 
гласуването по избирателни секции

Чл. 26, ал.1, т. 
33

75. Кандидатът  за  кмет,  допуснат  до 
участие  до  втори  тур,  може  да  се 
откаже
от  участие  в  срок  до  24  часа  от 
обявяване на резултатите от първия 
тур 

Чл. 246, ал. 8

76. Произвеждане  на  втори  тур  на 
частичните  избори  за  кметове  на 
общини

Чл. 246, ал. 4 + 7 дни 06.10.2013 г.

77. ОИК  предават  на  общинските 
администрации останалите книжа и 
материали от изборите

Чл. 33, ал. 1, т. 
27

+ 7 дни от 
обявяване на 
резултатите

78. ЦИК предоставя  на  участниците  в 
изборите  на  технически  носител 
резултата от гласуването за кмет на 
общината  и  го  публикува  в 
интернет;  публикува  резултата  от 
протокола  на  преброителната 
комисия  в  специален  бюлетин, 
съдържащ и технически носител

§ 114, ал. 3, т. 
3

+ 40 дни

 За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 3, ал. 4 и 5 и 
чл. 4, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс се счита датата 28 март 
2013 г. включително.

 Общинските избирателни комисии започват своята работа от 
20 август 2013 г.
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СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Предлагам  следното  решение 

относно приемане на хронограма за частични избори за кметове на 

общини на 29 септември 2013 г.

„На  основание  чл.  26,  ал.  1,  т.  1  и  2  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема  хронограма  за   частични  избори  за  кметове  на 

общини на 29 септември 2013 г.“

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  с 

предложената  хронограма  и  предложеното  решение,  моля  да 

гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма. 

Решението е с № 2750-МИ. 

Колеги,  бяха  много  трудни  въпросите.  Доста  работа 

отметнахме  и  то  тази,  в  която  доста  дълго  време  се  препъвахме. 

Предлагам ви да приключим заседанието. 

Комисията за  изработване на образци на изборни книжа за 

изборите за кметове на общини на 29 септември 2013 г., специално 

свързани с преброителните комисии, тъй като другите са приети, ще 

има  заседание  утре,  12  юли  2013  г.,  от  14,00  ч.,  както  сме  се 

уговорили в тази зала. 

Следващото заседание на комисията  е  на 15 юли 2013 г.  - 

понеделник, от 15,00 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 18,40 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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