
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 350

 

На  15  юли  2013  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение за сключване на трудови договори.

Докладва: Севинч Солакова

2. Заявление от главния счетоводител за отпуск.

Докладва: Севинч Солакова

3.  Писмо до  председателя  на  Народното  събрание  относно 

Споразумение № МС-52 за материално-техническото осигуряване и 

финансиране издръжката на ЦИК.

Докладва: Севинч Солакова

4.  Информация  относно  предаване  на  документи  от 

изборите  за  Народното  събрание  през  2009  г.  на  Централен 

държавен архив.

Докладва: Севинч Солакова

5.  Писмо  от  секретаря  на  Съвета  за  административната 

реформа  към  Министерския  съвет  с  искане  на  данни  за 

администрацията  на Централната  избирателна  комисия към 10 

юли 2013 г.

Докладва: Севинч Солакова

6.  Писмо  от  Българската  народна  банка  относно 

преведени депозити на партии във Фонд за лечение на деца.

Докладва: Ерхан Чаушев



7. Докладна записка от изпълняващия длъжността главен 

секретар  за  определяне  функциите  на  длъжността  главен 

секретар чрез отделна заповед.

Докладва: Румяна Сидерова

8.  Искане  от  СДВР  на  справка  за  подадено  заявление  от 

Християна Бонева за гласуване в чужбина.

Докладва: Мариана Христова

9.  Жалба  от  неправителствена  организация  „Бъдеще  за 

Павликенския край” във връзка с нарушения при провеждане на 

местния референдум на 14 юли 2013 г.

Докладва: Валентин Бойкинов

10. Молба от политическа партия „Обединени земеделци” за 

издаване  на  удостоверение за  партията  като  част  от  „Синята 

коалиция” и брой членове на коалицията в изборите за Европейския 

парламент през 2009 г.

 Докладва: Валентин Бойкинов

11.  Писмо-отговор  до  Министерския  съвет  относно 

унищожаване  на  неизползваните  и  неразпределени  изборни 

книжа и материали.

Докладва: Иванка Грозева

12. Проект на решение относно регистрация на партии и 

коалиции от  партии в ЦИК за  участие в частичните  избори за 

кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г.

Докладва: Мая Андреева

13.  Проект  на  решение  за  регистрация  на  партии, 

коалиции от  партии,  местни коалиции и  инициативни комитети в 

ОИК  за  участие  в  частичните  избори  за  кметове  на  общини  и 

кметства на 29 септември 2013 г.

Докладва: Мая Андреева
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14.  Проект  на  решение  за  регистрация  на  кандидатите  за 

кметове за  участие  в  частичните  избори за  кметове  на  общини и 

кметства на 29 септември 2013 г.

Докладва: Мая Андреева

15.  Писмо  от  администрацията  на  Министерския  съвет 

относно  събиране  на  данни от  ЕВРОСТАТ съгласно  чл.  65  от 

Правилника за персонала на Европейските общности.

Докладва: Паскал Бояджийски

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария  Мусорлиева,  Мая  Андреева,  Румяна  Сидерова,  Севинч 

Солакова,  Александър  Андреев,  Валентин  Бойкинов,  Гергана 

Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева, 

Красимир  Калинов,  Мариана  Христова,  Паскал  Бояджийски  и 

Силва Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА:  Сабрие  Сапунджиева,  Анна  Манахова, 

Бисер Троянов, Венцислав Караджов и Владимир Христов.

Заседанието  бе  открито  в  15,05  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден  колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 

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

възражения? Имате ли допълнения към точките? 

Ако  няма,  започваме  с  точка  първа.  Заповядайте, 

госпожо Солакова.

Точка  1. Проект  на  решение  за  сключване  на  трудови 

договори.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  точка  първа  е  относно 

сключването  на  трудови  договори  със  служители  в 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия.  За 

целта  ще ви помоля да  погледнете  в  папка „Заседания”  вх.  № 

648  от  15  юли  2013  г.  Докладна  записка  от  изпълняващия 

длъжността  главен  секретар  в  администрацията  на  ЦИК 

господин  Цонковски,  към  която  докладна  записка  има 

приложени  и  справки  въз  основа  на  прегледаните  документи, 

представени  от  служителите,  които  Централната  избирателна 

комисия  покани  с  тях  да  бъдат  сключени  трудови  договори: 

справка  за  професионален  опит,  включително  и  проект  на 

трудов договор. Те са в една и съща папка – първо е докладната 

записка,  след  това  следват  четири  броя  справки  за 

професионален опит и проект на трудов договор. 

Колеги,  в  изпълнение  на  протоколното  решение  на 

Централната  избирателна  комисия  ЦИК  покани  госпожа 

Екатерина  Благоева,  госпожа  Райна  Белева,  Лиляна  Тошева  и 

Стоян  Русинов  да  представят  документи,  за  да  може да  бъдат 

прегледани и да се установи професионалният опит въз основа 

на трудови книжки, осигурителни книжки, включително, както 

се  уточнихме  на  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия,  представени копия и от  граждански договори.  Бяхме 

се разбрали да се представят и длъжностни характеристики.

В  петък,  на  12  юли  т.г.,  Работната  група  по 

административните  въпроси  проведе  заседание,  на  което 

господин  Цонковски  предостави  тази  справка  въз  основа  на 

трудовите  книжки  и  осигурителните  книжки.  Въз  основа  на 

тази  проверка  е  изготвена  справката  поотделно за  четиримата 

колеги.  Видно  от  справките,  видно  и  от  докладната  записка, 

всички колеги,  с  които Централната  избирателна комисия има 

протоколно решение да сключи трудови договори, отговарят на 
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изискванията  по  Наредбата  за  прилагане  на  класификатора  на 

длъжностите в администрацията за професионален опит, който 

надвишава  със  седем  години  минималния  изискуем  стаж  за 

длъжността, който е две години. В този смисъл съгласно чл. 9 и 

приложението  към  Наредбата  за  заплатите  на  служителите  в 

държавната администрация те попадат на длъжностно ниво 11 и 

ІV ниво в степените в левове. Диапазонът е 470 – 1200 лева.

В  тази  връзка  предлагам  да  погледнем  и  проекта  на 

трудов договор, който е приложен към докладната записка. 

Допълнителните  уточнения,  които  трябва  да  направим, 

са  в  частта  относно  индивидуалната  заплата  и  изпитателния 

срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: 

Заповядайте, господин Бояджийски.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, аз искам да предложа 

по  отношение  на  работните  заплати  и  другите  специфични 

особености  на  договора  да  продължим  практиката  и  да  не 

излъчваме тази част от заседанието си пряко.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Преди  да 

гласуваме  това  предложение,  да  проведем  гласуване  кой  да 

брои.  Предлагам  господин  Емануил Христов  за  член  на  ЦИК, 

който да брои гласовете.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Господин Емануил Христов ще брои.

Който  е  съгласен  да  бъде  изключено  видеоизлъчването 

докато обсъждаме трудовите договори на служителите, моля да 

гласува

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

Преустановяваме временно видеоизлъчването.

Заповядайте, госпожо Солакова, по точка втора.
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Точка 2. Заявление от главния счетоводител за отпуск.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  за  сведение  докладвам 

вх. № 640 от 11 юли 2013 г. заявление от главния счетоводител 

за  отпуск.  Съгласувано  е  с  изпълняващия  длъжността  главен 

секретар.

Точка 3. Писмо до председателя на Народното събрание

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Както  си  спомняте,  на 

предишното  заседание  на  11  юли  с  оглед  на  информацията, 

получена  и  от  Народното  събрание,  включително 

уведомяването,  което имахме за освобождаване на стая № 186 

на  първия  етаж,  приехме  принципно  да  напишем  едно 

напомнително  писмо.  Предложението  на  този  етап  беше  до 

председателя  на  Народното  събрание  и  до  министър-

председателя  на  Република  България,  но  аз  на  днешното 

заседание  ви  предлагам  проект  на  писмо  до  председателя  на 

Народното  събрание.  С  госпожа  Маринова  разговаряхме 

допълнително и предложението ми е да е само до председателя 

на  Народното  събрание  с  оглед  на  изчерпване  на  всички 

възможности  за  сключване  на  споразумението  с  Народното 

събрание  и  едва  след  провеждане  на  срещата  и  на 

невъзможност  да  продължи Централната  избирателна  комисия 

да ползва помещения и зали в сградата на Народното събрание 

на  пл.  „Княз  Александър  І”,  тогава  да  се  обърнем  към 

министър-председателя съобразно функциите на Министерския 

съвет по Закона за държавната собственост.

Затова на този етап ви предлагам проект на писмо, който 

е включен в папка „Заседания” с днешна дата. То има за цел да 

обърне  внимание,  че  отново  се  поставя  на  вниманието  на 

председателя  на  Народното  събрание  въпросът,  свързан  с 
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ползването на помещения и зали с оглед на изтичането на срока 

на  действие  на  31  август  2013  г.  на  споразумението  за 

материално-техническото  осигуряване  и  за  финансирането  на 

разходите по издръжката на Централната избирателна комисия. 

Да предложим в най-кратък срок да се проведе среща, на която 

да  бъдат  уточнени  основните  положения  по  принцип,  след 

което  да  се  изработи  проект  на  споразумение  за  уреждане  на 

всички  взаимоотношения  между  Народното  събрание  и 

Централната  избирателна  комисия  относно  ползването  на 

помещения и зали, движимо имущество и оборудване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Разполагате 

с  проекта  за  писмо.  То  е  във  вътрешната  мрежа.  Имате  ли 

коментари, възражения?

Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение.

Точка 4.  Информация  относно  предаване  на  документи 

от изборите за  Народното събрание през 2009 г.  на Централен 

държавен архив. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  също  в  изпълнение  на 

протоколно  решение  от  заседанието  на  11  юли  2013  г.  за 

разговор с Централния държавен архив имам възможност да ви 

докладвам  информацията  от  проведения  разговор.  Както  и 

предния път ви уведомих, може би обаче сега в по-кратък срок 

ще получим писмо с уточнението за предаване на документите 

от  изборите  за  народни  представители  през  2009  г.,  тъй  като 

мандатът  на  Народното  събрание  изтече  и  Централната 

избирателна  комисия  би  могла  да  архивира  и  да  предаде  на 

Централен  държавен  архив  тези  документи,  които  се 

съхраняват на този етап при нас.
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Очакваме писмо от Централен държавен архив.

Точка  5.  Писмо  от  секретаря  на  Съвета  за 

административната реформа към Министерския съвет с искане 

на  данни  за  администрацията  на  Централната  избирателна 

комисия към 10 юли 2013 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№  644  от  12  юли  2013  г.  от  секретаря  на  Съвета  за 

административната  реформа,  дирекция  „Модернизация  на 

администрацията”.  То е изпратено до всички структури, които 

са включени в административния регистър. Ние сме структура, 

създадена със закон. Писмото е качено във вътрешната мрежа в 

папка „Заседания” от 15 юли 2013 г.

Искането е да се предоставят данни за администрацията 

към 10 юли 2013 г. относно щатната численост, реално заетите 

щатни бройки за общата администрация, за специализираната и 

за  звената  и  длъжностите  на  пряко  подчинение  на  органа  по 

назначаване.  Данните  се  попълват  съобразно  инструкциите  за 

попълване,  това е приложение към писмото. Таблицата също е 

приложена, както виждате.

Предлагам  да  възложим  на  изпълняващия  длъжността 

главен секретар  господин Цонковски да  изготви  и да  попълни 

предоставения  формуляр  на  таблица  и  да  предостави  на 

вниманието на Централната избирателна комисия за одобряване 

и изпращане на отговора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

чухте  предложението  да  възложим  на  главния  секретар  да 

изготви проекта.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

8



РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам едно притеснение да не ни 

орежат  бюджета,  защото  към  10  юли  имаме  по-малко 

служители,  а  ние  всъщност  в  момента  сме  в  процедура  на 

конкурси  за  останалите  служители  и  предложение  с  утрешна 

дата да се сключат трудови договори с още четири служители в 

администрацията.  Иска  ми  се  в  това  писмо  да  се  попълнят  и 

тези данни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, така 

или  иначе  ние  ще  гласуваме  тепърва  проекта,  така  че  ще 

съобразим и това.

Господин Чаушев, заповядайте по шеста точка.

Точка  6.  Писмо  от  Българската  народна  банка  относно 

преведени депозити на партии във Фонд за лечение на деца.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги,  с  вх.  № 642 от 12 

юли 2013 г. сме получили информация от Българската народна 

банка  относно  преводи  от  депозити  по  чл.  80  от  Изборния 

кодекс  във  Фонда  за  лечение  на  деца.  Информацията  е  за  13 

партии и един независим кандидат – депозити от 10 хил. лева са 

преведени по сметката на Фонда за лечение на деца, тоест със 

130 хил. лева е увеличена сметката на фонда. 

Докладвам ви за информация, уважаеми колеги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожо 

Сидерова, заповядайте да докладвате по следващата точка.

Точка 7. Докладна записка от изпълняващия длъжността 

главен секретар за определяне функциите на длъжността главен 

секретар чрез отделна заповед.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тази  точка  не  е  минавала  през 

работна група и аз  ще ви помоля да я разпределите  на някого 

друг, тъй като от утре няма да съм в Комисията, налага ми се да 
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изляза в отпуск, като ще съм на разположение в дните,  когато 

кворумът на Комисията е рискован.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добре. 

Госпожо Солакова, Вие ще поемете ли този доклад?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожо 

Солакова  поема  доклада.  След  свикване  на  работна  група  ще 

бъде включено в дневния ред.

Госпожо Христова, заповядайте.

Точка 8.  Искане от СДВР на справка за подадено заявление 

от Християна Бонева за гласуване в чужбина.

МАРИАНА ХРИСТОВА: Благодаря, господин председател.

Колеги,  не  съм  качила  писмото,  което  е  до  Централната 

избирателна  комисия  от  разследващ  полицай  Стоянова.  То  е  по 

досъдебно производство № 5282 от 2013 г. Качила съм само проекта 

за отговор на писмото.

Искането е за предоставяне на писмена справка относно:

1. Подавало ли е лицето Християна Константинова Бонева  (с 

посочени  данни)  заявление  по  електронен  път  за  гласуване  в 

чужбина във връзка с проведените на 12 май 2013 г. избори? Ако е 

подало,  то  на  коя  дата  е  получено  заявлението?  Моля  да 

предоставите документа, от който да е видно горното.

2.  Предвид  описаното  в  т.  1  моля  да  ни  предоставите 

информация  относно  IP  адреса,  от  който  е  подадено 

заявлението,  и установъчни данни – три имена,  ЕГН, актуален 

адрес   и  телефон  на  служителя,  отговарящ  за  подадените 

заявления по електронен път.

3. Кои са председателят, членовете и номерът на СИК, в 

която горепосоченото лице Християна Бонева е направило опит 
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да упражни правото си на глас? Да се предоставят установъчни 

данни на лицата.

4. Моля да предоставите документи, от които да е видно 

къде, в коя СИК е следвало да гласува Християна Бонева.”

На  точки  1,  2  и  4  съм  отговорила  в  проекта,  който  е 

качен с № 2092 и то е по начин, по който до настоящия момент 

сме отговаряли на подобни искания,  тъй като Министерството 

на външните работи поддържа и води регистър за адресите във 

връзка  с  подадените  заявления  съгласно  чл.  44,  ал.  2  от 

Изборния кодекс,  а исканата справка по т.  4 – да предоставим 

документи,  от  които  да  е  видно  в  коя  СИК  е  следвало  да 

гласува  Християна  Бонева,  считам,  че  тъй  като  се  гласува 

съобразно  изготвените  избирателни  списъци,  такава  справка 

може  да  бъде  поискана  от  ГД  „ГРАО”  или  от  общинската 

администрация  в  съответното  населено  място,  където  е 

трябвало да бъде включено лицето в избирателния списък.

По отношение на т. 3 не съм написала предложението си 

за  отговор,  но  то  е  в  следния  смисъл:  В  ЦИК  не  се  съдържа 

информация относно обстоятелството правило ли е опит лицето 

и в коя СИК да упражни правото си на глас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

разполагате  с  проекта  за  отговор.  Чухте  доклада  относно 

запитването.  Имате  ли  възражения  по  предложението  за 

отговор?

Ако  нямате,  ще  го  подложа  на  гласуване.  Който  е 

съгласен с проекта за отговор, моля да гласува.

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

Господин Бойкинов, заповядайте.
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Точка  9.  Жалба  от  неправителствена  организация 

„Бъдеще  за  Павликенския  край”  във  връзка  с  нарушения  при 

провеждане на местния референдум на 14 юли 2013 г.

ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  Това  е  по-скоро  характер  на 

сигнал.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Извинявайте, може ли в тази 

връзка две думи да кажа?

Уважаеми  колеги,  вчера  на  територията  на  община 

Павликени  се  проведоха  два  референдума.  Единият  е  на 

територията  на  кметство  Димча,  другият  –  на  територията  на 

кметство Върбовка с почти сходни въпроси. Отвориха секциите 

нормално,  приключиха  нормално.  През  деня  в  Общинската 

избирателна комисия – Павликени, нямаше постъпили жалби и 

сигнали. Доколкото днес видях от сканирания протокол, качен 

на  интернет  страницата  на  община  Павликени,  и  в  двата 

референдума решение  не  е  прието,  тъй  като  са  участвали  под 

50%.  Въпросът  беше  „Да  се  затворят  ли  кариери?”  И  за 

информация  на  Централната  избирателна  комисия  и  в  двете 

кметства почти 80% отговорът е „не”.

ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  В  тази  връзка  докладвам 

постъпила жалба от неправителствена организация „Бъдеще за 

Павликенския край”. Жалбата е адресирана до председателя на 

Централната  избирателна  комисия  и  в  нея  се  сочи  следното. 

Чрез  жалбата  се  подава  сигнал  за  констатирани  според 

жалбоподателите  нарушения  при  провеждането  на  местните 

референдуми  в  селата  Димча  и  Върбовка  на  14  юли  2013  г. 

Твърди  се,  че  пред  изборните  секции  са  били  разлепени 

непълни списъци с гласоподаватели, списъците не са обновени 

и не включват лицата, имащи право на глас по настоящ адрес, 

не  са  изчистени  от  починали  и  трайно  напуснали  населеното 
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място.  Липсата  на  пълна  информация  вкарва  в  заблуждение 

желаещите да гласуват.

Жалбата  е  постъпила  вчера  по  електронен  път. 

Независимо  че  референдумът  е  приключил,  считам,  че 

обстоятелствата  по  жалбата  налагат  тя  да  се  изпрати  по 

компетентност  на  Общинската  избирателна  комисия,  тъй  като 

по  силата  на  разпоредбата  на  чл.  33,  ал.  1,  т.  6  от  Изборния 

кодекс  тя  следва  да  осъществява  непосредствен  контрол  за 

законосъобразност  върху  своевременното  изготвяне  и 

обявяването  на  избирателните  списъци,  а  видно  от 

обстоятелствата,  изложени в жалбата, оплакванията са точно в 

този  смисъл.  В  настоящия  случай  това  се  явява  Общинската 

избирателна  комисия  –  Павликени,  която  следва  да  извърши 

непосредствена  проверка  на  обстоятелствата,  изложени  в 

жалбата,  и  ако  се  установи,  че  те  са  верни,  да  набележи 

съответните  мерки  за  тяхното  отстраняване  в  бъдеще. 

Съответно да ни уведоми за резултатите от проверката, както и 

да уведоми лицето, което е подало сигнала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

чухте  доклада  и  предложението.  Имате  ли  коментари, 

възражения?

Ако няма, който е съгласен  предложението да изпратим 

това писмо на Общинската избирателна комисия – Павликени, 

моля да гласува.

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

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  И  само  да  уточним,  че 

жалбата е дошла след приключване на изборния ден.

Точка  10.  Молба  от  политическа  партия  „Обединени 

земеделци” за издаване на  удостоверение за партията като част от 
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„Синята  коалиция”  и  брой  членове  на  коалицията  в  изборите  за 

Европейски парламент през 2009 г.

ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ: Постъпила  е  молба  от 

политическа  партия  „Обединени  земеделци,  представлявана  от 

госпожа Петя Ставрева, за издаване на  удостоверение за партията 

като  част  от  коалиция  „Синята  коалиция”  и  брой  членове  на 

коалицията в изборите за Европейския парламент през 2009 г. Искат 

да  бъде  издадено  удостоверение,  от  което  да  е  видно,  че  тази 

политическа  партия  е  била  част  от  „Синята  коалиция”  към  този 

момент – в 2009 г. в изборите за Европейски парламент.

Доколкото ми е известно, ние нямаме практика да издаваме 

такива  удостоверения,  затова предлагам да й изпратим заверен 

препис от самото решение за регистрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е 

съгласен с това предложение, моля да гласува.

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

Госпожо Грозева, заповядайте.

Точка  11.  Писмо-отговор  до  Министерския  съвет 

относно  унищожаване  на  неизползваните  и  неразпределени 

изборни книжа и материали.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам 

едно  писмо  от  администрацията  на  Министерския  съвет, 

подписано от Нина Ставрева.  То е с вх. № 2123-НС от 15 юли 

2013 г.  Моля да си погледнете днешната поща. Писмото касае 

многобройните  запитвания,  както  си  спомняте,  на  областни 

управители  как  да  постъпят  с  неизползваните   и  нераздадени 

книжа и материали от произведените на 12 май 2013 г. избори 

за  народни  представители.  Има  една  папка  с  кореспонденция, 

която  ние  сме  изпращали,  Министерският  съвет  ни  е 

препращал,  за  да  стигнем  до  настоящото  писмо,  което  ни  е 
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изпратила  изпълняващата  длъжността  главния  секретар  на 

Министерския съвет.

Обръщам  ви  внимание  на  последните  два  абзаца: 

„Централната  избирателна  комисия  се  е  произнесла  с 

протоколно  решение  от  8  март  2012  г.  по  отношение  на 

неизползваните  книжа  и  материали  от  президентските  избори 

през 2011 г. 

В  тази  връзка  с  писмо от  Министерството  на  външните 

работи  с  цел  създаване  на  единна  практика  моля  за  изрично 

становище  на  Централната  избирателна  комисия  по 

поставените  въпроси  за  разпореждане  с  неразпределените 

книжа и материали от изборите за народни представители на 12 

май 2013 г.”

Извадила  съм  нашето  протоколно  решение  от  8  март 

2012 г. Ние сме взели следното решение: „Съгласно протоколно 

решение от  8 март 2012 г.  ви уведомяваме,  че  неизползваните 

книжа и материали от произведените извън страната на 23 и 30 

октомври  2011  г.  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката,  а  именно  химизирани  протоколи,  бюлетини, 

декларации  и  печати  следва  да  бъдат  унищожени  от  вас  с 

протокол.”

Писмото  е  адресирано  до  господин  Божидаров.  Това  е 

отговорила  Централната  избирателна  комисия  на  запитването 

на  Министерството  на  външните  работи  относно 

неизползваните книжа и материали за президентските избори.

Тъй  като  кореспонденцията  стана  твърде  дълга  и  си 

разменяме писма, тъй като имаме вече категоричния отговор на 

прокуратурата,  че  няма да  бъдат  необходими неразпределен  и 

нераздаден резерв от бюлетини, който се намира на съхранение 

в  съответните  общини,  аз  ви предлагам да вземем протоколно 

решение и да изпратим подобен отговор,  а  именно:  „Съгласно 
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протоколно  решение  от  15  юли  2013  г.  ви  уведомяваме,  че 

неразпределените  книжа  и  материали  от  изборите  за  народни 

представители,  произведени на 12 май 2013 г.,  намиращи се в 

органите по чл. 13, ал. 1 от Изборния кодекс (и да ги изброим: а 

именно  химизирани  протоколи,  бюлетини,  бланки  за 

декларации,  печати  и  др.)  следва  да  бъдат  унищожени  от 

съответния орган,  за  което да се състави протокол, в който да 

се впише броят на унищожените книжа и материали.

Това  е  моето  предложение.  Защото  прекалено  дълго 

водихме тази кореспонденция. В интерес на истината, по същия 

начин се е процедирало и в предишни избори. 

Така че това е моето предложение в този смисъл да бъде 

отговорът.  Ако  Комисията  гласува,  ще  го  подготвя  и  ще  го 

качим във вътрешната мрежа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

чухте предложението на госпожа Грозева.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  искам  да  го  подкрепя. 

Погледнах  протоколното  решение  от  8  март  2012  г.  Тъй  като 

вече веднъж сме имали практика да даваме на Министерството 

на външните работи,  и то след изборите в 2011 г.,  които бяха 

две в едно, да унищожат неизползваните и нераздадени книжа и 

материали,  аз  ви  предлагам  и  сега  да  напишем в  този  смисъл 

писмото,  като  съответният  орган  трябва  да  си  направи 

протокол.  Защото  такива  нераздадени  материали,  които  са 

запазени  като резерв,  защото това  действие  е  било абсолютно 

необходимо,  винаги  се  запазва  резерв  и  в  областта,  и  в 

общините,  това  не  го  оспорвам,  съответно  областта  ще  си 

направи  протокол,  общините  ще  си  направят  протокол, 

Министерството на външните работи ще си направи протокол и 

да  ги  унищожат.  Да  не  ги  съхраняват,  да  не  се  отделят 

помещения  за  ненужни  книжа  и  материали,  от  които 
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необходимостта вече е отпаднала. Няма искания при оспорване 

на изборите за тяхната проверка, Главна прокуратура и Градска 

прокуратура  ни  отговори,  че  не  са  им  нужни  и  няма  защо  да 

затрудняваме  общините  и  областите,  както  и  Министерството 

на  външните  работи  да  съхраняват  тези  ненужни  книжа  и 

материали.

Подкрепям текста на писмото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

чухте предложението – то е да отговорим по начина, по който 

вече сме отговорили и сме взели решение как да се процедира с 

този тип материали.

Имате ли други коментари?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам освен „неразпределени” да 

добавим още една дума – „неизползвани”. За всеки случай, да е 

ясно за какво става въпрос.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Абсолютно  съм  съгласна  с 

добавката на господин Чаушев. 

А  що  се  касае  до  това,  което  предложи  госпожа 

Сидерова,  да,  да бъдат унищожени от съответния орган, който 

ги  съхранява  бихме могли  да  добавим.  Но аз  ви предлагам да 

изляза  за  минутка,  за  да  направя  текста  и  да  го  гласуваме  в 

момента, в който го видите все пак на екрана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Благодаря 

Ви.

Госпожо Андреева, заповядайте.

Точка  12.  Проект  на  решение  относно  регистрация  на 

партии  и  коалиции от  партии  в  ЦИК за  участие  в  частичните 

избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 

г.
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МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  ще 

можете да видите подготвените проекти за решения.

Първият  проект  е  относно  регистрация  на  партии  и 

коалиции от  партии в ЦИК за  участие в частичните  избори за 

кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г. Вторият 

проект е за регистрация на партии, коалиции от партии, местни 

коалиции  и  инициативни  комитети  в  ОИК  за  участие  в 

частичните  избори.  И  последният  е  за  регистриране  на 

кандидатите.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Има  ли  добавено  нещо  ново  в 

тези проекти?

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Ще  ви  обърна  внимание,  че  в 

последния  проект,  който  е  за  регистрация  на  кандидатите,  ще 

ви  обърна  внимание,  че  в  предходните  проекти  за  това 

конкретно  решение  за  частични  избори  винаги  сме 

възприемали,  че  точки  31 и  32 от  Решение № 520 ще бъдат  с 

еднакъв срок, тъй като там срокът за проверка на подписките е 

29  дни,  но  тъй  като  сме  възприели,  че  ГД  „ГРАО”  ще 

предостави резултатите от проверката на подписките в срок от 

28  дни  преди  изборния  ден,  затова  се  наложи  разделянето  на 

точки 31 и 32 в това решение, тъй като то съответства изцяло 

на приетите хронограми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, нека 

да  ги  разгледаме  проект  по  проект.  Първият  проект  те  за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК.

МАЯ АНДРЕЕВА: Това е решението, с което се допускат 

до участие, съответно тези, които нямат регистрация за общите 

избори, се регистрират.

Обръщам ви внимание, колеги, в т.  3, че предложението 

ми  е  началният  срок  за  приемане  на  документи  от  страна 

Централната  избирателна  комисия  да  бъде  определен  на  5 
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август,  понеделник,  и  срокът  изтича  на  14  август.  Считам,  че 

това ще е достатъчен срок, още повече, че решението се взима 

своевременно и участниците биха могли да се снабдят с всички 

посочени  в  решението  документи,  така  че  така  определеният 

срок от девет работни дни намирам за достатъчен,  за да могат 

да се справят с депозиране на документите в ЦИК. Ако решите 

да  се  спрем  на  дата  1  август,  тя  се  пада  в  четвъртък.  Но 

предложението  ми  е  за  5  август.  Все  пак  ние  вземаме 

решението повече от половин месец преди това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

запознахте се с проекта, той е във вътрешната мрежа. Имате ли 

други предложения по отношение на сроковете?  Ако няма, ще 

подложа проекта на гласуване.

Предложението е  регистрацията  да  започне  на  5  август, 

крайният срок е 14-и за партиите, 19-и за коалициите.

Ако  нямате  други  предложения,  който  е  съгласен  с 

проекта за решение относно регистрация на партии и коалиции 

в  ЦИК за  участие  в  частичния  избор  за  кметове  на  общини и 

кметства на 29 септември, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2751:

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 280 от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Партиите и коалициите от партии, регистрирани в изборите 

за  общински  съветници  и  кметове  на  23  октомври  2011  г.,  при 

подаване на заявление – Приложение № 16б от изборните книжа за 

изборите  за  кметове  на  общини  и  кметства,  обнародвани  в 

„Държавен вестник“,  бр.  20 от 9 март 2012 г.,  прилагат  към него 

удостоверение за актуално правно състояние, издадено след датата 

на обнародване на указа на президента на републиката за насрочване 
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на частичните избори и удостоверение от Сметната палата по чл. 89, 

ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс, издадено след 31 март 2013 г.

2. Партиите  и  коалициите  от  партии,  които  не  са 

регистрирани  в  Централната  избирателна  комисия  за  изборите  за 

общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.,  подават в 

Централната избирателна комисия заявление – Приложение № 16 от 

изборните  книжа  за  изборите  за  кметове  на  общини  и  кметства, 

обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 98 от 13 декември 2011 г., и 

документите съгласно Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на 

ЦИК,  като по отношение на сроковете,  посочени в решението,  се 

прилагат сроковете, определени в хронограмите, приети с Решение 

№ 2743-МИ  от  8 юли  2013  г.  и  Решение  № 2750-МИ  от  11 юли 

2013 г. на ЦИК.

3. Централната  избирателна  комисия  приема  документи  за 

регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки 

работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, 

пл. „Княз Александър І“ № 1, считано от 5 август 2013 г.

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за 

регистрация/допускане на партия е 14 август 2013 г., 17,00 ч.

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за 

регистрация/допускане на коалиция от партии е 19 август 2013 г., 

17,00 ч.

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за  промени  в 

състава на коалиция от партии е 19 август 2013 г., 17,00 ч.”

Точка 13.  Проект на решение за регистрация на партии, 

коалиции от  партии,  местни коалиции и  инициативни комитети в 

ОИК  за  участие  в  частичните  избори  за  кметове  на  общини  и 

кметства на 29 септември 2013 г.
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МАЯ АНДРЕЕВА:  Следващият  проект  е  за  регистрация 

на  партии,  коалиции  от  партии,  местни  коалиции  и 

инициативни комитети в ОИК за участие в частичните избори.

В т. 1, буква „а” ви обръщам внимание, че в т. 4 от това 

решение за общите избори датата 21 юни 2011 г. – ще напомня, 

че  е  датата  на  обнародване  на  указа  –  съответно  тази  дата  в 

случая  би  следвало  да  се  замести  с  четири  различни  дати, 

съответстващи  на  датите  на  обнародване  на  указите.  Указите 

като  бройка  са  повече,  но  датите  на  обнародването  им  са 

четири.  На 14 юни са обнародвани указите за Белене,  Гърмен, 

Шишманово.  За  Хлябово  указът  е  обнародван  на  13  март,  за 

Царимир – на 19 април, а на 29 юни са обнародвани указите за 

община Трън и за с. Селча.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

разполагате с проекта. Възражения, забележки?

Ако нямате коментари, възражения или забележки, ще го 

подложа на гласуване.

Който  е  съгласен  с  проекта  за  решение  относно 

регистрация  на  партии,  коалиции,  местни  коалиции  и 

инициативни  комитети  в  общинските  избирателни  комисии  за 

участие в частичния избор на 29 септември, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2752.

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1–3 във връзка с чл. 33, ал. 1, т.  

14, т. 16, чл. 76, ал. 3 и ал. 4, чл. 77, ал. 1–5 и 7, чл. 88, чл. 93, 94, 95, 

чл. 96, т. 3 и чл. 97, чл. 280 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

1. За  регистрация  на  партии,  коалиции  от  партии,  местни 

коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичните 
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избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г. се 

прилага Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК, като: 

а) в т. 4 датата „21 юни 2011 г.“ се заменя, както следва:

-  с  „13 март 2013 г.  –  датата  на обнародване в „Държавен 

вестник“ на указа на президента за насрочване на частичния избор за 

кмет на кметство Хлябово, община Тополовград“;

- с „19 април 2013 г. – датата на обнародване в „Държавен 

вестник“ на указа на президента за насрочване на частичния избор за 

кмет на кметство Царимир, община Съединение“;

-  с  „14 юни 2013 г.  –  датата  на  обнародване  в  „Държавен 

вестник“  на  указите  на  президента  за  насрочване  на  частичните 

избори за кмет на община Белене, област Плевен, за кмет на община 

Гърмен,  област  Благоевград  и  за  кмет  на  кметство  Шишманово, 

община Харманли“;

-  с  „29 юни 2013 г.  –  датата  на  обнародване  в  „Държавен 

вестник“ на указите на президента за насрочване на частични избори 

за кмет на община Трън, област Перник, кмет на кметство Селча, 

община Девин“;

б) в т. 6, т. 8.2, т. 9.1, т. 12, т. 13.2, т. 14.1, т.18, т. 21.1 и т. 21.4 

датите „28 август 2011 г.“ се заменят с „24.08.2013 г.” – 35 дни преди 

изборния ден.

2. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция от 

партии  в  ОИК  се  представя  и  копие  от  решението  на  ЦИК  за 

допускане  на  партията  или  коалицията  от  партии  за  участие  в 

частичния избор, както и решение на централното ръководство на 

партията, компетентно съгласно устава, за участие в общите избори 

на 23 октомври 2011 г.

3. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция от 

партии  в  ОИК  се  представя  и  копие  от  решението  на  ЦИК  за 

регистрация  на  партията  или  коалицията  от  партии  за  участие  в 

съответните  частични  избори,  както  и  решение  на  централното 
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ръководство на партията, компетентно съгласно устава, за участие в 

съответните частични избори за кметове на общини и кметства на 29 

септември 2013 г.”

Точка 14. Проект на решение за регистрация на кандидатите 

за кметове за участие в частичните избори за кметове на общини и 

кметства на 29 септември 2013 г.

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Последният  проект  за  решение  е  за 

регистрация на кандидатите.

Колеги, отново ви обръщам внимание на това, че точки 31 и 

32 от Решение № 520 в момента се налага да бъдат разделени, тъй 

като срокът за подаване на подписките за проверка от ГД „ГРАО” е 

29 дни, а резултатът, който ние разписахме в хронограмата, че ГД 

„ГРАО” ще предоставя за извършената проверка, това се случва в 

срок  от  28  дни  преди  изборния  ден,  което  практически  наложи 

разделянето на тези две точки в настоящото решение от обичайно 

приемания проект за предишните частични избори.

Също така ще ви помоля да проверите математиката в т. 2 за 

шестте  месеца  преди  изборния  ден.  По  мои  изчисления  това  е 

датата, която съм посочила, но ще ви помоля вие също да я видите.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е датата.

МАЯ АНДРЕЕВА: Да,  това е проверена дата.  Практически 

това е единствената особеност в този проект.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

запознахте ли се с проекта? Подлагам го на гласуване.

Който е съгласен с проекта за решение относно регистрация 

на кандидатите, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2753:

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 4, ал. 5 и 

6, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 – 100, чл. 102, чл. 103, чл. 122 - 127, 
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чл.  280  и  §  1,  т.  5  от  Изборния  кодекс  Централната  избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

Регистрацията на кандидатите за кметове в частичния избор 

за  кметове  на  общини  и  кметства  на  29  септември  2013 г.  се 

извършва  при  условията  и  по  реда  на  Решение  №  520-МИ  от 

24 август 2011 г. на ЦИК, като:

1. Навсякъде  в  текста  на  решението  срокът  „4  месеца”  се 

заменя с „6 месеца”.

2. В точка 1, букви „а” и „б” и т. 2 датата „22 юни 2011 г.” се 

заменя с датата „28 март 2013 г.”.

3. В точки 31 датата „23 септември 2011 г.” се заменя с датата 

„30 август 2013 г.”.

4. В точки 32 датата „23 септември 2011 г.” се заменя с датата 

„31 август 2013 г.”.

5. В точки 33 и 34 датата „20 септември 2011 г.” се заменя с 

датата „29 август 2013 г.”.

6. В точка 35, първото тире, датата „23 октомври 2011 г.” се 

заменя с датата „29 септември 2013 г.”.

7. В точки 39 и 40 датата „2 октомври 2011 г.” се заменя с 

датата „8 септември 2013 г.”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  сме 

приключили с проектите, ви предлагам да гласуваме едно решение 

на  нашия  сайт  да  поставим  секция,  аналогична  на  тази,  която 

поставихме  за  частичния  избор  за  кмет  на  община  Варна,  с 

аналогична  структура  –  книжата  за  произвеждане  на  изборите, 

решенията, указите, хронограмите и всички относими документи и 

последващи решения, впоследствие регистрирани партии и т.н.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

24



По  отношение на  интернет  страниците  на  общинските 

избирателни  комисии  ви  предлагам  да  възложим  на  господин 

Емануил  Христов  да  разговаря  с  представителите  на 

„Информационно обслужване” и да преценим какво решение следва 

да вземем, за да се активират съответните сайтове.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение, с което възлагаме на господин Христов да се 

свърже с представителите на „Информационно обслужване” и да ни 

докладва относно решението, което следва да вземем за активиране 

на  интернет  страниците  на  общинските  избирателни  комисии,  в 

които ще се произведат частичните избори на 29 септември 2013 г.

Заповядайте, госпожо Андреева.

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, колегата Грозева ми напомни, че 

е  добре  на  страницата  ни  в  рубриката  „Съобщения”  да  поставим 

съобщение, съгласно което да уведомим партиите, които до момента 

са  подали  документи  вече  за  допускане  до  частичните  избори  и 

документите за тях се подаваха след 31 март, че имаме при нас тяхно 

удостоверение в  оригинал,  издадено  от  Сметната  палата,  за 

подадените през последните три години отчети. Добре е все пак да 

качим съобщение, че тези партии е достатъчно да представят това 

удостоверение в  копие,  тъй  като  оригиналът  служебно  ни  е 

известен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е 

съгласен с това предложение, моля да гласува.

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

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с проект № 2093 от 

днешна дата можете да видите изписан отговорът до изпълняващия 

длъжността главен секретар на Министерския съвет в отговор на 

тяхното писмо и питане.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

разполагате с проекта. Имате ли коментари? 

Ако  няма,  който  е  съгласен  с  текста  за  отговор,  моля  да 

гласува.

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

Господин Бояджийски, заповядайте.

Точка 15.  Писмо от  администрацията  на  Министерския 

съвет  относно  събиране  на  данни от  ЕВРОСТАТ съгласно  чл. 

65 от Правилника за персонала на Европейските общности.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  аз  трябва  да  ви 

докладвам  едно  писмо  с  вх.  №  643  от  12  юли  2013  г.  от 

администрацията  на  Министерския  съвет.  Вие  сте  го  видели, 

предполагам,  тъй  като  е  във  вътрешната  мрежа  за  днешното 

заседание.

Предложението ми е първо да го чуете за сведение и след 

това да го насочим за изпълнение към администрацията,  за  да 

може в съответния срок да се представи необходимата справка. 

Справката, която е необходима, е данни за администрацията на 

ЦИК към 30 юни 2013 г. Трябва да се изпрати до 22 юли 2013 г. 

на Лина Стоева с копие до Ваня Новакова от администрацията 

на  Министерския  съвет.  Основанието  за  подаване  на  тази 

информация  е  чл.  65  от  Правилника  за  персонала  на 

Европейските общности. От държавите членки на Европейският 

съюз  се  изисква  да  предоставят  информация  на  ЕВРОСТАТ в 

съответствие  със  стандартен  въпросник  за  персонала  в 

държавната  администрация.  Данните  се  събирали  два  пъти 

годишно – 30 юни и 31 декември.

С  тези  задължения  Централната  избирателна  комисия 

трябва да предостави информация за наетите в нея служители. 

Предлагам ви да се насочи за изпълнение към главния секретар 

26



и  да  ни  се  докладва  с  докладна  записка  проект  на  писмо  за 

изпращане  до  главния  секретар  на  администрацията  на 

Министерския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

чухте  предложението.  То  е  аналогично  на  това,  което 

гласувахме преди малко за администрацията.  И както госпожа 

Сидерова  предложи,  да  отразим  тези  длъжности,  които  в 

момента са в конкурсна процедура.

Който  е  съгласен  с  предложението  на  господин 

Бояджийски  за  възлагане  на  изпълняващия  длъжността  главен 

секретар, моля да гласува.

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

Господин Бояджийски  ще уведоми господин  Цонковски 

относно ангажимента да изготви този доклад.

Има ли други доклади?

Колеги,  ако  няма  други  доклади,  ви  предлагам  да 

уточним  кога  ще  е  следващото  ни  заседание  и  ще  ви  помоля 

отново  да  попълните  в  графика  периодите,  в  които  няма  да 

присъствате,  за  да  можем  да  разгледаме  датите  със  заседания 

касателно частичния избор на 29 септември.

Да се обединим около това заседанието да е в четвъртък 

от 15 часа? Благодаря.

Преди да  приключим заседанието,  предлагам  да  вземем 

едно  решение,  с  което  да  упълномощим  главния  секретар  на 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия  да 

подпише  трудовите  договори  с  кандидатите,  както  ти  да 

упълномощим  главния  специалист  Красимира  Манолова  след 

сключването на трудовите договори да изпрати уведомлението 

за това в НАП.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за –15, против – няма.
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Имаме  решение,  с  което  упълномощаваме  господин 

Цонковски в  качеството  му на  изпълняващ длъжността  главен 

секретар  на ЦИК да сключи трудовите договори с  одобрените 

кандидати  от  името  на  ЦИК,  както  и  госпожа  Красимира 

Манолова  да  изпрати  съответното  уведомление  за  сключените 

договори и лицата, с които са сключени, в НАП.

Приключваме заседанието.

(Закрито в 17,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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