
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 351

На  18  юли  2013  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  От  Народното  събрание  –  прекратени  пълномощията  на 

Емил Иванов от ПП „Движение за права и свободи“ -  от МИР 26 – 

Софийски. 

Докладва: Ерхан Чаушев

2.  Имейл  от  Ивайло  Филипов  от  „Информационно 

обслужване“ АД – молба за среща с членовете на ЦИК. 

Докладва: Емануил Христов

3. Писмо от Министерството на финансите относно проект на 

решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за 

изменение  и  допълнение  на  Закона  за  държавния  бюджет  на 

Република България за 2013 г. 

Докладва: Севинч Солакова

4. Становище от Ивайло Цонковски – и.д.  главен секретар, 

относно  писмо  от  Министерство  на  финансите  за  корекции  на 

държавния бюджет. 



Докладва: Севинч Солакова

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

секретар,  относно  определяне  на  служители,  които  да  извършат 

прехвърляне на имущество от Министерския съвет към Централната 

избирателна комисия. 

Докладва: Севинч Солакова

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

секретар,  предложение  за  утвърждаване  на  длъжностна 

характеристика на главен специалист с функции на машинописец. 

Докладва: Севинч Солакова

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

секретар, относно приемане на график за отпуските на служителите. 

Докладва: Севинч Солакова

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

секретар,  относно определяне на функции на главен секретар чрез 

отделна заповед. 

Докладва: Севинч Солакова

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

секретар, относно положен извънреден труд. 

Докладва: Севинч Солакова

10. Имейл от Антоанета Цонева – покана за кръгла маса на 

тема „За медиите и изборите“. 

Докладва: Гергана Маринова

11. Имейл от Елена Каменова относно покана от заместник-

председателя  на  Народното събрание Мая Манолова във връзка  с 

проект за изработване на нов Изборен кодекс. 

Докладва: Гергана Маринова

12.  От  ОИК  –  Павликени  относно  произведени  местни 

референдуми на 14 юли 2013 г. в кметства с. Върбовка и с. Димча. 

Докладва: Силва Дюкенджиева
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13.  Приемане  на  решение  относно  издаване  на  служебен 

електронен  подпис  на  представител  на  ЦИК  от  „Информационно 

обслужване“ АД. 

Докладва: Севинч Солакова

14.  Проект  на  придружително  писмо  за  изпращане  на 

Бюлетина до факултетите и институтите на БАН. 

Докладва: Владимир Христов

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

секретар  относно  изпращане  на  справки  по  електронен  път  в 

администрацията на Министерския съвет. 

Докладва: Севинч Солакова

16. Съобщение от Административния съд – София град,  по 

дело с № 5156/2013 г. 

Докладва: Паскал Бояджийски

17. Писмо до министър-председателя на Република България 

във връзка с обезпечаването на Централната избирателна комисия с 

помещения.

Докладва: Севинч Солакова

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Анна Колушева-Манахова, 

Бисер  Троянов,  Валентин  Бойкинов,  Венцислав  Караджов, 

Владимир  Христов,  Гергана  Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев, Иванка Грозева, Красимир Калинов, Паскал Бояджийски и 

Силва Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Мая Андреева, Румяна 

Сидерова, Сабрие Сапунджиева и Мариана Христова. 

Заседанието  бе  открито  в  15,30  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
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* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 18 

юли 2013 г. 

Разполагате  с  проект за  дневен ред.  Имате  ли възражения, 

забележки, допълнения към включените в дневния ред точки? 

Господин Христов, заповядайте. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  По  електронната  поща  имаме 

предложение  да  направим  една  среща  с  ръководството  на 

„Информационно  обслужване“  АД  спешно  във  връзка  с 

предстоящите  доработки  по  програмния  продукт.  Затова  са  се 

обадили днес да дойдат по-късно. 

Ще помоля, когато дойдат в 16 ч., да ги приемем за разговор. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, това е включено 

като т. 2 от дневния ред. 

Други допълнения? 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Ако  позволите,  госпожо 

председател,  това  може  да  се  включи  по  време  на  заседанието  – 

един проект за придружително писмо, което да изпратим заедно с 

екземпляр  от  бюлетина,  на  определените  от  нас  научни  и 

изследователски организации, както сме ги определили по списък. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, добре. 

Предлагам  да  определим  господин  Емануил  Христов  като 

член на ЦИК, който да брои. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11, против – 1. 

Имаме решение. 

По  първата  точка от  дневния  ред,  господин  Чаушев, 

заповядайте. 
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1.  От Народното събрание –  прекратени пълномощията 

на Емил Иванов от ПП „Движение за  права и свободи“ -   от 

МИР 26 – Софийски. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги,  с  вх.  № 2124-НС от 

вчера сме получили писмо от председателя на Народното събрание, 

към което е приложено Решение на Народното събрание от 17 юли, в 

което  на основание чл. 72, ал. 1, т.  1 и ал. 2 от Конституцията на 

Република България са прекратени пълномощията на Емил Кирилов 

Иванов,  като  народен  представител  от  26  (двадесет  и  шести) 

многомандатен  изборен  район  –  Софийски,  и  въз  основа  на  това 

решение се иска от  Централната избирателна комисия да обяви за 

народен  представител  следващия  кандидат  от  листата  на  ПП 

„Движение  за  права   свободи”  в  26  (двадесет  и  шести) 

многомандатен  изборен  район  –  Софийски,  поради  което  аз 

предлагам  Централната избирателна комисия  да приеме следното 

решение: 

„На 17 юли 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Конституцията на Република България с решение на 42-то Народно 

събрание  предсрочно  са  прекратени  пълномощията  на  народния 

представител  Емил  Кирилов  Иванов,  избран  от  26  (двадесет  и 

шести) многомандатен изборен район – Софийски, издигнат от ПП 

„Движение за права  свободи” в 42-то Народно събрание.

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

избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избран за народен представител в 26 (двадесет и 

шести)  многомандатен  изборен  район  –  Софийски,  Александър 

Христов Методиев, ЕГН …, от листата на ПП „Движение за права 

свободи”.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.“ 
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Съгласно данните,  които имаме в Централната избирателна 

комисия,  съм  проверил  следващия  от  листата  за  26  (двадесет  и 

шести)  многомандатен  изборен  район  –  Софийски  и  това  според 

данните  е  Александър  Христов  Методиев,  поради  което  аз 

предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  приеме  така 

прочетения ви проект на решение. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на господин Чаушев. Имате ли възражения, забележки? – Господин 

Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз гледам чл. 271, 272, ал. 1 и не 

виждам  основание  да  приемем  такова  решение.  Законът  не  казва 

друго, освен че Централната избирателна комисия трябва да обяви за 

народен представител следващия в съответната листа кандидат. Така 

че  исках  да  го  проверя  още  веднъж  дали  няма  някакви  други 

основания, но няма. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  И  нашето  решение 

общо взето има оповестителен характер. 

Има  ли  други  коментари?  –  Листите  са  предварително 

подредени  от  съответната  политическа  сила,  поради  което  при 

наличието на съответните предпоставки... 

Колеги,  ако  нямате  други  коментари,  ще  подложа  на 

гласуване проекта. 

Който е съгласен с проекта за решение относно обявяване за 

избран  за  народен  представител  следващия  в  листата  на  ПП 

„Движение за права и свободи“, моля да гласува. 

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

Имаме Решение № 2754-НС. 

Господин Емануил Христов докладва точка втора. За 16 ч. е 

определена  срещата.  Ще  прекъснем  заседанието  след  като 

пристигнат представителите на „Информационно обслужване“ АД. 
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Госпожо Солакова, заповядайте по точка трета. 

3.  Писмо  от  Министерството  на  финансите  относно 

проект  на  решение  на  Министерския  съвет  за  одобряване  на 

законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за 

държавния бюджет на Република България за 2013 г. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  днес  се  проведе 

заседание на Работна група 1.7. Не всички колеги от работната група 

успяха  да  вземат  участие,  но  участваха  Иванка  Грозева,  Ерхан 

Чаушев, Венцислав Караджов, аз и председателката се присъедини 

към  края  на  заседанието  и  се  запозна  с  точките  в  дневния  ред. 

Имахме няколко материала за разглеждане. 

Единият материал е именно законопроектът за изменение и 

допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България 

за 2013 г. Този материал беше изпратен и по електронната поща на 

колегите. Имате го качен във файл Министерство на финансите – вх. 

№ 650 от 16.07.2013 г. 

Този материал беше предоставен и на господин Цонковски – 

и.д.  главен  секретар,  който изготви  становище на  16 юли 2013 г. 

Неговото  становище  се  споделя  и  от  работната  група  и  е,  че  по 

същество законопроектът не предвижда изменение в разходната част 

за първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и пряко тези 

промени не засягат бюджета на Централната избирателна комисия. 

Ако сте разгледали по-подробно материалите, сте видели, че 

става дума за увеличение на общата годишна квота за предоставяне 

на ваучери за храна; на следващо място – максималният размер на 

новия  държавен  дълг  за  годината  не  се  променя;  предвижда  се 

емитиране на държавни ценни книжа, за да може да се отговори за 

стабилност  на  държавния  бюджет  за  годината  с  оглед  на 

установената фактическа обстановка за нисък приход – по-нисък от 

предвидения в държавния бюджет. 
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Като се има предвид, че съгласно чл. 34, ал. 2 – предполагам 

това има предвид и господин Цонковски, материалите се считат за 

съгласувани  без  бележки,  когато  в  срока  по  ал.  1  не  е  получено 

становище, макар че този срок е 10-дневен, а на нас ни е предоставен 

срок до 18 юли 2013 г. 

Предлагам  да  не  изпращаме  писмо  до  Министерството  на 

финансите и да одобрим представената преписка в цялост във връзка 

със  законопроекта  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за 

държавния бюджет на Република България за 2013 г. без бележки. 

Колеги, докладната записка също е в папка заседания. Това е 

становище с вх. № 654 от 16 юли 2013 г. – последният материал в 

папката. 

Това е предложението на и.д. главен секретар и аз предлагам 

по същия начин и за процесуална икономия да не изпращаме писмо, 

в  което  само  ще  посочим,  че  Централната  избирателна  комисия 

съгласува без бележки представената преписка. (Реплики.)

Колеги, аз не разбрах въпроса на председателя. Ако въпросът 

е  защо  ни  се  изпраща  за  съгласуване,  всички  материали,  както 

знаете,  които  влизат  на  заседание  на  Министерския  съвет,  се 

изпращат  за  съгласуване  до  членовете  на  кабинета,  както  и  до 

първостепенните  разпоредители  с  бюджетни  кредити  не  само  в 

случаите, когато проектът на нормативен ги касае. Във връзка с това 

материалът  ни  се  изпраща,  за  да  се  запознаем  и  ако  имаме 

становище, да го изразим или предложения по представения проект 

за нормативен акт. 

В  случая  ние  нямаме   предложения  и  съгласуваме  без 

бележки, за което аз предлагам да не изпращаме нарочно писмо до 

Министерството  на  финансите.  Ако  Централната  избирателна 

комисия  счита,  че  съгласно  Устройствения  правилник  на 

Министерския  съвет  и  на  неговата  администрация  –  чл.  32, 
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получените материали ще бъдат съгласувани без бележки с нарочно 

писмо, то ще бъде в този смисъл: с протоколно решение, прието на 

днешното заседание. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря ви, госпожо 

Солакова. 

Аз не питах защо ни е изпратено на нас. Защо ни е изпратено 

знам. Само казах, че това че ние го съгласуваме без бележки, както и 

вие сама казахте, би могло да предполага, че ние се съгласяваме със 

становището, обосновката и всичко останало. А ние по същество не 

сме го разглеждали. 

Затова аз бих предложила да кажем с едно нарочно писмо, че 

го  съгласуваме  без  забележки  не  по  друга  причина,  а  поради 

причината, че не касае нашия бюджет. Защото в противен случай би 

могло да се прецени, че ние не възразяваме срещу останалата част и 

се  съгласяваме  с  нея.  А пък  аз   не  мисля,  че  ние изобщо имаме 

позиция  по  този  въпрос,  поради  което  моето  предложение  е  да 

изпратим едно писмо, че съгласуваме без забележки поради факта, 

че няма отношение към нашия бюджет. Или каквато формулировка 

прецените,  че  би  била  удачна.  А  не  защото  се  съгласяваме  с 

мотивите, които са изложени относно целия този законопроект. 

Аз  лично  нямам  становище.  Не  мога  да  преценя  дали  са 

обосновани тези мотиви,  дали ние трябва  да  ги  съгласуваме като 

правилни, целесъобразни и каквото преценим. По-скоро оставам с 

впечатление, че ние ги съгласуваме без забележки именно защото не 

ни касаят  и  не  се  отразяват  на  нашия бюджет,  ако правилно съм 

схванала и предложенията на и.д. главния секретар, и вашия доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз специално съм разгледала 

целия  проект,  включително  доклада,  мотивите,  включително  и 

съобщението  до  средствата  за  масова  информация.  Направих 

предложение  за  съгласуване  без  бележки  не  само  защото  не  ни 

9



касае.  Нямам  противно  становище,  което  да  изложа  с 

контрааргументи по изложените в мотивите към законопроекта  за 

изменение  и  допълнение  на  Закона  за  държавния  бюджет  на 

Република България за 2013 г. 

Тъй като тук в момента се направи различно предложение от 

това,  аз  не  го  подкрепям.  Затова  моето  предложение  е  да  се 

съгласува без  бележки и това  становище не  се  налага  нито да  се 

мотивира, нито да се довежда до знанието на Министерския съвет по 

какви причини се съгласува без бележки. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз си поддържам моето 

предложение.  Считам,  че  прекалено  специализирана  е  тази 

информация,  която  ни  се  предлага  и  даже  мисля,  че  нямаме  и 

достатъчно информация, за да можем да изразим становище, че я 

съгласуваме. (Реплики.)

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Колеги,  извинявайте.  Ако  не  съм 

разбрал добре, предложението на госпожа Солакова беше ние да не 

изпращаме нищо, тъй като е предвидена такава хипотеза, тъй като 

просто нямаме становище. А нейното предложение беше да приемем 

преписката в този смисъл. Това разбрах аз като предложение. Ако 

нещо не съм разбрал, може да ме поправите. Но аз така го разбрах, 

защото доколкото ние не отговорим, ние мълчаливо на практика се 

откажем от възможността си да предоставим становище, то това ще 

означава, че ние сме приели преписката в този й вид най-малкото, 

защото това не ни касае, но това като причина, а не като последица. 

Така поне го разбрах. 

Госпожо  Солакова,  вие  ще  ме  поправите,  ако  не  съм  ви 

разбрал правилно. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз нямам нищо против 

да не отговаряме, но решението, което ще вземем и което ще остане 

в  протокола,  да  бъде  ясно:  че  ние не  отговаряме,  защото  нямаме 
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забележки по предложението, тъй като то не касае нашия бюджет. И 

заради това считаме, че не се налага да отговаряме, а не защото сме 

съгласни, приемаме и го намираме за обосновано. Това казвам аз.

Аз лично не се считам за компетентна да взема становище по 

тези въпроси, които са изложени в мотивите и по законопроекта в 

тази  му  част.  Прекалено  специализирана  е  тази  информация.  В 

прекалено  съкратен  обем  и  ако  трябва  аз  лично  да  взимам 

становище, би ми била нужна много повече информация. Затова аз 

не  възразявам  да  не  отговаряме,  но  да  е  ясно,  че  ние  не  сме 

отговорили и съгласуваме това предложение не по друга причина, не 

защото  сме  съгласни  с  мотивите,  не  защото  ги  намираме  за 

обосновани, а защото това предложение не касае нашия бюджет и 

като  орган  нямаме  отношение  към  него.  Конкретно,  а  иначе 

глобално, очевидно имаме, както и всички граждани. 

Затова ви предложих. Това е моето предложение. Останах с 

впечатление, че предложението на госпожа Солакова е различно. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Да,  аз  поддържам  становището,  че 

съгласуваме  без  бележки.  Нямаме  становище,  което  да  изразим, 

което  да  се  различава  от  направеното  предложение  и  по  тази 

причина не предлагам изпращането на писмо, което и по смисъла на 

чл. 34, ал. 2 ще се приеме, че е съгласуване без бележки. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, ще ги подложа 

на  гласуване  като  две  отделни  предложения,  защото  както  вече 

казах,  аз  не  съм против предложението да  не  отговаряме.  Просто 

мотивите,  на  които  ще  се  основава  нашето  решение  да  не 

отговаряме,  са  различни  от  предложените  от  госпожа  Солакова. 

Поради което ще подложа на гласуване първо нейното предложение 

с  обосновката,  която  тя  даде,  че  сме  съгласни  с  предложените 

мотиви и съгласуваме без  забележки,  поради което не  изпращаме 

писмо. 
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Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12, против – 1. 

Предложението се приема.... (Реплики.)

Ще повторя още веднъж: И двете предложения са да не се 

отговаря,  защото нямаме бележки и съгласуваме без забележки. В 

случая,  в  който  приемаме  предложението  на  госпожа  Солакова, 

нямаме  бележки,  защото  сме  съгласни с  изложените мотиви.  А в 

случая  с  моето  предложение  нямаме  бележки,  защото 

предложението и мотивите не касаят нашия бюджет като орган. И 

становище по същество относно направените бележки, които касаят 

други  органи,  данъчни  задължения  и  съвсем  други  различни  от 

нашия  предмет  на  дейност  финансови,  финансово-публични  и 

всякакви  други  отношения,  за  които  както  вече  казах  дори  не  се 

считам компетентна да обсъждам, не можем да изразим становище 

по същество.  Поради което аз  гласувах против предложението  на 

госпожа  Солакова  и  не  преброих  някой  друг  да  гласува  против. 

(Реплики.) Очевидно двама сме били против. 

Колко гласувахме? – 13 ли? (Реплики.)

 Добре, моля да ме извините, може би аз не бях достатъчно 

ясна. Имате ли някакви въпроси преди гласуването. 

Ще  подложа  на  гласуване  предложението  на  госпожа 

Солакова. Тя го изложи. 

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8, против – 5. 

Няма решение по това предложение. 

Сега ще подложа на гласуване моето предложение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8, против – 5. 

Няма решение по това предложение. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, ако позволите, аз 

ще  се  опитам  да  направя  комбинирано  предложение.  Първата  му 
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част: да не изпращаме  писмо – е едно и също; и във втората му част: 

да  приемем  преписката  за  сведение.  Ако  не  възразявате,  за  да 

приключим тази преписка. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението на господин Христов. Ще го подложа на гласуване. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

Продължаваме  с  четвърта  точка.  Заповядайте,  госпожо 

Солакова. 

4.  Становище  от  Ивайло  Цонковски  –  и.д.  главен 

секретар,  относно  писмо  от  Министерство  на  финансите  за 

корекции на държавния бюджет. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  По  точка  четвърта,  колеги,  аз  ви 

докладвах  становището  на  господин  Цонковски  с  вх.  №   654  от 

16.07.2013  г.  То  е  относно  представения  проект  на  Решение  на 

Министерския съвет за одобряване на законопроекта,  който преди 

малко докладвах. 

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

секретар, относно определяне на служители, които да извършат 

прехвърляне  на  имущество  от  Министерския  съвет  към 

Централната избирателна комисия. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това е докладна записка с вх. № 664 

от 18 юли 2013 г. на и.д. главен секретар. Тази докладна записка, 

колеги,  също  е  качена  в  папка  заседания,  за  да  може  да  се 

запознаете. 

Тази докладна записка представя на вниманието ни проект на 

заповед за създаване на комисия от служители в администрацията на 

Централната  избирателна  комисия   със  задача  инвентаризиране  и 

13



прехвърляне на имущество от Министерския съвет към Централната 

избирателна  комисия,  както  и  приемане  на  договорите,  по  които 

Министерският  съвет  е  страна,  по  осигуряването  на  работата  на 

Централната избирателна комисия. 

Въз основа на проведена среща с госпожа Лилия Иванова от 

Министерския съвет, докладва господин Цонковски, на която среща 

е  уточнено  реалното  прехвърляне  на  материалните  активи  и 

задълженията  по  договорите,  е  уточнено,  че  администрацията  на 

Министерския  съвет  не  може  да  осигури служители,  които  да  се 

занимават с тези въпроси в периода преди  септември 2013 г. Поради 

тази  причина тяхното  предложение е  комисията  да  е  със  срок на 

действие от 1 септември до 30 септември 2013 г. 

За да се осигури съответната организация, главният секретар 

предлага да се одобри проектът на заповед, с която заповед да се 

определи  комисия  с  членове:  Виолета  Георгиева  –  главен 

счетоводител, Ивайло Цонковски – главен експерт и Стоян Русинов 

–  главен  специалист-домакин.  Тази  комисия  да  бъде  със  задача  в 

периода  от  1  септември  до  30  септември  2013  г.  да  извърши 

инвентаризация  на  материалните  активи,  да  подпише  приемо-

предавателните  протоколи  за  предаденото  имущество  от 

Министерския  съвет  към ЦИК,  и  да  приеме  договорите  по  които 

Министерският съвет е страна и касаят осигуряването дейността на 

ЦИК. 

За периода от 27 до 31 август 2013 г. господин Цонковски 

предлага  да  възложим  на  главния  специалист  Стоян  Русинов 

задачата да извърши опис на наличното имущество по стаите, заети 

от Централната избирателна комисия и да го сравни с имуществото, 

което е по списъка, предоставен от Министерския съвет. 

Има  едно  предложение,  колеги,  в  т.  3:  за  целите  на  тази 

инвентаризация  да  се  закупи  специализирана  система  за  баркод 

маркиране и отчитане на дълготрайните материални активи. 
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Тези  въпроси  бяха  обсъдени  на  заседанието  на  работната 

група.  Предлагаме  ви  да  одобрим  с  протоколно  решение 

направените предложения така, както са изложени в трите точки в 

докладната записка с вх. № 664 от 18.07.2013 г. на главния секретар. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Уважаеми  колеги,  аз  ще  направя 

едно  предложение.  За  административна  икономия  намирам,  че 

нещата  следва  да  бъдат  по  един  малко  по-различен  ред  по 

отношение на заповедта. 

Ако  ние  сега  нямахме  проект  за  акт,  който  да  приемем, 

спокойно  можехме да  приемем протоколно  решение,  с  което  и  с 

чисто общите формулировки да натоварим председателя и секретаря 

да  издадат  такава  заповед.  Но  при  положение,  че  има  подготвен 

проект,  аз  ви  предлагам  вместо  заповед  това  нещо  да  се  кръсти 

решение, да получи съответния номер и ние с решение да определим 

въпросната  комисия.  Никаква  пречка  не  виждам.  За  мен  това  би 

спестило издаването на следваща заповед, освен ако няма някакви 

други възражения, произтичащи от някаква специална разпоредба. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  в  интерес  на истината,  тъй 

като докладвах само съобразно водения разговор с главния секретар 

и  в  момента  поглеждам  проекта  на  заповед,  аз  лично считам,  че 

заповедта следва да бъде издадена от главния секретар въз основа на 

решението  на  Централната  избирателна  комисия.  Затова  ви 

предложих да одобрим направените предложения. Изчетох ви само 

състава  на  комисията.  Тя  ще  бъде  със  задача  да  приеме 

имуществото. 

Предложението ми е главният секретар да издаде заповед, с 

която да определи тази комисия въз основа на днешното решение на 

Централната избирателна комисия. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Госпожо  Солакова,  понеже  той  е 

член  на  комисията,  аз  затова  предложих.  Ако  виждате  проекта, 

отдолу издатели са председателят и секретарят на ЦИК. Това едно. 
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Второ, изпълняващият длъжността главен секретар е член на 

тази  комисия,  поради  което  ви  предложих,  за  да  не  възникне 

въпросът  защо  той  сам  себе  си  е  определил,  с  едно  решение  да 

определим тази комисия. 

Иначе съм съгласен принципно с вас, че главният секретар 

може да издаде. Още един аргумент имам: ние за всеки конкретен 

случай  трябва  да  взимаме  решение  по  смисъла  на  чл.  26а,  ал.  4, 

което е още един аргумент да го вземем направо с решение. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз нямам нищо против, но не 

считам, че има въпрос с определянето на господин Цонковски като 

член на тази комисия, тъй като това е само предложение и след като 

се  одобри  от  Централната  избирателна  комисия  с  решението,  в 

заповедта  той  няма  възможност  да  определи  друг  състав  извън 

посочения в решението. И сред правните и фактически основания за 

издаване  на  заповедта  считам,  че  той  следва  да  посочи  и 

протоколното  решение  на  Централната  избирателна  комисия  с 

днешна дата. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  аз  също 

намирам предложението на господин Христов за обосновано, но и не 

виждам  пречка  впоследствие  въз  основа  на  нашето  решение  и.д. 

главен  секретар  да  издаде  заповед.  Поддържам  предложението 

решението на ЦИК да е решение с номер и да е аналогично с текста 

на  предложението,  което  е  в  докладната  и  е  част  от  проекта  за 

заповед. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Предлагам  комисията  да  приеме 

следното  решение  относно  създаване  на  комисия  от 

администрацията  на  ЦИК  със  задача  „Инвентаризиране  и 

прехвърляне на имущество от Министерския съвет към Централната 

избирателна  комисия,  както  и  приемане  на  договорите,  по  които 

Министерският съвет е страна по осигуряване работата на ЦИК“: 
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„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 26а, ал. 4 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

1. Създава комисия от администрацията на ЦИК със задача 

„Инвентаризиране  и  прехвърляне  на  имущество  от  Министерския 

съвет към Централната избирателна комисия, както и приемане на 

договорите, по които Министерският съвет е страна по осигуряване 

работата на ЦИК“.

2. Комисията е в състав:

- Виолета Георгиева – главен счетоводител

- Ивайло Цонковски – главен експерт

- Стоян Русинов – главен специалист

3. За периода от 01.09.2013 г.  до 30.09.2013 г.  съвместно с 

комисия, назначена от главния секретар на Министерския съвет да 

извърши  прехвърлянето  на  имуществото  и  договорите,  по  които 

Министерският съвет е страна и се отнасят до дейността на ЦИК.

4. Прехвърленото  имущество  да  се  заведе  в  регистри  и 

инвентаризационни картони от главния специалист.

5. При наличие  на  несъответствия  между предоставеното  и 

наличното имущество да се извърши анализ на всеки един случай 

конкретно.

6. Изпълняващият  длъжността  главен  секретар  на 

администрацията на ЦИК да издаде заповед, с която да приведе в 

изпълнение настоящото решение.“

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В момента подлагам на 

гласуване предложението на господин Христов да вземем  решение 

със  съответния  номер  със  съдържание  проектът  на  заповед  и  въз 

основа  на  това  решение,  ако  бъде  взето,  и.д.  главен  секретар  да 

издаде съответната заповед и да я подпише. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13, против – 2. 
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Имаме Решение № 2755. 

Госпожо Солакова, моля да продължите с вашия доклад. 

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

секретар,  относно  приемане  на  график  за  отпуските  на 

служителите. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  докладна 

записка с вх. № 666 он 18.07.2013 г. относно одобряване на график 

за  ползване  на  отпуските  на  служителите  от  администрацията  на 

ЦИК. Докладната заедно с приложения график, се намират в папка 

заседание и можете да се запознаете подробно. 

Съгласно чл. 57 от Закона за държавния служител и чл. 172 от 

Кодекса на труда ползването на платен годишен отпуск се извършва 

съгласно  предварително  утвърден  график  от  органа  по 

назначаването. 

Господин  Цонковски  предлага  комисията  да  разгледа 

предложения график  и да излезе с решение по това предложение. В 

представения  график  са  посочени  периоди  по  дати  или 

ориентировъчно за служителите в администрацията. 

Възползвам  се  в  момента  за  сведение  да  ви  докладвам 

заявление  от  Райна  Теодосиева  Белева,  съгласувано  от  главния 

секретар, за ползване на отпуск. Замества се от Екатерина Благоева 

за периода от 17.07. до 30.07.2013 г. включително. В момента Райна 

е в отпуск. Това е за сведение. 

По  отношение  на  докладната  записка  предлагам  проект  за 

протоколно  решение  на  Централната  избирателна  комисия:  ЦИК 

одобрява приложения график към докладна записка с вх. № 666 от 

18.07.2013 г. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Имате ли коментари? – Ако няма, който е съгласен с това да бъде 

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

Имаме решение. 

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

секретар относно изпращане  на  справки по  електронен път  в 

администрацията на Министерския съвет. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  и  в 

изпълнение  на  протоколни  решения  от  15  юли  2013  г.  на 

Централната  избирателна  комисия   ние   представена  докладна 

записка  с  вх.  №  656  от  27  юни  2013  г.   относно  изпращане  на 

справки  по  електронен  път  в  администрацията  на  Министерския 

съвет. Господин Цонковски предлага на вниманието на Централната 

избирателна  комисия,  документите  също  са  публикувани  в  папка 

заседания с днешна дата по вх. № 644 от 12.07.2013 г. 

Първата преписка касае информацията,  която се изисква от 

Съвета за административната реформа относно щатните бройки към 

10 юли 2013 г., както и информация за реално заетите длъжности в 

администрацията. 

Втората докладна записка – с вх. № 643 от 12.07.2013 г.,  е 

докладвана  от  колегата  Паскал  Бояджийски,  и  касае  информация 

относно размера на възнагражденията  в администрацията на ЦИК 

във връзка със събиране на данни от Евростат съгласно чл.  65 от 

Правилника за персонала на Европейската общност. 

С една докладна записка са представени на нашето внимание. 

Аз нямам предложение за корекции по отношение на попълнените 

таблици  със  справката,  но  тъй  като  и  когато  обсъждахме  при 

докладването  на писмото от Съвета  за  административна реформа, 

нашето  уточнение  беше  в  придружителното  писмо  изрично  да 

посочим, че администрацията на Централната избирателна комисия 

е  новосъздадена  структура,  юридическо  лице  първостепенен 

разпоредител с бюджетни кредити и тези факти да бъдат изложени с 
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оглед на това информацията по справката, когато се използва, това 

да се има предвид. 

Посочваме,  че  за  целта  ви  предлагаме  проект  на  писмо  и 

проектът  е  в  папка  заседания,  до  секретаря  на  Съвета  за 

административна реформа – проект № 2095. 

„Във  връзка  с  Ваше писмо с  вх.  № 644  от  12.07.2013  г.  с 

искане за предоставяне на данни за администрацията на ЦИК към 10 

юли  2013  г.  приложено  Ви  изпращаме  справка  относно  щатната 

численост и реално заетите щатни бройки в администрацията.

При ползване на предоставената със справката информация 

следва да се има предвид, че Централната избирателна комисия се 

обособи  като  юридическо  лице  на  бюджетна  издръжка 

първостепенен разпоредител с бюджетни кредити с измененията в 

Изборния кодекс, приети със Закон за изменение и допълнение на 

Изборния  кодекс  (обн.,  ДВ,  бр.  17  от  2013  г.),  считано  от 

25 февруари 2013 г.

Необходимостта от предприемане на действия за привеждане 

в изпълнение на измененията в Изборния кодекс относно изборите 

за  народни  представители,  както  и  скъсените  срокове  за 

произвеждането  на  предсрочни  парламентарни  избори  на  12  май 

2013  г.,  включително  и  функциите  на  ЦИК  по  организация  и 

произвеждане  на  частични  и  нови  местни  избори,  доведе  до 

невъзможността  Комисията  да  съчетае  всички  тези  задачи  с 

предприемането  на  действия  за  структуриране  и  попълване  на 

администрацията,  поради  което  към  10  юли  2013  г.  не  са  заети 

всички щатни бройки.  За  обезпечаване  на  работата  на  Комисията 

към тази дата бяха налице сключени 7 граждански договори. 

В срока по § 116 от ПЗР на ЗИДИК на основание чл. 26, ал. 1, 

т.  1  Централната  избирателна  комисия  прие  Правилник  за 

организацията на дейността на Централната избирателна комисия и 

структурата и организацията на работа на нейната администрация и 
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утвърди структурата и числеността на персонала в администрацията 

на ЦИК.

Към настояща дата са обявени конкурси за главен секретар, 

главен експерт и главен юрисконсулт, като е в действие процедура 

за обявяване на конкурси за заемане на останалите щатни бройки в 

администрацията на ЦИК.

Приложение: съгласно текста“

Предлагам  ви  този  проект  на  писмо  да  се  одобри  с 

протоколно  решение  на  Централната  избирателна  комисия,  към 

което писмо да бъдат приложени изготвените таблици, така както ги 

е  представил  господин  Цонковски  като  приложение  към  своята 

докладна записка. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Разполагате  с  проекта.  Ако  няма  бележки,  ще  го  подложа  на 

гласуване с допълнението, което госпожа Солакова направи. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: (Без микрофон.)

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението на госпожа Солакова.  Имате ли коментари? – Ако 

няма, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

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

секретар,  предложение  за  утвърждаване  на  длъжностна 

характеристика  на  главен  специалист  с  функции  на 

машинописец. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  докладна 

записка  с  вх.  №  665.  Самата  докладна  записка  е  придружително 

писмо  към  проект  на  длъжностна  характеристика  на  главен 

специалист машинописец.  С оглед необходимостта от извършване 

на съответна редакция в утвърдените длъжностни характеристики на 
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главен  специалист,  тази  по-скоро  се  доближава  до  реално 

изпълняваните функции от госпожа Лиляна Тошева. 

Длъжностната  характеристика  е  качена  в  папка  заседания. 

Ще ви помоля да я погледнете и ще ви предложа проект на решение: 

„Одобрява проекта на длъжностна характеристика, приложен 

към вх. № 665 от 18.07.2013 г.“  

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги,  разполагате  с 

проекта  за  длъжностна  характеристика.  Имате  ли  бележки? 

(Реплики.)

В т. 6 вместо „отговаря“ да е „изпраща отговори по имейла на 

запитвания на граждани“. 

Има  ли  други  предложения  за  корекции  по  длъжностната 

характеристика? – Ако нямате други предложения за корекции, да 

подложа проекта на гласуване. 

Който  е  съгласен  с  проекта  на  длъжностна  характеристика 

относно  главен  специалист  –  машинописец,  с  предложената 

корекция, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

Обявявам  прекъсване  на  заседанието  за  среща  с 

ръководството  на  „Информационно  обслужване“  АД,  която 

господин  Емануил  Христов  докладва,  след  което  да  продължим 

работата си.  

(След прекъсването.) 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, продължаваме 

заседанието. Тъй като госпожа Солакова в момента не е тук, ще дам 

думата на госпожа Маринова да докладва от дежурството точки 10 и 

11 от дневния ред. 
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11.  Имейл  от  Елена  Каменова  относно  покана  от 

заместник-председателя на Народното събрание Мая Манолова 

във връзка с проект за изработване на нов Изборен кодекс. 

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Колеги, докладвам ви вх. № 653 от 

16  юли  2013  г.  Всъщност  вие  знаете  писмото,  защото  то  беше 

изпратено и по имейлите на същата дата. 

Това е писмо от госпожа Мая Манолова, с което ни кани на 

заседание на Временната анкетна комисия за изработване на проект 

на нов Изборен кодекс, което се е провело вчера, на 17 юли 2013 г. 

Не знам дали някой колега от ЦИК е ходил. 

10. Имейл от Антоанета Цонева – покана за кръгла маса 

на тема „За медиите и изборите“. 

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Докладвам ви и вх. № 652 от 16 юли 

2013 г.  Това е  писмо,  получено по имейла от госпожа Антоанета 

Цонева   и  представлява  покана  за  организирана  от  Института  за 

развитие на публичната среда кръгла маса на тема „За медиите и 

изборите“. 

Кръглата маса ще се състои на 22 юли 2013 г., понеделник, от 

10  ч.  в  зала  „София“  на  Гранд-хотел  „София“  и  ще  бъдат 

представени  резултати  от  изследване  на  законодателството   и 

практиката за отразяване на избори в 10 европейски страни, както и 

в  България.  Канят  представител  на  ЦИК  и  молят  да  потвърдим 

участието си. Дискусията, в която ни канят, ще бъде фасилитирана 

от журналиста Иван Бедров. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Предлагам  да  дадем 

думата  на  господин  Андреев,  който  е  присъствал  вчера  на 

заседанието на Временната комисия за изработване на проект за нов 

Изборен кодекс, след което да видим кой има желание да присъства 

на кръглата маса. 

Господин Андреев, заповядайте. 

23



АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаема госпожо председател, 

уважаеми колеги! Вчера във връзка с проведената среща по покана 

на  заместник-председателя  на  Народното  събрание  госпожа 

Манолова участвах от името на Централната избирателна комисия 

във Временната комисия за изработване на проект за нов Изборен 

кодекс. 

Темата,  която  беше  обсъждана,  това  е  „Предизборната 

кампания  и  нейното  отразяване  в  медиите.  Равнопоставеност  на 

участниците в предизборната кампания“. 

На самата  среща освен представителството  на Централната 

избирателна комисия взеха участие представители на всички медии 

– както обществени, така и частни, включително и на гражданските 

движения, които са направили съответно предложения във връзка с 

изменението  на  Изборния  кодекс  в  тази  част,  свързана  с 

отразяването на предизборната кампания в медиите. 

Беше дадена възможност на всички участници да се изкажат. 

Основно взеха думата съответните представители на медиите и на 

Съвета за електронни медии. 

Към Централната избирателна комисия не е имало въпроси, 

които  да  бъдат  поставени.  С  оглед  малкото  време,  тъй  като  в 

дискусиите  се  засегнаха  доста  лични  въпроси  от  страна  на 

участници в предишните предизборни кампании заедно с медиите, 

не  беше  дадена  думата  и  аз  не  съм  взел  думата  от  името  на 

Централната избирателна комисия. 

Във  вътрешната  мрежа  е  качено  това,  което  е  обобщено: 

предложенията, които са направени от гражданските организации и 

съответно от работната група по изработването на новия Изборен 

кодекс. Те могат да бъдат групирани в няколко точки. 

Основното,  първото  е  определянето,  т.е.  даването  на 

категорично  определение  на  това  кое  е  политическа  реклама, 

съответно даване на по-ясна дефиниция на въпроса за  агитация и 
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възможността  за  поставянето  на  агитационни  материали  на 

определени  места,  като  се  изключат  билбордове  и  др.  Съответно 

възможността  в  частните  медии  да  бъдат  отразявани  формите  на 

предизборна кампания безплатно, като съответно се закупува пакет, 

който после да бъде предоставен или на преференциални цени, или 

безплатно на всички участници в предизборната кампания. 

Вие бихте могли да ги погледнете също. Така или иначе това 

са за момента само предложения, които бяха обсъждани и съответно 

вече  работната  група,  която  изработва  новия  Изборен  кодекс,  ще 

отрази някои от тях, а други съответно сигурно ще отпаднат. Така 

или иначе  аз  предлагам след като има готови  текстове,  то  тогава 

Централната  избирателна  комисия,  ако  сметне  за  необходимо,  да 

вземе  становище  по  вече  изготвените  текстове  с  оглед  и 

предходните  становища,  които  сме  давали,   нашите  принципни 

решения  и  решенията  във  връзка  с  жалби  по  отразяването  на 

предизборната кампания вече въз основа на тези текстове. 

Доколкото аз разбрах, само за сведения да го кажа: Ще има 

още едно заседание на работната група, на което ще бъдат поканени 

гости и то ще бъде във връзка с избирателните списъци. След което 

вече ще бъдат обобщени от всичките работни групи предложенията, 

които  са  били  направени,  за  да  може  вече  да  се  пристъпи  към 

изготвянето на текстовете. Благодаря ви. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  И  аз  ви  благодаря, 

господин Андреев. 

Колеги, имате ли въпроси към доклада? – Ако няма, можете 

да се запознаете със становището и предложенията към проекта. 

Сега по отношение на поканата за кръгла маса да ви помоля 

който има желание и възможност да присъства,  да се заяви, за да 

може да уведомим госпожа Цонева. 

Елена  Маркова,  Паскал  Бояджийски,  Венцислав  Караджов, 

Владимир Христов, аз също мислех да отида. 
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Ще уведомим, ако не възразявате, госпожа Цонева затова кои 

членове на ЦИК ще присъстват. Поканата ще е на разположение.  

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

12.  От  ОИК  –  Павликени  относно  произведени  местни 

референдуми  на  14  юли  2013  г.  в  кметства  с.  Върбовка  и  с. 

Димча. 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  ви 

докладвах миналия път, че на 14 юли 2013 г. в община Павликени в 

две населени места – в кметство Димча и в кметство Върбовка, се 

проведоха местни референдуми. 

Общинската  избирателна  комисия  ни  е  изпратила 

протоколите на секционните избирателни комисии в двете села за 

проведения референдум и съответно своите решения. Докладвах ви 

миналия път, че и в двата референдума решението не се приема, така 

че  е  само  за  сведение  на  Централната  избирателна  комисия. 

Входящият номер на документите е 658 от 17 юли 2013 г. 

16. Съобщение от Административния съд – София-град, 

по дело с № 5156/2013 г. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  докладвам  за  сведение 

съобщение с вх. № 2651 от Административния съд – София град, по 

дело с № 5156/2013 г. на политическа партия „Българска национална 

патриотична партия“ срещу Решение на ЦИК № 2651 от 16 май 2013 

г., с което сме отказали да възстановим на партията безлихвения й 

депозит. 

Накратко, решението е в полза на Централната избирателна 

комисия. С него се отхвърля жалбата на ПП „Българска национална 

патриотична партия“ и се осъжда същата партия да заплати 10 лв. по 

сметката  на  СГ  в  7-дневен  срок  от  съобщаването.  Тя  ще  има 

възможност и да обжалва това решение, но за нас то е благоприятно 
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и  потвърждава  нашите  правни  изводи,  така  че  ви  докладвах  за 

сведение, за да сме наясно със съдебните дела. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря ви. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

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

секретар, относно положен извънреден труд. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  докладна 

записка от и.д.  главен секретар с  вх.  № 2106-НС от 21.06.2013 г. 

относно  положен  извънреден  труд  от  главен  експерт  Красимира 

Манолова. Материалът е качен в папка заседания, а предложението 

на работна група 1.7. е да се одобри направеното предложение на 

Красимира Манолова да се изплати възнаграждение за положения 

извънреден  труд  в  размера,  в  който  е  посочен,  като  главният 

секретар  оформи  всички  необходими  документи  съгласно 

изискванията на действащото законодателство. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Имате пред вас докладната записка. Имате ли въпроси, коментари по 

предложението  преди  да  го  подложа  на  гласуване?  –  Ако  няма, 

който  е  съгласен  да  се  изплати  възнаграждението,  като  точният 

размер ще бъде определен от главния счетоводител в съответствие с 

нормативните документи, моля да гласува. 

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

Имаме решение, което госпожо Солакова, вие ще доведете до 

знанието на главния секретар. 

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

секретар,  относно определяне  на  функции на  главен секретар 

чрез отделна заповед. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка с вх. № 596 

он 2 юли 2013 г. Тъй като докладната записка е публикувана в папка 

27



заседания,  ще  ви помоля  наистина да  обърнете  внимание.  Това е 

докладна  записка  относно  определяне  на  функциите  на  главен 

секретар чрез отделна заповед.  В докладната  записка са посочени 

отделни правомощия по служебно и трудово правоотношение, които 

следва да изпълнява главният секретар. 

Предложението   е  да  се  утвърдят  тези  функции  и 

правомощията да ги изпълнява. Той  посочил заповед. Може би ние 

ще имаме предвид решение на Централната избирателна комисия. 

Първото  му  предложение  касае  определянето  на  ранг  и 

повишаването в ранг на държавните служители по чл.  74 и 75 от 

Закона за държавния служител.  В този случай ние считаме, че се 

налага за всеки конкретен случай да има предварително решение на 

Централната  избирателна  комисия  и  уредбата  на  въпросите, 

свързани  с  повишаването  в  ранг  на  държавните  служители,  не 

изисква   такава  спешност,  която  да  налага  предварително 

упълномощаване на главния секретар да изпълнява тези функции. 

Както знаем, съгласно чл. 26а, ал. 4 от Изборния кодекс, при 

условия и по ред, определени с правилника по чл. 26, ал. 1, т. 1 от 

кодекса,  главният  секретар  изпълнява  функции  и  осъществява 

правомощията  по  служебното  и  трудовото  правоотношние  със 

служителите  в  администрацията.  Ние  в  нашия  правилник 

предвидихме,  че  за  всеки  конкретен  случай  Централната 

избирателна  комисия  приема  решение  и  в  изпълнение  на 

конкретните решения главният секретар предприема необходимите 

действия и издава съответните актове. 

В случая на самата уредба, както ви казах, при постъпване за 

първи път на държавна служба, съгласно чл. 74 се определя рангът. 

Това е извършено при издаването на заповедите за назначаване. Това 

е актът, издаден от органа по назначаване пак въз основа на решение 

на Централната избирателна комисия. 
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Член 75 урежда повишаването в ранг и това повишаване  е 

при  условие,  че  има  годишни  оценки,  извършени  по  реда  на 

Наредбата  за  условията  и  реда  за  оценяване  изпълнението  на 

служителите в държавната администрация. Наредбата е издадена с 

правно основание чл. 76 от Закона за държавния служител. 

Във  всички  случаи,  когато  един  държавен  служител  има 

отработени  шест  месеца  за  една  календарна  година,  подлежи  на 

оценяване,  което  означава,  че  ние  имаме  държавни  служители  в 

нашата администрация, които подлежат на оценяване. Оценката се 

извършва  от оценяващия ръководител.  Тази оценка може да  бъде 

оспорена  пред  контролиращ  орган.  Предложението  на  работната 

група е оценяващият орган да бъде главният секретар, а Централната 

избирателна  комисия  трябва  да  изпълни  функциите  на 

контролиращия орган. След изтичане на срока, ако няма постъпило 

възражение, контролиращият орган има правото да одобри оценката 

или да я промени с една единица. 

Въз основа на това предложение, както ви казах, считам, че 

не следва да се приема протоколно решение, с което предварително 

главният  секретар  да  бъде  упълномощен  да  издава  актове   за 

повишаване в ранг, а във всеки конкретен случай, когато мотивира 

това и Централната избирателна комисия приеме решение, той ще 

издаде съответния акт. Тоест, в случая не се налага промяна от реда 

и  условията,  които  са  предвидени  в  правилника  на  Централната 

избирателна комисия. 

Но с оглед на това, че наредбата възлага определени функции 

да  бъдат  изпълнени  в  хода  на  годината,  защото  оценката  е  за 

годината и в определени срокове, предлагам да приемем протоколно 

решение  да  възложим  на  главния  секретар  да  извърши  всички 

необходими  действия  и  да  оформи  необходимите  актове  и  да 

представи  отчет  за  изпълнението  пред  Централната  избирателна 

комисия  във  връзка  с  годишната  оценка  на  служителите  в 
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администрацията. По условията и реда на Наредбата за условията и 

реда  за  оценяване  изпълнението  на  служителите  в  държавната 

администрация. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на госпожа Солакова. Имате ли коментари? – Господин Бояджийски. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  При  положение,  че  ние  като 

членове на Централната избирателна комисия няма да участваме в 

тези комисии за атестирането, то се провежда по процедура, която 

изисква да имаме работен план, този работен план да бъде утвърден 

и след това да се събеседва с прекия ръководител дали този работен 

план се извършва и очевидно той има преки впечатления от работата 

на лицата. Защото аз не си представям като член на комисията да 

наблюдавам  дали  хората  идват  тука  навреме  в  9  ч.,  защото  аз 

сигурно няма да идвам в 9 ч. Сигурно ще си тръгвам и по-рано от 

пет и половина, а пък т ще трябва да остават. 

Във връзка с това аз мисля, че е целесъобразно да си остане в 

него  това  правомощие,  защото  той  като  поставя  оценките,  не  ги 

поставя,  защото  харесва  прическата  на  един  служител  или  не  я 

харесва,  а  я  поставя въз основа на тези критерии,  които са доста 

обективни,  защото важат за цялата държавна администрация.  При 

положение,  че  някой  не  идва  на  работа  или  не  си  изпълнява 

служебните  задължения,  има  възможност  и  да  бъде  прекратено 

трудовото правоотношение с  него.  Така че мисля,  че  е  удачно да 

остане в неговата компетенция самостоятелно да повишава в ранг 

без да иска нашето мнение. 

Именно от тази гледна точка, защото  аз лично не виждам как 

ще гласувам против при положение, че той е извършил всички тези 

проверки и е намерил, че трябва да се повиши лицето в ранг. Да не 

говорим, че то има и право да получи такова повишение. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  на  този  етап  назначените 

служители  имат  работни  планове,  които  са  изготвени  от  главния 
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секретар, за които ние нямаме информация. Аз бих предложила на 

вниманието  на  Централната  избирателна  комисия  да  чуе 

протоколното решение. 

Ние  възлагаме  на  главния  секретар  именно  това  –  да 

предприеме всички необходими действия във връзка с оценяването. 

Всички необходими актове да бъдат оформени и да представи отчет 

за изпълнението пред Централната избирателна комисия. 

Не съм направила разширение в конкретика,  но може би е 

добре  Централната  избирателна  комисия  да  знае  точно  какви 

работни планове са утвърдени на отделните служители. Особено в 

случая  става  дума  за  главни експерти,  които  са  двама  при  нас  и 

които  по  длъжностна  характеристика  имат  абсолютно  еднакви 

функции. Ние до този момент не сме запознати с работните планове 

на служителите в администрацията. 

Считам,  че  дори  да  няма  предварително  решение  за 

одобряването  на  работния  план,  е  целесъобразно  Централната 

избирателна  комисия  да  има  информация  за  съдържанието  на 

работните  планове,  целите  които  са  поставени  с  годишните 

формуляри точно по наредбата за оценяване. Тази наредба, ако не ме 

лъже паметта – Елена е тук с по-пресни спомени от прилагането на 

наредбата, междинна среща не се ли провежда в периода 1 – 15 юни 

или  през  целия  месец  юни.  Ние  нямаме  информация  дали  е 

проведена и такава междинна среща. Тъй като държавни служители 

ще  имат  отработени  шест  месеца  за  календарната  година,  те  ще 

подлежат на годишна оценка. Или не сме се чули добре. 

Предложението ми беше оценяващият, прекият ръководител 

е главният секретар, но няма как Централната избирателна комисия 

да  избяга  от  правомощията  на  контролиращ ръководител,  защото 

такъв  е  необходим  в  администрацията.  Не  само  когато  има 

оспорване,  а  годишната  оценка,  изготвена  от  оценяващия 
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ръководител, се представя на контролиращия, който има право да я 

одобри или да я промени с една единица. 

Аз поддържам протоколното решение,  което ви предлагам: 

главният секретар да предприеме всички необходими действия във 

връзка с оценяването на изпълнението на Наредбата за условията и 

реда  за  оценяване  изпълнението  на  служителите  в  държавната 

администрация  и  да  представи  отчет  на  Централната  избирателна 

комисия за изпълнението. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Колеги,  аз  ви  предлагам  да 

приемем това решение, което ни беше току-що предложено, тъй като 

не може в края на краищата оценяващият и контролиращият орган 

да се съвместява в едно лице. Отделно оценяваното лице няма пред 

кого да оспори  направената му оценка. А то трябва да има такава 

възможност и по закон му е дадена такава възможност,  затова не 

може  и  оценяващият,  и  контролиращият  орган  да  бъде  главният 

секретар на Централната избирателна комисия. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз останах с впечатление, че ние 

работим по преписка с № 596. В тази докладна записка имаме точки 

от 1 до 8, в които се предлага едни от тези точки ние да решим – 

може би всичките или пък част от тях да бъдат определени с наше 

решение  в  правомощията  на  този  главен  секретар.  В  случая  в 

момента това е  Ивайло Цонковски, но говорим за длъжността, не 

говорим за лицето. 

Изхождайки от тази гледна точка, беше и моето становище. 

Това, което предлага колегата Солакова след това, е нещо различно. 

Аз нямам нищо против той да направи такива планове. Разбира се, 

че бих желал да ги видя. Но ако говорим дали да вземем решение, с 

което да упълномощим един вид главния секретар самостоятелно да 

вземе решение за  оценката,  която да  постави при атестирането,  е 

едно. Аз подкрепям това да му бъде възложено.
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Ако  говорим  дали  да  възложим  на  главния  секретар  да 

направи  работни  планове  за  служителите,  е  друго.  Аз  също 

подкрепям да има работни планове, нека да ги видим. Ние затова 

сме Централна избирателна комисия и трябва да знаем какво правят 

нашите служители. Така че само това да изясним. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, както е докладната записка 

по  точки,  предполагам,  че  разбрахте:  конструкцията,  която  ви 

предлагам,  е  по  всяка  точка  да  има  протоколно  решение  на 

Централната избирателна комисия. 

Неслучайно се спирам и на оценяването, защото то е част от 

повишаването  в  ранг,  още  повече,  че  господин  Цонковски  се  е 

позовал на чл. 74 и чл. 75 от Закона за държавния служител. И по 

тази причина на този етап не съм конкретизирала  и  конкретно не 

предлагам за работните планове да вземем протоколно решение, но 

няма  пречка  във  връзка  с  цялата  докладна  да  допълним 

протоколното  решение  и  да  приемем  такова:  да  ни  представи 

информация за утвърдените работни планове за  всеки служител в 

администрацията на ЦИК. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, по същество в крайна 

сметка  като  прости  фактически  действия,  като  неща  от  живота 

ситуацията  се  свежда  до  следното:  главният  секретар  ли  ще  се 

занимава с кариерното развитие на служителите си без участието на 

Централната избирателна комисия, да им увеличава, намалява  и не 

знам какви  да  им прави  заплатите.  След  като  вземе  този  акт  без 

контрол от Централната избирателна комисия, съответно като вземе 

актовете  за увеличаване примерно на работната заплата, вързано със 

съответните  рангове  и  т.н.  –  да  не  навлизам  и  аз  в  тази  тежка 

терминология, вземе ли това нещо, вече трябва да се съобразим, че 

ние  трябва  да  съобразяваме  бюджета  си  с  актовете  на  главния 

секретар и да действаме по отношение на един първичен акт, който 
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той самостоятелно си е взел и ние вече нямаме контрол по този акт 

по никакъв начин, а просто трябва да го изпълним. 

Ето  затова  става  въпрос  в  логичната  ситуация  с  даване 

степени на свобода с  някакви общи формулировки от определени 

нива  на  администрацията.  Затова  става  въпрос,  уважаеми  колеги. 

Съгласни  ли  сме  главният  секретар  да  се  занимава  с  кариерното 

развитие  без  участието  на  Централната  избирателна  комисия  в 

развитието на нашите служители или не. Ето затова става въпрос тук 

по същество с думи прости. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  по  Закона  за  държавния 

служител нека някой не препраща, че го пишело в закона, а да се 

позове  на  конкретна норма.  Аз съм прегледала  нормите и  за  мен 

оценяващият  ръководител  трябва  да  бъде  главният  секретар  в 

качеството си на ръководител на администрацията и неговата оценка 

може  да  се  оспори  пред  контролиращия,  като  функциите  на 

контролиращ  ще  бъдат  изпълнявани  от  Централната  избирателна 

комисия. Няма как да избягаме от тези функции и да ги възложим и 

тях на главния секретар Недопустимо би било и незаконосъобразно. 

В този случай, след като това е ясно и сме обединени, няма 

възражения  по  това,  не  мога  да  разбера  кое  налага  препратката. 

Прочетете си закона, госпожа Маркова. (Реплики.)

ЕЛЕНА МАРКОВА: Тръгна някаква полемика. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, за мен тази докладна е 

първо странна, защото тя е направена от изпълняващия длъжността 

главен  секретар,  който  след  един  месец  няма  да  бъде  такъв.  А 

главният секретар,  титулярът още не е  направил такова искане за 

разширяване на правомощия, но изпълняващият длъжността вече е 

направил това искане. Вместо да си гледа едни други работи, той е 

тръгнал към едни други бъдещи действия или небъдещи действия. 

Коя е актуалността? На мен лично не ми е ясно каква е актуалността 

на тази докладна записка към момента. Нямаме никаква нужда от 
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нея по същество,  но вие тръгнахте  да я обсъждаме за някакво си 

бъдеще неопределено време, което потвърждава моята теза. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Предложението  на 

госпожа Солакова беше да възложим на изпълняващия длъжността 

главен секретар, защото в момента нямаме титуляр, изготвянето на 

работни планове, изготвянето на оценяване по закона, което да ни 

бъде предоставено като информация, с която да се запознаем. Има 

ли възражения или алтернативни предложения? – Няма. 

Подлагам  го  на  гласуване.  Който  е  съгласен  с  това 

предложение за възлагане на тези дейности, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  втората  точка  обхваща 

функции  във  връзка  с  определянето  на  графици  за  ползване  на 

отпуски на служителите. Правото на ползване на платен и неплатен 

отпуск, както виждате - цитирам, допълнителен отпуск, отпуск при 

изпълнение  на  служебни  задължения,  отпуск  при  представяне  на 

болничен лист – чл.  56 – 66 от Закона за държавния служител, и 

съответно  разпоредбите  на  членове  от  155  до  178  от  Кодекса  на 

труда. 

Във  връзка  с  това  предложение  от  работната  група 

предлагаме  с  протоколно  решение  да  упълномощим  главния 

секретар да изготвя графици за ползването на отпуск от служителите 

в администрацията на ЦИК и да ги представя на ЦИК за одобрение. 

Днес  на  заседанието  ние  одобрихме представения  от  него  график 

като приложение към докладна записка. 

Предлагам допълнително да уточним с протоколно решение, 

че в случаите, когато се налага ползване на отпуск извън графика, 

главният  секретар  уведомява  ЦИК  веднага  след  постъпването  на 

заявлението. Този ред се прилага и при отпуск по болест. 
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Това  е  от  същата 

докладна. 

Който е съгласен с предложението, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Относно  правото  на  задължително 

обучение  на  постъпилите   за  първи  път  на  държавна  служба, 

съгласно  чл.  35б от  Закона за  държавния служител,  предлагам да 

приемем  протоколно  решение  изпълняващият  длъжността  главен 

секретар  да  изготви  списък  на  лицата,  които  за  първи  път  са 

постъпили на държавна служба и да го представи за изпращане в 

Института по публична администрация. Право на обучение съгласно 

посочената разпоредба, колеги, имат и държавни служители, които 

са постъпили за първи път на ръководна  длъжност. 

Предлагам да приемем това протоколно решение. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Чухте  това 

предложение. Аз  го подкрепям по отношение на обученията. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  По  отношение  на  правото  на 

безплатно  представително  облекло  и  специално  облекло  за 

служители  –  цитирам  дословно.  Съгласно  чл.  40  от  Закона  за 

държавния  служител,  колеги,  за  осъществяване  на  служебните  си 

задължения, държавният служител има право на представително и 

униформено  облекло  при  условия  и  ред,  определени  от 

Министерския съвет. Това е Наредбата за служебното положение на 

държавните служители. 

Съгласно  разпоредбите,  цитирани  в  докладната  записка, 

държавният служител има право на представително работно облекло 

за  всяка  календарна година.  Съгласно  чл.  29,  ал.  1  от  Наредбата, 
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униформено облекло се предвижда само тогава, когато носенето му 

е предвидено в нормативен акт,  което означава,  че тъй като няма 

нормативен  акт,  който  да  предвижда  носенето  на  униформено 

облекло  в  администрацията  на  ЦИК,  в  случая  Централната 

избирателна комисия може да приеме решение единствено и само по 

отношение  на  представителното  облекло.  Съгласно  чл.  28,  ал.  1 

стойностите са: за ръководни длъжности до 450 лв., а за експертните 

длъжности са до 250 лв. 

Работната група предлага Централната избирателна комисия 

да  одобри  в  този  максимален  размер   за  държавните  служители 

работно представително облекло. 

По  отношение  обаче  на  служителите  в  администрацията, 

които  са  назначени  по  трудово  правоотношение,  там  се  прилага 

наредбата  за  безплатното  работно  и  униформено  облекло. 

Независимо че  наименованието е  същото,  наредбата  е  от  2011 г., 

приета с Постановление на Министерския съвет № 10 от 2011 г. Тя в 

общи  линии  преповтаря  старата  уредба  в  наредбата  със  същото 

наименование от 1986  г. 

В  случая  Централната  избирателна  комисия  може  с 

протоколно решение да предвиди безплатно работно облекло – за 

тях  също  няма  да  има  униформено,  като  определи  стойността  и 

разбира  се,  съгласно  наредбата  работодателят  определя  писмено 

работните места и видовете работа, за които се осигурява работно 

или униформено облекло, работниците и служителите, които имат 

право на работно облекло, вида, характеристиките и отличителните 

знаци,  ако  става  дума  за  униформено,  срока  за  износване  и 

условията за ползване, включително почистването. 

Съгласно чл.  8,  ал.  4  от цитираната  наредба не се допуска 

замяна с пари. Затова предлагаме на вашето внимание да приемем в 

този  случай  по  отношение  на  служителите  по  трудово 

правоотношение протоколно решение, а именно: 
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На служителите, назначени по трудов договор на длъжност 

главен специалист-деловодител, главен специалист-машинописец и 

главен  специалист-домакин  да  се  осигури  подходящо  работно 

облекло.  Като  предлагам,  ако  нямате  нищо  против,  главният 

секретар,  проучвайки  и  практиката  в  администрацията,  да  ни 

представи за одобрение в писмена форма всички тези условия, които 

трябва да одобрим съгласно чл.  6,  ал.  2.  Другият вариант е да го 

упълномощим  да  ги  определи  в  писмена  своя  заповед,  а  ние  да 

определим срока на износване – една календарна година, размер – 

работната група предлага да е до … лв. 

На този етап нашето предложение поради забраната за замяна 

с пари, е това да се осчетоводи със съответни фактури, представени 

от служителите и стойността да бъде призната в размер до … лв. 

съобразно счетоводните документи. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте  това 

предложение.  Имате  ли  коментари  или  възражения  преди  да  го 

подложа  на  гласуване?  –  Ако  няма,  който  е  съгласен  с  така 

направеното предложение, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  по  отношение  на  т.  5  от 

докладната записка ние вече направихме и съответните разисквания. 

Протоколното  решение е за определяне на главния секретар за пряк 

ръководител,  като  пряк  ръководител  на  служителите  от 

администрацията.  В  това  качество  е  оценяващ  ръководител,  а 

Централната избирателна комисия е контролиращ ръководител при 

извършването на оценката за изпълнението на длъжността. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с това 

предложение, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По отношение на т. 6 – утвърждаване 

на  длъжностните  характеристики  на  служителите  от  главния 

секретар,  нашето  предложение  е  извън  длъжностната 

характеристика на главния секретар, която длъжност въз основа на 

решението се утвърждава от председателя,  и така да бъде и оттук 

занапред,  въз  основа  на  решенията  на  Централната  избирателна 

комисия за одобряване на длъжностни характеристики, формалното 

удостоверяване на това одобряване да бъде извършвано от главния 

секретар. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Чухте  това 

предложение. По това предложение има ли възражения,  колеги? – 

Ако нямате възражения, го подлагам на гласуване така, както беше 

направено. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  по  отношение  на  т.  7  за 

водене  на  дневник  и  уведомяване  на  инспекцията  по  труда  за 

положения  извънреден  труд  и  брой  часове  извънреден  труд  на 

служителите  по  трудово  правоотношение,  аз  лично  имам  само 

притеснения  затова,  че  нямаме  приети  правила  за  работа  в 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия.  Но  така, 

както  е  направено  предложението,  ще  го  съобразим впоследствие 

като  приемаме  правилата.  На  този  етап  считам,  че  можем  да 

упълномощим  главния  секретар  да  води  дневник  за  извънредния 

труд така, както е формулирана т. 7. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да го упълномощим? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да. 

Ако искате, едновременно да докладвам и по т. 8, защото по 

тази точка предложението ни е в служебните и трудовите книжки да 
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се възложи на главния секретар в администрацията на Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте  двете 

предложения.  Ако  нямате  възражения,   ще  ги  подложа  общо  на 

гласуване.  Това  са  нормативни  изисквания  –  да  ги  възложим  на 

главния секретар. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение. С тази докладна приключихме. 

 

13. Приемане на решение относно издаване на служебен 

електронен  подпис  на  представител  на  ЦИК  от 

„Информационно обслужване“ АД. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  предлагам  на  вашето 

внимание  един  проект  на  писмо  до  изпълнителния  директор  на 

„Информационно  обслужване“  АД  господин  Филипов  и  да 

определим Екатерина Борисова Благоева като лице по чл. 5, ал. 3 – 

това е лицето за контакти с „Информационно обслужване“ АД – да 

взема оперативни решения  и с него да се осъществяват контактите 

между страните по договора. 

Съгласно чл. 7, ал. 2 от цитирания договор в писмото, именно 

№ ОА-1/24.06.2013  г.  между  Централната  избирателна  комисия  и 

„Информационно обслужване”  АД,  „Информационно обслужване“ 

АД  следва да издаде служебен електронен подпис на определения 

представител на ЦИК, както и да извърши обучение по процедурата 

за  предоставяне  на  информация  за  публикуване  на  интернет 

страницата на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението. След като само Красимира Манолова има издаден 

електронен подпис, се налага да се издаде на още един служител. 

Предложението е това да е Екатерина Борисова Благоева. 
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Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

17.  Писмо  до  министър-председателя  на  Република 

България  във  връзка  с  обезпечаването  на  Централната 

избирателна комисия с помещения.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И последният проект на писмо е във 

връзка  с  обезпечаването  на  Централната  избирателна  комисия  с 

помещения. Проектът е качен във вътрешната мрежа. 

Колеги, ако преценим, днес да разгледаме това писмо и да го 

изпратим,  за  да  сме  поставили  въпроса  своевременно  и  на 

вниманието на Министерския съвет. 

Както  знаете,  на  12  юни  2013  г.  и  на  15  юли  2013  г. 

изпратихме писмо, с което предложихме да се сключи споразумение 

с  Народното  събрание  за  ползваните  към  настоящия  момент 

помещения.  До  този  момент  нямаме  отговор.  Срокът  на 

Споразумението от 2011 г. изтича на 31 август 2013  г. Независимо 

от  това  кога  ще  се  получи  отговор  от  Народното  събрание, 

независимо и от  резултата  от  проведената  среща,  която  очакваме 

разбира се да се проведе, защото сме предложили такава с писмото 

от  15  юли  т.г.,  да  поставим  на  вниманието  и  на  министър-

председателя  въпроса  с  помещения,  които  следва  да  бъдат 

предоставени на Централната избирателна комисия , за да може тя 

да има нормални условия за работа, както на членовете, така и на 

служителите от администрацията. 

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа: 

„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Централната  избирателна  комисия  е  назначена  с  указ  на 

Президента на Република България при условията и по реда на чл. 

23 от Изборния кодекс за 5 години. С измененията и допълненията, 
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приети със Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс 

(обн., ДВ, бр. 17 от 2013 г.), в сила от 25.02.2013 г., ЦИК е обособена 

като  юридическо  лице  първостепенен  разпоредител  с  бюджетни 

кредити.  Правомощията  на  ЦИК  обхващат  организацията  и 

произвеждането на всички избори – за  народни представители,  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката,  за  членове  на 

Европейския  парламент,  за  местни  органи  на  власт,  включително 

организация  и  произвеждане  на  национален  референдум.  В 

периодите между общите избори Централната избирателна комисия 

организира  произвеждането  на  частични  и  нови  местни  избори, 

изготвя  методически  указания  за  общинските  и  секционните 

избирателни комисии, обявява за избрани за народни представители 

в  случаите,  когато  са  прекратени  предсрочно  пълномощията  на 

народни  представители  или  са  прекъснати  пълномощията  на 

народен  представител  при  избирането  му  за  министър,  разглежда 

постъпили жалби и други преписки.

Дейността  на  ЦИК  се  подпомага  от  администрация  с 

численост 14 щатни бройки съгласно чл. 26а, ал. 2 от ИК.

Видно от изложеното, ЦИК се нуждае от работни помещения 

за членовете на комисията и за служителите в администрацията на 

ЦИК,  зали  за  заседания,  както  и  от  помещения  за  текущо 

деловодство  и  архив,  включително  за  съхранение  на  официални 

документи от произведени избори, които се предават на Централен 

държавен  архив  след  изтичане  на  срока  за  съхранение  съгласно 

изискванията на Закона за Националния архивен фонд.

Към настоящия момент ЦИК ползва помещения, намиращи 

се  в  сградата  на  Народното  събрание  в  гр.  София,  пл.  „Княз 

Александър  І“  №  1,  посочени  в  Споразумение  с  рег.  №  МС-

52/08.06.2011  г.  за  материално  -техническото  осигуряване  и  за 

финансирането  на  разходите  по  издръжката  на  Централната 

избирателна  комисия  между  Народното  събрание,  Министерския 
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съвет  и  Централната  избирателна  комисия.  Споразумението  е  със 

срок на действие до 31 август 2013 г.

С оглед изтичане на срока на цитираното споразумение ЦИК 

изпрати писма с изх. № 225 от 12.06.2013 г. и № 303 от 15.07.2013 г. 

до  председателя  на  Народното  събрание,  но  до  момента  няма 

отговор.

Въпросът  с  обезпечаването  на  комисията  с  подходящи 

помещения и зали е поставен многократно пред Министерския съвет 

както  писмено,  така  и  на  проведени  срещи  (писма  с  изх.  № 

610/09.07.2012 г., ведно с приложението и изх. № 807/05.10.2012 г.).

Отново  поставяме  въпроса  за  необходимостта  от 

предоставяне на подходящи помещения и зали с цел обезпечаване на 

нормални  условия  за  спокойната  работа  на  комисията  и 

изпълнението на възложените й функции с Изборния кодекс.

Според ЦИК съгласно протоколно решение от 18 юли 2013 г. 

не са изчерпани всички възможности за постигане на съгласие за 

удължаване на срока на действащото споразумение или сключване 

на  ново  споразумение  относно  ползваните  от  комисията  към 

настоящия момент помещения и зали. По този начин в най-голяма 

степен ще бъдат налице условия за нормална работа на комисията.

Приложение: писма  с  изх.  №  610/09.07.2012  г.,  ведно  с 

приложението и изх. № 807/05.10.2012 г.“ 

Както  виждате,  в  проекта  сме  посочили  и  факта,  че 

Централната  избирателна  комисия  е  с  постоянен  мандат  за 

организация и произвеждане на всички видове избори; функциите, 

които  осъществява  Централната  избирателна  комисия,  от  които 

много ясно става, че те се изпълняват постоянно, целогодишно се 

налага  ЦИК  да  разполага  с  такива  помещения.  Освен  работни 

помещения,  зали  за  провеждане  на  заседания,  Централната 

избирателна  комисия  ползва  и  хранилища,  в  които  се  съхраняват 

документи.  Към  настоящия  момент  се  очаква  единствено  да 
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предадем на Централния държавен архив документите от изборите 

за  народни  представители  през  2009  г.  и  в  същото  време  в 

освободената  част  от хранилището ще съберем и ще съхраняваме 

там документите от гласуването в чужбина. 

И  във  връзка  с  това,  спомняте  си,  през  м.  юли  2012   г. 

Централната  избирателна  комисия  изпрати  писмо  до  главния 

секретар  на  Министерския  съвет  с  приложен  опис-справка  на 

ползваните помещения. И това писмо, включително и второто, което 

на  5  октомври изпратихме,  като  първото  е  заедно  с  приложената 

справка, предлагаме да бъдат изпратени на министър-председателя с 

уговорката  като  заключение,  че  все  пак  на  този  етап  не  сме 

изчерпали –  няма изречение,  с  което говорим за  съдействие  пред 

Народното събрание,  защото оставяме на преценката на министър-

председателя и на Министерския съвет. 

Още повече, че ако Народното събрание няма възможност да 

предостави  за  ползване  тези  помещения,  които  към  настоящия 

момент  ползваме,  Министерският  съвет  съгласно  Закона  за 

държавната собственост трябва да реши този въпрос. 

Уведомявам ви за бележки от госпожа Сидерова. Тя предлага 

на  стр.  2  относно  поставените  въпроси  в  писмена  форма  и  на 

проведени срещи пред  Министерския  съвет  –  това  да  се  обособи 

като  отделен  абзац  и  там  също  да  се  цитират  писмата,  които 

прилагаме. Други бележки тя нямаше. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги,  разполагате  с 

текста  на  писмото.  Ако  нямате  възражения,  това  е  становището, 

което  ние  последователно  сме  застъпвали,  обективирано  в  това 

писмо, изпратено  и до министър-председателя, и с копие до главния 

секретар. 

Предложението  е  да  се  изпрати  писмото  до  Министерския 

съвет  с  приложенията.  Всъщност  в  едно  от  приложенията  сме 

обосновали  необходимостта  от  помещения  със  съответните 

44



функционалности и т.н., както беше преди сключване на актуалното 

споразумение.  Всъщност  обосновката,  която  дадохме  за  това 

допълнително споразумение. 

Имате  ли  допълнения  към  този  текст?  –  Ако  няма,  да  го 

подложа на гласуване. 

Който  е  съгласен  да  се  изпрати  писмото  с  приложенията, 

моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

Господин Христов, заповядайте. 

14.  Проект  на  придружително  писмо  за  изпращане  на 

Бюлетина до факултетите и институтите на БАН. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Колеги,  аз  се  извинявам  за  този 

доклад, тъй като когато ви предложих да изпратим по списък 14 бр. 

бюлетини на 10 факултета и 4 института на БАН, не ви предложих 

проект на придружително писмо. Съвсем накратко, то е качено във 

вътрешната мрежа за днешното заседание и е в няколко реда: 

„Приложено  изпращаме  Ви  за  изследователските  цели  на 

Вашата  организация  (факултет,  център,  академия,  институт) 

екземпляр от Бюлетина с резултатите от произведените на 12 май 

2013 г. избори за народни представители.

Приложение: съгласно текста“

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението за текст на писмо. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме  решение  на  кои  организации  да  бъдат  изпратени 

съответните екземпляри. 
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Колеги,  поради изчерпване на дневния ред,  ще приключим 

заседанието. 

Следващото  заседание  на  комисията  е  23  юли  2013  г., 

вторник, от 15,00 ч. 

Закривам заседанието.

(Закрито в 17,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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