
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 355

На 14 август  2013 г. се  проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н   р е д:

1. Регистрация  на  ПП  „ДПС”  за  частичните  избори  на 

29.09.2013 г. 

Докладва: Елена Маркова 

 Севинч Солакова

2.  Регистрация  на  ПП  „Нова  алтернатива”  за  частичните 

избори на 29.09.2013 г. 

Докладва: Валентин Бойкинов 

3. Регистрация  на  ПП  „БСДП”  за  частичните  избори  на 

29.09.2013 г. 

Докладва: Валентин Бойкинов 

4.  Регистрация  на  ПП  „Земеделски  народен  съюз”  за 

частичните избори на 29.09.2013 г. 

Докладва: Елена Маркова

 Валентин Бойкинов 

5. Регистрация  на  ПП  „СДС”  за  частичните  избори  на 

29.09.2013 г. 

Докладва: Валентин Бойкинов 



6. Регистрация  на  ПП  „НДСВ”  за  частичните  избори  на 

29.09.2013 г. 

Докладва: Елена Маркова

7. Регистрация на ПП „Обединени земеделци” за частичните 

избори на 29.09.2013 г. 

Докладва: Валентин Бойкинов 

8. Регистрация на ПП „ВМРО-БНД” за частичните избори на 

29.09.2013 г. 

Докладва: Гергана Маринова

 Иванка Грозева

9. Регистрация  на  ПП  „Българска  социалдемокрация”  за 

частичните избори на 29.09.2013 г. 

Докладва: Гергана Маринова

10.  Регистрация  на  ПП  „БСП”  за  частичните  избори  на 

29.09.2013 г. 

Докладва: Силва Дюкенджиева

11.  Регистрация  на  ПП  „ГЕРБ”  за  частичните  избори  на 

29.09.2013 г.

Докладва: Севинч Солакова

12.  Регистрация  на  ПП  „ДСБ”  за  частичните  избори  на 

29.09.2013 г.

Докладва: Севинч Солакова

 13.  Регистрация  на  ПП „БЗНС”  за  частичните  избори  на 

29.09.2013 г. 

Докладва: Севинч Солакова

14.  Регистрация  на  ПП  „Лидер”  за  частичните  избори  на 

29.09.2013 г. 

Докладва: Севинч Солакова

 Силва Дюкенджиева

2



15. Регистрация  на  ПП  „НПСД”  за  частичните  избори  на 

29.09.2013 г.

Докладва: Севинч Солакова

16. Писмо от МС до министъра на регионалното развитие, 

копие до ЦИК – на № 307/18.07.2013 г.,  относно осигуряване на 

помещения и зали за обезпечаване работата на ЦИК.

Докладва: Севинч Солакова 

17. Проект на писмо до Държавна агенция „Архиви”.

Докладва: Севинч Солакова

18. От  Върховна  касационна  прокуратура,  запитване  от 

министър Вигенин. 

Докладва: Елена Маркова

19.  От  Областна  дирекция  на  МВР  –  Пловдив  относно 

проверка, възложена от РП гр. Пловдив.

Докладва: Елена Маркова

20.  Проект  на  решение  относно  определяне  реда  за 

преброяване  на  гласовете  и  за  организиране  на  работата  на 

експериментално създадената преброителна комисия.

Докладва: Румяна Сидерова

21.  Проект на становище на ЦИК по промени в Изборния 

кодекс. 

Докладва: Румяна Сидерова

22.  Писмо  от  МВнР  относно  основни  констатации  и 

препоръки в окончателния доклад на ОССЕ. 

Докладва: Елена Маркова

23. От областния управител на област Пазарджик – искане за 

отваряне на изборно помещение.

Докладва: Елена Маркова

24.  Писмо  от  Областната  дирекция  на  МВР  –  Варна  за 

предоставяне на списък на членовете на СИК при секция № 147 гр. 
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Варна  и  секция  №  35  с.  Крагулево  общ.  Добрич  за  проведени 

общински избори на 23.10. и 30.10.2011 г.

Докладва: Елена Маркова

25.  Имейл  от  ОИК  Пловдив  относно  неправомерно 

проникване  в  изборното  помещение  –  образувано  досъдебно 

производство от Второ РУП – гр. Пловдив. 

Докладва: Елена Маркова

26. Докладна записка от Ив. Цонковски – относно приемане 

на  вид  работно  облекло  на  служителите  по  трудово 

правоотношение.

Докладва: Иванка Грозева

27.  Писмо от Министерство на финансите отговор на наш 

изх.  № 514-НС/24.07.  във  връзка  с  възстановяване  на  неусвоени 

средства  по  бюджета  на  ЦИК,  за  приемане  на  план-сметка  за 

разходите по подготовката и произвеждането на избори за НС през 

2013 г.

Докладва: Иванка Грозева

28. Проект на решение за определяне на възнагражденията 

на ОИК и СИК за частичните избори на 29.09.2013 г.

Докладва: Иванка Грозева

29. Проект на решение за определяне на възнагражденията 

на комисията по чл. 242 от ИК за частичните избори на 29.09.2013 

г. 

Докладва: Иванка Грозева

30. Промяна в състава на ОИК – Девин, област Смолян.

Докладва: Гергана Маринова

31. Писмо от ИСИ, молба за среща с членове на ЦИК.

Докладва: Гергана Маринова
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32.  Писмо  от  НСО  с  приложена  фактура  за  извършена 

транспортна услуга,  съгласно Споразумение № 1851/15.03.2013 г. 

за м. юли 2013 г. 

Докладва: Елена Маркова

33.  Писмо  от  Община  В.  Търново  относно  неизплатено 

допълнително  възнаграждение  на  Валентин  Йонков  във  връзка  с 

участието му в СИК по време на изборите за НС на 12.05.2013 г.

Докладва: Елена Маркова

34.  Постановление  от  СРП,  относно  регистрацията  на  ПП 

„НФСБ”. 

Докладва: Елена Маркова

35.  Писмо  от  ПП  „РЗС”  и  други  партии  относно  внесен 

сигнал в ОИК Сливница, касаещ кмета на община Сливница – г-н 

Васко Стоилов – конфликт на интереси.

Докладва: Силва Дюкенджиева

36.  Писмо-запитване  от  ОИК-Сливница,  към  наш 

№ 723/12.08.2013 г., относно сигнала за конфликт на интереси.

Докладва: Силва Дюкенджиева

37. Писмо от В. Калчев, областния управител на област Русе, 

относно  протоколно  решение  от  15.07.  на  ЦИК  –  неизползвани 

изборни книжа. 

Докладва: Силва Дюкенджиева

38.  Имейл  от  Л.  Маринков  –  утвърден  от  областния 

управител  на  област  Враца  опис  на  заделените  за  унищожаване 

налични и неизползвани книжа и материали от произведените на 12 

май 2013 г. избори за 42 Народно събрание.

Докладва: Силва Дюкенджиева

39. Промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник.

Докладва: Силва Дюкенджиева
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40. Отговор на ГД „ГРАО” на наш изх. № 332/31.08.2013 г.  

относно местни избори през 2007 г.

Докладва: Силва Дюкенджиева

41. Писмо от ГД „ГРАО” – извършена проверка за гласуване 

в нарушение на правилата на ИК в произведения частичен избор за 

кмет на община Варна на 30.06. и втори тур на 07.07.2013 г.

Докладва: Силва Дюкенджиева

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Мая  Андреева, 

Мария  Мусорлиева,  Румяна  Сидерова,  Сабрие  Сапунджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Анна Манахова, Владимир 

Христов,  Гергана Маринова,  Иванка  Грозева,  Мариана  Христова, 

Паскал Бояджийски и Силва Дюкенджиева. 

ОТСЪСТВАХА:  Елена Маркова,  Бисер Троянов,  Валентин 

Бойкинов, Венцислав Караджов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев и 

Красимир Калинов.

Заседанието  бе  открито  в  14,20 ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 14 август. Имаме изискуемия кворум.

Разполагате с проект за дневен ред. Моля да се запознаете и 

ако  имате  възражения  да  ги  направите,  както  и  ако  имате 

допълнения  към  дневния  ред.  Може  и  в  хода  на  заседанието  да 

направите допълнения към обявения проект. 

Предлагам ви да определим господин Бояджийски за член 

на ЦИК, който да брои гласовете.
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Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10, против – 2.

Имаме решение. 

По  8  точка  –  Регистрация  на  ПП  „ВМРО-БНД”  за 

частичните избори на 29.09.2013 г.

Госпожо Маринова, заповядайте.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект  за 

решение  за  допускане  на  Политическа  партия  „ВМРО-БНД”  за 

участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  община  Белене,  област 

Плевен, община Гърмен, област Благоевград и община Трън, област 

Перник,  и  за  кмет  на  кметство  Шишманово,  община  Харманли, 

област Хасково и кметство Селча,  община Девин, област Смолян, 

насрочени на 29 септември 2013 г.:

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия  „ВМРО  – 

БЪЛГАРСКО  НАЦИОНАЛНО  ДВИЖЕНИЕ”,  подписано  от 

упълномощения  представител  на  партията  Карлос  Арналдо 

Контрера,  заведено  под  № 50  на  9  август  2013 г.  в  регистъра  на 

партиите за участие в частичните избори за кмет на община Белене, 

област Плевен, община Гърмен, област Благоевград и община Трън, 

област  Перник,  и  за  кмет  на  кметство  Шишманово,  община 

Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, област 

Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 05.08.2013 г. от СГС – 

ФО, 8 състав,  по ф.д.  № 8176/1999 г.;  удостоверение от Сметната 

палата  изх.  № 48-00-949  от  06.08.2013  г.  за  внесени  от  партията 

финансови  отчети  за  2010,  2011  и  2012  г.  и  пълномощно  от 

председателя на партията Красимир Дончев Каракачанов в полза на 

Карлос Арналдо Контрера.
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Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 59-МИ 

от 5 август 2011 г. и притежава удостоверение № 19 от 5 август 2011 

г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане  на  политическа  партия  „ВМРО  –  БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в частичните избори за 

кмет  на  община  Белене,  област  Плевен,  община  Гърмен,  област 

Благоевград и община Трън, област Перник, и за кмет на кметство 

Шишманово, община Харманли, област Хасково и кметство Селча, 

община Девин, област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „ВМРО  –  БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в частичните избори за 

кмет  на  община  Белене,  област  Плевен,  община  Гърмен,  област 

Благоевград и община Трън, област Перник, и за кмет на кметство 

Шишманово, община Харманли, област Хасково и кметство Селча, 

община Девин, област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на госпожа Маринова по т. 8 в дневния ред. 

Имате  ли  възражения,  коментари?  Ако  няма,  ще  подложа 

проекта на гласуване.

Който е съгласен с проекта за решение относно допускане на 

Политическа партия „ВМРО – Българско национално движение” за 

участие в частичните избори на 29 септември, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
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Имаме решение № 2761-МИ.

По  точка  9  –  Регистрация  на  ПП  „Българска 

социалдемокрация” за частичните избори на 29 септември 2013 г. 

Имате думата.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Докладвам  ви  и  проект  за 

допускане на Политическа партия „Българска социалдемокрация” за 

участие в частичните избори за кмет на за кмет на община Белене, 

област Плевен, община Гърмен, област Благоевград и община Трън, 

област Перник, насрочени на 29 септември 2013 г.

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия 

„БЪЛГАРСКА  СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”,  подписано  от 

представляващия и председател на партията Александър Трифонов 

Томов,  заведено  под  № 51  на  9  август  2013 г.  в  регистъра  на 

партиите за участие в частичните избори за кмет на община Белене, 

област Плевен, община Гърмен, област Благоевград и община Трън, 

област Перник, насрочени на 29 септември 2013 г.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 07.08.2013 г. от СГС – 

ФО,  1 състав,  по  ф.д.  № 5930/1998г.;  удостоверение  от  Сметната 

палата  изх.  № 48-00-950  от  07.08.2013  г.  за  внесени  от  партията 

финансови  отчети  за  2010,  2011  и  2012 г.  и  пълномощно  от 

председателя на партията Александър Трифонов Томов в полза на 

Димитър Александров Митев.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 75-МИ 

от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 35 от 8 август 2011 

г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане  на  политическа  партия  „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в частичните избори за кмет 
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на  община  Белене,  област  Плевен,  община  Гърмен,  област 

Благоевград  и  община  Трън,  област  Перник,  насрочени  на  29 

септември 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в частичните избори за кмет 

на  община  Белене,  област  Плевен,  община  Гърмен,  област 

Благоевград  и  община  Трън,  област  Перник,  насрочени  на  29 

септември 2013 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му. ”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви.

Колеги, чухте проекта за решение.

Имате ли възражения, забележки? Ако няма, подлагам го на 

гласуване. 

Който е съгласен с проекта за решение относно допускане на 

Политическа  партия  „Българска  социалдемокрация”  за  участие  в 

частичните избори на 29 септември в изброените в проекта общини, 

моля да гласува. 

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

Имаме решение № 2762-МИ.

По точка 30– Промяна в състава на ОИК – Девин, област 

Смолян.

Имате думата. 

ГЕРГАНА МАРИНОВА:  Колеги, докладвам ви и проект за 

промяна в състава на ОИК – Девин, област Смолян. 
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„Постъпило е предложение с вх. № 720/08.08.2013 г. от Руси 

Вадимов  Чаушев  –  упълномощен  представител  на  ПП  „ГЕРБ”, 

община  Девин,  за  промяна  в  състава  на  ОИК  –  Девин,  област 

Смолян. Предлага се на мястото на Ирина Асенова Уйковска – зам.-

председател  на  комисията,  да  бъде  назначена  Мария  Георгиева 

Андонова,  на  мястото  на  Васил  Симеонов  Василев  –  член  на 

комисията, да бъде назначен Веселин Руменов Порязов и на мястото 

на Димитрина Георгиева  Георгиева  – член на  комисията,  да бъде 

назначен Юри Рашков Бочуков. 

Към  предложението  са  приложени:  заявления  от  Ирина 

Асенова  Уйковска,  Димитрина  Георгиева  Георгиева  и  Васил 

Симеонов  Василев  за  освобождаването  им  от  състава  на  ОИК  - 

Девин;  декларации  по  чл. 16,  ал.  2  от  ИК  от  Мария  Георгиева 

Андонова, Веселин Руменов Порязов и Юри Рашков Бочуков; копия 

от дипломите за завършено висше образование на Веселин Руменов 

Порязов и Юри Рашков Бочуков и копие от дипломата за завършено 

полувисше  образование  на  Мария  Георгиева  Андонова;  3  бр. 

пълномощни и протокол № 6 от 02.08.2013 г. от проведено заседание 

на Общинското ръководство и членове на ПП „ГЕРБ” - Девин.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА  като  зам.-председател  на  ОИК  –  Девин, 

област  Смолян,  Ирина  Асенова  Уйковска,  ЕГН  …,  и  анулира 

издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Девин, област Смолян, 

Васил  Симеонов  Василев,  ЕГН  …,  и  анулира  издаденото  му 

удостоверение.
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ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Девин, област Смолян, 

Димитрина Георгиева Георгиева,  ЕГН …, и анулира издаденото й 

удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Девин,  област 

Смолян, Мария Георгиева Андонова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА  за  член  на  ОИК  –  Девин,  област  Смолян, 

Веселин Руменов Порязов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Девин, област Смолян, Юри 

Рашков Бочуков, ЕГН ...

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването му.”

Едната от дипломите е за завършено полувисше образование, 

но е от 1994 г. и според нашето решение до 1995 г. полувисшето 

образование  го  приравняваме  към  висше,  така  че  смятам,  че  са 

изпълнени изискванията на закона. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви.

Колеги, чухте проекта.

Имате ли възражения? Представени са всички документи в 

оригинал. Ако няма, подлагам го на гласуване.

Който е съгласен с проекта за решение относно промяна в 

състава на ОИК – Девин, област Смолян, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2763-МИ.

По  точка  2 –  Регистрация  на  ПП  „Нова  Алтернатива”  за 

частичните избори на 29 септември 2013 г.

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. 
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Уважаеми колеги, проектът е № 1222 и е за регистрация на 

Политическа  партия  „Нова  Алтернатива”,  която  досега  не  е 

регистрирана за участие в частични избори:

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия  „НОВА 

АЛТЕРНАТИВА”, подписано от представляващия и председател на 

партията Николай Георгиев Цонев, заведено под № 43 на 5 август 

2013 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за 

кмет  на  община  Белене,  област  Плевен,  община  Гърмен,  област 

Благоевград и община Трън, област Перник, и за кмет на кметство 

Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кметство Царимир, 

община  Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово, 

община Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, 

област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 22.07.2013 г. от СГС – 

ФО, 3 състав, по ф.д. № 624/2012 г.; заверен препис на решение от 

СГС за първоначална регистрация на партията;  заверен препис на 

решение  от  СГС  за  поправка  на  очевидна  фактическа  грешка; 

заверено  от  партията  копие  на  стр.  1  и  стр.  173  на  „Държавен 

вестник“, бр. 100 от 2012 г., в който е публикувано решение на СГС 

за  вписване  на  партията  в  регистъра  на  партиите;  протокол  от 

заседание  на  Политическия  съвет  на  политическа  партия  „НОВА 

АЛТЕРНАТИВА” от 01.07.2013 г. с решение за участие на партията 

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

община Гърмен, област Благоевград и община Трън, област Перник, 

и  за  кмет  на  кметство  Хлябово,  община  Тополовград,  област 

Хасково, кметство Царимир, община Съединение, област Пловдив, 

кметство  Шишманово,  община  Харманли,  област  Хасково  и 

кметство  Селча,  община  Девин,  област  Смолян,  насрочени  на  29 

септември 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; 
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образец  от  печата  на  партията;  удостоверение  №  48-00-895  от 

29.07.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови 

отчети за 2012 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата 

партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 22.07.2013 г., 

издадено от СГС – ТО, по ф.д. № 624/2012 г.; удостоверение № 100-

156 от 05.08.2013 г. от „Първа инвестиционна банка” АД , за банкова 

сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, 

съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 690 

избиратели,  подкрепящи  регистрацията  на  партията  за  участие  в 

частичните  избори  за  кмет  на  община  Белене,  област  Плевен, 

община Гърмен, област Благоевград и община Трън, област Перник, 

и  за  кмет  на  кметство  Хлябово,  община  Тополовград,  област 

Хасково, кметство Царимир, община Съединение, област Пловдив, 

кметство  Шишманово,  община  Харманли,  област  Хасково  и 

кметство  Селча,  община  Девин,  област  Смолян,  насрочени  на  29 

септември  2013  г.;  копие  от  нотариално  заверено  пълномощно 

№ 2164/15.07.2013 г.  от  представляващия  партията  Николай 

Георгиев Цонев в полза на Камелия Стоянова Нейкова.

След  извършена  проверка  от  ГД  „ГРАО”  на  списъка  на 

избирателите,  подкрепящи  регистрацията  на  партията,  се 

установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 

7000 подписа, съгласно писмо изх. № АУ01-2721 от 09.08 2013 г.

Изпълнени  са  изискванията  на  чл.  76,  ал.  1  и  чл.  89  от 

Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за 

регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в 

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

Решение № 2751-МИ от 15 юли 2013 г. на ЦИК за  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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Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 

и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА” 

за участие в частичните избори за кмет на община Белене, област 

Плевен, община Гърмен, област Благоевград и община Трън, област 

Перник,  и  за  кмет  на  кметство  Хлябово,  община  Тополовград, 

област  Хасково,  кметство  Царимир,  община  Съединение,  област 

Пловдив, кметство Шишманово, община Харманли, област Хасково 

и кметство Селча, община Девин, област Смолян, насрочени на 29 

септември 2013 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”

Съгласно  писмото  на  ГД  „ГРАО”  от  представените  10 690 

подписа проверените подписи са 7983 и съответно брой коректни 

записи – 7254. Спазено е изискването на закона. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Имаме проект на решение за регистрация. Върнала се е проверката 

на подписката за тази партия. 

Възражения, забележки? Ако няма, подлагам го на гласуване.

Който е съгласен с проекта за решение относно регистрация 

на Политическа партия „Нова Алтернатива” за частичния избор на 

29 септември, моля да гласува. 

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

Имаме решение № 2764-МИ. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Аз  гласувах  за  „Нова 

Алтернатива”  обаче  на  подписката  какво  пише?  Защото  гледах  и 

други  подписки.  Трябва  да  погледнем  подписката  дали  пише  за 
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всички видове избори, или подписката е събрана за един вид избори. 

Защото  особеното  тук  при  тези  случаи  за  партиите,  които  не  са 

регистрирани в Централната избирателна комисия за общите избори, 

е,  че подписката трябва да съдържа подписи за всички избори, за 

които е подадено заявлението. Нека да проверим това, колеги. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Написано  е:  „за  насрочените  на  29 

септември частични избори”. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Проблемът  е  голям,  ако  пише 

„за насрочените на 29-и избори”, защото има няколко указа, с които 

са насрочени. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В проекта за решение 

пише, че е за участие във всички частични избори и са изброени. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Дали са изброени?

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В проекта за решение е 

така. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Искам само, колеги, да уточня, 

че документите на тази партия са приемани от колегата Бойкинов. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз ще отида да видя преписката, 

защото,  ако  пише  „за  всички  избори  на  29  септември”  е  голям 

проблем. За какво ги приемаме тези изборни книжа? Нека да видим.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Добре,  колеги.  Ние 

имаме решение. Няма проблем да видим как е подписката. А сега да 

продължим.

По точка 10 – Регистрация на Политическа партия „БСП” за 

частичните избори на 29 септември 2013 г. 

Имате думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, предлагам на 

вашето внимание проект за решение с № 1223 – проект за решение 

за  допускане  на  Политическа  партия  „Българска  социалистическа 

партия” за участие в частичните избори за кмет на община Белене, 
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община  Гърмен,  община  Трън  и  кметове  на  кметства  в  Хлябово, 

Царимир, Шишманово и Селча, насрочени за 29 септември 2013 г. 

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия 

„БЪЛГАРСКА  СОЦИАЛИСТИЧЕСКА  ПАРТИЯ”,  подписано  от 

представляващия  и  председател  на  партията  Сергей  Дмитриевич 

Станишев,  заведено под № 52 на 12 август 2013 г.  в регистъра на 

партиите и коалициите от партии за участие в частичните избори за 

кмет  на  община  Белене,  област  Плевен,  община  Гърмен,  област 

Благоевград и община Трън, област Перник, и за кмет на кметство 

Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кметство Царимир, 

община  Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово, 

община Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, 

област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 05.08.2013 г. от СГС – 

ФО,  4 състав,  по ф.д.  № 1969/1990 г.;  копие от  удостоверение  от 

Сметната палата с изх. № 48-00-749 от 14.05.2013 г. за внесени от 

партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г. и пълномощно от 

представляващия партията Сергей Дмитриевич Станишев в полза на 

Аглика Стефчева Виденова.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 67-МИ 

от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 27 от 8 август 2011 

г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане  на  политическа  партия  „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в частичните избори 

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

Благоевград и община Трън, област Перник, и за кмет на кметство 

Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кметство Царимир, 

община  Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово, 
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община Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, 

област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в частичните избори 

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

Благоевград и община Трън, област Перник, и за кмет на кметство 

Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кметство Царимир, 

община  Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово, 

община Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, 

област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви.

Колеги, чухте доклада на госпожа Дюкенджиева.

Имате ли възражения? Ако няма, го подлагам на гласуване.

Който  е  съгласен  с  решението  относно  допускане  на 

Политическа партия „Българска социалистическа партия” за участие 

в частичните избори на 29 септември, моля да гласува. 

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

Имаме решение № 2765-МИ.

Може ли да продължа с нещо друго, което не е регистрация?

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да.

По точка 41 – Писмо от ГД „ГРАО” – извършена проверка за 

гласуване  в  нарушение  на  правилата  на  Изборния  кодекс  в 
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произведения частичен избор за кмет на община Варна на 30.06. и 

втори тур на 07.07.2013 г.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № 728 от 

12  август  2013  г.  сме  получили  писмо  от  ГД  „ГРАО”  относно 

извършена  проверка  за  гласуване  в  нарушение  на  правилата  на 

Изборния кодекс и дали едно лице е било придружител на повече от 

двама избиратели в произведения частичен избор за кмет на община 

Варна на 30 юни 2013 г. и при произведения втори тур на 7 юли 2013 

г.

Колеги,  аз  няма  да  чета  цялото  писмо.  Искам  само  да 

информирам  Централната  избирателна  комисия,  че  лицата, 

гласували повече от един път на 30 юни в община Варна са 3 лица, 

лицата, гласували без избирателни права на 30 юни са 123 лица, а 

лицата без избирателни права, гласували на 7 юли, са 118 лица. 

Съгласно  нашата практика  предлагам това  писмо,  освен  за 

сведение на Централната избирателна комисия, да бъде изпратено и 

на  Районна  прокуратура  –  Варна,  с  лицата,  които  са  гласували  в 

нарушение на Изборния кодекс. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Те  са  повече,  отколкото  на 

парламентарните избори.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Повече са.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Определено  сериозен 

брой, гласували в нарушение. 

Всъщност ГД „ГРАО” не са ли го изпратили?

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Дори и да са го изпратили, да го 

изпратим. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре.

Колеги, чухте предложението. Коментари? 

Ако няма, който е съгласен да се изпрати по компетентност 

на Районна прокуратура Варна, моля да гласува.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.

Приема се. 

Заповядайте, госпожо Сапунджиева.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА:  Колеги, аз поставих въпроса за 

подписката на „Нова Алтернатива”. Погледнах, там е записано, а и в 

нашата изборна книга приложение № 17 е така: за изборите на еди-

коя си дата. 

Дайте  обаче  сега  да  погледнем  принципните  решения  на 

комисията  за  проверка  на  подписките  и  за  това  как  „ГРАО” 

преценява дали лицата, които са подкрепили тази партия за участие 

в изборите на 29 юни имат избирателни права,  при положение че 

указите са издадени и са обнародвани на дати както следва: 

Единия – за насрочване на частичен избор в Хлябово, община 

Тополовград,  област  Хасково  е  издаден  на  13  март.  Значи 

уседналостта трябва да се преценява към датата на указа. И аз затова 

поставям въпроса как се преценява подкрепящите подписката дали 

имат избирателни права. И тук Централната избирателна комисия не 

знам какво сме правили, но изпадаме в едно тежко нарушение на 

Изборния  кодекс,  което  може  да  доведе  до  оспорване  на  всички 

видове избори, като се започне от регистрацията.

Указът за Царимир е издаден на 19 април 2013 г. 

Указът за Белене е издаден на 14 юни 2013 г.

Указът на президента за Гърмен е издаден на 16 юни 2013 г.

Указът за Шишманово е на 16 юни. 

Указът за Трън е издаден на 29 юни.

Указът за Селча, община Девин, област Смолян, е издаден на 

29 юни.

Указите, колеги, са издадени на различни дати и дайте да го 

решим този  въпрос,  да  имаме  яснота,  защото  на  месните  избори 

имаме уседналост. Става въпрос за местни избори. И уседналостта 
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трябва  да  важи  и  за  избирателите.  Тоест  лицата,  подкрепящи 

регистрацията на тези партии имат ли избирателни права? Дайте да 

преценим към кой момент се преценява това с оглед на това, че се 

провеждат  избори  на  една  и  съща  дата,  но  са  издадени  укази  на 

различни дати.

За мен това е въпрос от съществено значение, колеги. Дайте 

да го решим, да имаме яснота занапред. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние сме решили този въпрос и във 

всяка хронограма под табличката отдолу пише от коя дата започват 

да  текат  шестте  месеца,  предвидени в Изборния кодекс.  На всяка 

хронограма, която ние приемаме, последното изречение е това. И за 

всеки вид избор уседналостта се отчита от съответния указ и никога 

не е една и съща, тъй като е на една и съща дата.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Ето това исках да разбера.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Христов.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председател.

Уважаеми колеги, аз се учудвам – това не е ли 2013 г. и ние 

вече  не  сме  ли  правили  местни  избори?  Защото  уседналостта  по 

смисъла на действащия закон се преценява не към датата на указа, а 

към датата на изборите. И той е шест месеца преди изборния ден. 

Ако не ме лъже паметта, тук става дума за 29 март, което ние сме 

указали и го има във всички книжа. Поради което воденето на тази 

дискусия  в  момента,  според  мен  е  само  загуба  на  време.  Ако 

мислите, че не съм прав – да продължаваме. 

Без  значение от деня на указа  уседналостта  е  една и съща 

щом изборът е на 29 септември. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Колеги,  имате  ли 

коментари по този въпрос?

21



Господин Бояджийски. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Моят  коментар  беше  да 

продължим  с  докладването  на  преписките  по  регистрация  на 

политическите  партии.  Въпросът  с  уседналостта  касае 

избирателното право, не касае правото да се подпишеш в подписка 

за  подкрепа на политическа партия – справка чл.  82 от Изборния 

кодекс. 

Тези въпроси сме ги дискутирали, решили и няма смисъл да 

се  връщаме  на  тях.  Колегата  провери  подписката,  мисля,  че 

докладва, че е в ред и съгласно нашата изборна книга.

Предлагам ви, колеги, да продължим. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Имате  ли  други 

коментари?

Госпожо Сапунджиева, искате ли думата? 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Поставих този въпрос, защото го 

считам за важен. 

Права  е  колегата  Сидерова  –  въпросът  е  отразен  в 

хронограмата  и аз  го поставям,  защото отсъствах известно време. 

Простете, но искам да проверя всичко. В края на краищата искам да 

съм убедена в това, което правя и когато гласувам да съм убедена в 

това, че давам гласа си законосъобразно. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Няма  проблем,  нали 

затова го обсъждаме. 

По точка 15 –  Регистрация  на  ПП „НПСД” за  частичните 

избори на 29 септември 2013 г. 

Господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, предлагам ви 

проект за решение: 
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„Постъпило е заявление от политическа партия „НАРОДНА 

ПАРТИЯ  СВОБОДА  И  ДОСТОЙНСТВО“,  подписано  от 

представляващия  и  председател  на  партията  Корман  Якубов 

Исмаилов,  заведено под № 57 на 14 август  2013 г.  в  регистъра  на 

партиите за участие в частичните избори за кмет на община Белене, 

област Плевен, община Гърмен, област Благоевград и община Трън, 

област  Перник,  и  за  кмет  на  кметство  Хлябово,  община 

Тополовград,  област  Хасково,  кметство  Царимир,  община 

Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово,  община 

Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, област 

Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 03.07.2013 г. от СГС – 

ФО, 1 състав, по ф.д. № 875/2012 г.; заверен препис на решение от 

СГС за първоначална регистрация на партията; заверено от партията 

копие на стр. 1 и стр. 112 на „Държавен вестник“, бр. 30 от 2013 г., в 

който  е  публикувано решение на  СГС за  вписване  на  партията  в 

регистъра  на  партиите;  препис-извлечение  от  протокол  №  03  от 

28.07.2013 г. от заседание на Националния координационен съвет на 

политическа  партия  „НАРОДНА  ПАРТИЯ  СВОБОДА  И 

ДОСТОЙНСТВО“, на което е взето решение за участие на партията 

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

община Гърмен, област Благоевград и община Трън, област Перник, 

и  за  кмет  на  кметство  Хлябово,  община  Тополовград,  област 

Хасково, кметство Царимир, община Съединение, област Пловдив, 

кметство  Шишманово,  община  Харманли,  област  Хасково  и 

кметство  Селча,  община  Девин,  област  Смолян,  насрочени  на  29 

септември 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; 

образец  от  печата  на  партията;  удостоверение  №  48-00-907  от 

29.07.2013 г. на Сметната палата; заверено от СГС копие на устава 
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на  политическата  партия;  удостоверение  на  основание  чл.  19а  от 

ЗПП от 01.08.2013 г., издадено от СГС – ТО, по ф.д. № 875/2012 г.; 

банково  удостоверение  изх.  № 145-147  от  13.08.2013  г.  от 

„Райфайзен банк (България)” ЕАД , за банкова сметка, по която ще 

се  обслужва  предизборната  кампания;  списък,  съдържащ  трите 

имена,  ЕГН  и  саморъчен  подпис  на  заявени  8783  избиратели, 

подкрепящи  регистрацията  на  партията  за  участие  в  частичните 

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

област  Благоевград  и  община  Трън,  област  Перник,  и  за  кмет  на 

кметство Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кметство 

Царимир,  община  Съединение,  област  Пловдив,  кметство 

Шишманово, община Харманли, област Хасково и кметство Селча, 

община Девин, област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 3 от Изборния кодекс и 

Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. и Решение № 2751-МИ от 15 

юли 2013 г. на ЦИК за регистрацията на ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ 

СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО”  за участие в частичните избори за 

кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г.  в условията 

на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 

89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 

и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  политическа  партия  „НАРОДНА  ПАРТИЯ 

СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО” за участие в частичните избори за 

кмет  на  община  Белене,  област  Плевен,  община  Гърмен,  област 

Благоевград и община Трън, област Перник, и за кмет на кметство 

Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кметство Царимир, 

община  Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово, 

24



община Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, 

област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”

Само  с  оглед  на  досегашната  дискусия  и  уточнение  –  в 

списъка също са посочени общо за всичките избори, насрочени за 29 

септември 2013 г. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Проектът е с № 1229. Днес е представена подписката, изпратена е за 

проверка. 

МАЯ АНДРЕЕВА: В условията на неприключила процедура, 

нали?

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да, което е записано.

Имате ли коментари по този проект? 

Заповядайте. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Първо,  по  отношение  на 

въпроса, който поставих преди – по отношение на справката в чл. 82 

ал.  1,  т.  7  казва:  „не  по-малко  от  7  хиляди избиратели”.  С  оглед 

уседналостта  в  местните  избори  избиратели  са  лицата,  които 

отговарят на изискванията за уседналост.

Поради което за протокола умишлено го казвам, тъй като бях 

помолена да си направя справка и не съм съгласна с бележката на 

господин Бояджийски, обадих се и на господин Гетов, който каза, че 

при проверка на подписките се отчита уседналостта. Считам, че това 

е важно да влезе в протокола на Централната избирателна комисия и 

имаме представена такава проверка за партия „Нова Алтернатива”. 

Уседналостта на избирателите, подкрепящи подписките, се отчита, 

тъй като става въпрос за местни избори.
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Това,  което  искам  да  попитам  колегата  Александров,  е 

въпросът, който зададох и на колегата Дюкенджиева – подписката 

само с датата ли е,  както ние сме записали, разбира се,  в нашето 

Приложение № 17? Защото ние така сме направили приложението 

си – само с датата, без да се упоменава за кои избори. 

Между  другото,  в  нашето  Приложение  №  17  имаме: 

„Подписаните  даваме  съгласие  личните  ни  данни  да  бъдат 

обработени  във  връзка  с  произвеждане  на  избори  за  общински 

съветници на…” само датите, без да са посочени населените места. 

Така ли е направена подписката, колега? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз затова с оглед уточнение още 

когато докладвах проекта казах, че е посочена само датата, тоест за 

изборите, насрочени на 29 септември 2013 г. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Бояджийски.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Само  като  допълнение  към 

изказването на госпожа Сапунджиева – справка също § 1, т. 4… 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Няма да правя повече справки.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  …  и  т.  5,  и  т.  3,  в  която 

уседналостта се привързва към датата на произвеждане на изборите. 

Така  че  независимо от  това  кога  е  издаден  указът  на  президента, 

уседналостта е към датата на изборите. Това беше и спорът Ви, и 

въпросът  Ви  как  така  ще  се  проверява  уседналостта  като  имало 

различни  дати  на  указите.  И  отговорът  е,  че  много  лесно  ще  се 

провери, защото той е закован към дата 29 септември, по което няма 

спор. 

Мисля, че е важно за всички колеги да изчистим най-накрая 

това  недоразумение.  Госпожа  Сапунджиева  мисля,  че  също  го 

изчисти за себе си. Предлагам да продължим. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: В момента не можем да 

подложим на гласуване проекта за решение. 
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По  точка  29  –  Проект  на  решение  за  определяне  на 

възнаграждението  на  ОИК  и  СИК  за  частичните  избори  на  29 

септември 2013 г. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, докладвам ви проект № 1219, 

който  касае  определяне  възнагражденията  на  общинските 

избирателни  комисии  и  на  секционните  избирателни  комисии  за 

произвеждане  на  частични  избори  за  кмет  на  община  Белене, 

община  Гърмен,  община  Трън,  кметство  Хлябово,  кметство 

Царимир, кметство Шишманово и кметство Селча, насрочени за 29 

септември 2013 г. 

В  решението,  искам  да  ви  обърна  внимание,  че  съм  се 

съобразила  с  решението,  което  Централната  избирателна  комисия 

взе,  когато  определяхме  възнагражденията  на  ОИК  Варна.  Както 

знаете,  ние  преработихме  нашето  решение  и  направихме 

възнаграждението  на  Общинската  избирателна  комисия  не 

еднократно, както досега, а помесечно. И на същото това заседание 

взехме решение оттук нататък на общинските избирателни комисии 

за произвеждане на всички частични избори до края на мандата на 

ОИК  да  бъдат  определяни  месечни  възнаграждения.  Надявам  се 

всички си спомняте. 

Разбира се съобразила съм се с това, че общините са с по-

малко секции и  затова  съм предложила  размер,  който  досега  сме 

приемали,  а  именно:  за  председател  –  540  лв.,  за  заместник-

председател  –  486 лв.,  за  секретар  –  486  лв.  и  за  член –  459 лв. 

Разликата е само, че се получава помесечно, а именно за 50-те дни, а 

не еднократно за 50-те дни, както досега.

В т. 2 съм спазила също размера на възнагражденията, които 

приехме за секционните избирателни комисии на изборите за Варна, 
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а  именно:  председател  –  40  лв.,  заместник-председател  –  35  лв., 

секретар – 35 лв., член – 32 лв.

В  т.  3  съм  засегнала  десетте  лева,  които  отпускаме  на 

комисията по чл. 231, ал. 1 – тричленната, която предава книжата и 

материалите  на  Общинската  избирателна  комисия  и  съответно  те 

получават 10 лв. извън сумата по т. 2. 

Точка 4 касае произвеждането на втори тур и че членовете на 

СИК получават ново възнаграждение при наличие на втори тур.

И  т.  5  е,  че  възнагражденията  са  за  сметка  на  общинския 

бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги,  предлагам ви 

да се запознаете с този проект, но сега да продължим с проектите за 

регистрация и след малко ще се върнем към него.

Вече  имаме  кворум  и  мога  да  подложа  на  гласуване 

докладвания  от  господин  Андреев  проект  за  регистрация  на 

Политическа партия „Народна партия свобода и достойнство”.

Има ли коментари по този проект? Ако няма, подлагам го на 

гласуване.

Който е съгласен с проекта за решение относно регистрация 

на  Политическа  партия  „Народна  партия  свобода  и  достойнство” 

при  условията  на  неприключила  процедура,  тъй  като  днес  е 

предадена подписката, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11, против – 2.

Имаме решение № 2766-МИ.

Колеги,  кой  има  готовност  да  докладва  проект  за 

регистрация?

По точка 9 – Регистрация на Политическа партия „Движение 

за права и свободи” за частичните избори на 29 септември 2013 г.

Госпожо Солакова, заповядайте.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект  за 

решение за допускане на Политическа партия „Движение за права и 

свободи” за участие в частичните избори за кмет на община Белене, 

община Гърмен и община Трън и за кметове на кметства Хлябово, 

Царимир, Шишманово и Селча:

„Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ 

ЗА  ПРАВА  И  СВОБОДИ”,  подписано  от  представляващия  и 

председател на партията Лютви Ахмед Местан, заведено под № 42 

на 1 август 2013 г. в регистъра на партиите за участие в частичните 

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

област  Благоевград  и  община  Трън,  област  Перник,  и  за  кмет  на 

кметство Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кметство 

Царимир,  община  Съединение,  област  Пловдив,  кметство 

Шишманово, община Харманли, област Хасково и кметство Селча, 

община Девин, област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 29.07.2013 г. от СГС – 

ФО,  3 състав,  по  ф.д.  №  2574/1990  г.;  заверено  копие  от 

удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-008 от 26.07.2013 

г. за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г. и 

пълномощно от председателя на партията Лютви Ахмед Местан в 

полза на Мустафа Сали Карадайъ.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 78-МИ 

от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 37 от 8 август 2011 

г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане  на  политическа  партия  „ДВИЖЕНИЕ  ЗА  ПРАВА  И 

СВОБОДИ”  за  участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  община 

Белене,  област  Плевен,  община  Гърмен,  област  Благоевград  и 

община  Трън,  област  Перник,  и  за  кмет  на  кметство  Хлябово, 
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община Тополовград,  област  Хасково,  кметство Царимир,  община 

Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово,  община 

Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, област 

Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ”  за  участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  община 

Белене,  област  Плевен,  община  Гърмен,  област  Благоевград  и 

община  Трън,  област  Перник,  и  за  кмет  на  кметство  Хлябово, 

община Тополовград,  област  Хасково,  кметство Царимир,  община 

Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово,  община 

Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, област 

Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.” 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на госпожа Солакова. 

Имате  ли  въпроси,  възражения?  Ако  няма,  ще  подложа 

проекта на гласуване. 

Който е съгласен с проекта за решение относно допускане на 

Политическа партия „Движение за права и свободи” в частичните 

избори на 29 септември, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2767-МИ.

По точка 11 – Регистрация на Политическа партия „ГЕРБ” за 

частичните избори на 29 септември 2013 г.
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Заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Продължавам,  колеги,  с  постъпили 

документи от дежурството ми на 13 август, за насрочените избори на 

29 септември:

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия  „ГЕРБ”, 

подписано  от  Цветомир  Петров  Паунов  –  упълномощен 

представител  на  партията  съгласно  пълномощно  КО-Г-

037/22.07.2011 г., заведено под № 53 на 13 август 2013 г. в регистъра 

на  партиите  за  участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  община 

Белене,  област  Плевен,  община  Гърмен,  област  Благоевград  и 

община  Трън,  област  Перник,  и  за  кмет  на  кметство  Хлябово, 

община Тополовград,  област  Хасково,  кметство Царимир,  община 

Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово,  община 

Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, област 

Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 13.08.2013 г. от СГС – 

ФО, 3 състав,  по ф.д.  № 1545/2007 г.;  удостоверение от Сметната 

палата  изх. №  48-00-742  от  14.05.2013  г.  за  внесени  от  партията 

финансови  отчети  за  2010,  2011  и  2012  г.  и  заверено  копие  от 

пълномощно от председателя на партията Бойко Методиев Борисов 

в полза на Цветомир Петров Паунов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 39-МИ 

от 29 юли 2011 г. и притежава удостоверение № 1 от 29 юли 2011 г. 

за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане на политическа партия „ГЕРБ” за участие в частичните 

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

област  Благоевград  и  община  Трън,  област  Перник,  и  за  кмет  на 

кметство Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кметство 
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Царимир,  община  Съединение,  област  Пловдив,  кметство 

Шишманово, община Харманли, област Хасково и кметство Селча, 

община Девин, област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „ГЕРБ”  за  участие  в 

частичните  избори  за  кмет  на  община  Белене,  област  Плевен, 

община Гърмен, област Благоевград и община Трън, област Перник, 

и  за  кмет  на  кметство  Хлябово,  община  Тополовград,  област 

Хасково, кметство Царимир, община Съединение, област Пловдив, 

кметство  Шишманово,  община  Харманли,  област  Хасково  и 

кметство  Селча,  община  Девин,  област  Смолян,  насрочени  на  29 

септември 2013 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на  госпожа Солакова  –  проект  на  решение относно  допускане  на 

Политическа партия „ГЕРБ” на частичните избори на 29 септември 

2013 г.

Въпроси, възражения? 

Ако няма,  който е  съгласен  с  проекта  за  решение относно 

допускане на Политическа партия „ГЕРБ”, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2768-МИ.

По точка 12 – Регистрация на Политическа партия „ДСБ” за 

частичните избори на 29 септември 2013 г.

Заповядайте.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря.

Колеги,  постъпило  е  заявление  от  „Демократи  за  силна 

България” за участие в частичния избор за кмет на община Белене, 

област Плевен на 29 септември 2013 г.:

„Постъпило е заявление от политическа партия „Демократи за 

силна  България”,  подписано  от  Радан  Кънев  в  качеството  му  на 

упълномощен представител на ПП „Демократи за силна България”, 

заведено под № 54 на 13 август 2013 г. в регистъра на партиите за 

участие в частичния избор за кмет на община Белене, област Плевен, 

насрочен на 29 септември 2013 г.

Към заявленията  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 08.08.2013 г. от СГС – 

ФО, 3 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.; удостоверение № 48-00-951 от 

13.08.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови 

отчети  за  2010,  2011  и  2012  г.;  пълномощно  от  представляващия 

партията Иван Йорданов Костов в полза на Радан Миленов Кънев и 

пълномощно  от  Радан  Миленов  Кънев  за  преупълномощаване  на 

Мартин Руменов Павлов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 52-МИ 

от 4 август 2011 г. и притежава удостоверение № 13 от 4 август 2011 

г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане на политическа партия „Демократи за силна България” за 

участие в частичния избор за кмет на община Белене, област Плевен, 

насрочен на 29 септември 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
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ДОПУСКА  политическа  партия  „Демократи  за  силна 

България” за участие в частичния избор за кмет на община Белене, 

област Плевен, насрочен на 29 септември 2013 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.

Възражения, забележки? Ако няма, подлагам го на гласуване.

Който е съгласен с проекта за решение относно допускане на 

Политическа  партия  Демократи  за  силна  България за  участие  в 

частичния избор за кмет на община Белене на 29 септември, моля да 

гласува. 

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

Имаме решение № 2769-МИ. 

По точка 13 – Регистрация на Политическа партия „БЗНС” за 

частичните избори на 29 септември 2013 г.

Заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  заявление, 

постъпило от „Български земеделски народен съюз”:

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия 

„БЪЛГАРСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  НАРОДЕН  СЪЮЗ”,  подписано  от 

упълномощения представител на партията Росица Гинчева Русева, 

заведено под № 55 на 13 август 2013 г. в регистъра на партиите за 

участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  община  Белене,  област 

Плевен, община Гърмен, област Благоевград и община Трън, област 

Перник,  и  за  кмет  на  кметство  Хлябово,  община  Тополовград, 

област  Хасково,  кметство  Царимир,  община  Съединение,  област 

Пловдив, кметство Шишманово, община Харманли, област Хасково 
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и кметство Селча, община Девин, област Смолян, насрочени на 29 

септември 2013 г.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 09.08.2013 г. от СГС – 

ФО, 2 състав,  по ф.д.  № 2274/1990 г.;  удостоверение от Сметната 

палата  №  48-00-155  от  19.03.2013  г.  за  внесени  от  партията 

финансови  отчети  за  2010,  2011  и  2012  г.  и  пълномощно  от 

председателя на партията Николай Нанков Ненчев в полза на Росица 

Гинчева Русева.

Партията  е  регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 108-

МИ от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 67 от 8 август 

2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане  на  политическа  партия  „БЪЛГАРСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН  СЪЮЗ  ”  за  участие  в  частичните  избори  за  кмет  на 

община Белене, област Плевен, община Гърмен, област Благоевград 

и  община  Трън,  област  Перник,  и  за  кмет  на  кметство  Хлябово, 

община Тополовград,  област  Хасково,  кметство Царимир,  община 

Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово,  община 

Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, област 

Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „БЪЛГАРСКИ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в частичните избори 

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

Благоевград и община Трън, област Перник, и за кмет на кметство 

Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кметство Царимир, 

община  Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово, 
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община Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, 

област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте проекта 

за решение относно допускане на Политическа партия „Български 

земеделски народен съюз”.

Ако нямате  възражения или забележки,  който е  съгласен  с 

проекта за решение, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2770-МИ.

По точка 14 –  Регистрация на Политическа партия „Лидер” 

за частичните избори на 29 септември 2013 г.

Заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам ви заявление  от 

Политическа партия „Лидер”:

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия  „ЛИДЕР”, 

подписано от Кънчо Янев Филипов в качеството на председател и 

представляващ партията, заведено под № 56 на 13 август 2013 г. в 

регистъра  на  партиите  за  участие  в  частичния  избор  за  кмет  на 

община Гърмен, област Благоевград, насрочен на 29 септември 2013 

г.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 13.08.2013 г. от СГС – 

ФО, 3 състав, по ф.д. № 10918/2007 г.; удостоверение № 48-00-952 

от  13.08.2013  г.  на  Сметната  палата  за  внесени  от  партията 

финансови  отчети  за  2010,  2011  и  2012  г.  и  пълномощно  от 
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представляващия партията Кънчо Янев Филипов в полза на Стилиян 

Никифоров Аврамов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 58-МИ 

от 5 август 2011 г. и притежава удостоверение № 18 от 5 август 2011 

г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане на политическа партия „ЛИДЕР” за участие в частичния 

избор за кмет на община Гърмен, област Благоевград, насрочен на 

29 септември 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „ЛИДЕР”  за  участие  в 

частичния  избор  за  кмет  на  община  Гърмен,  област  Благоевград, 

насрочен на 29 септември 2013 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.

Ако нямате възражения или забележки,  който е  съгласен с 

проекта  за  решение  относно  допускане  на  Политическа  партия 

„Лидер” за участие в частичния избор за кмет на община Гърмен на 

29 септември, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2771-МИ.

По точка 3 – Регистрация на Политическа партия „БСДП” за 

частичните избори на 29 септември 2013 г. 

Заповядайте, господин Бояджийски.
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ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Проектът  с  №  1215  е  за 

регистрация на „Българска социалдемократическа партия”:

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия 

„БЪЛГАРСКА  СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА  ПАРТИЯ”, 

подписано от представляващия и председател на партията Йордан 

Ангелов  Нихризов,  заведено  под  №  44  на  5  август  2013 г.  в 

регистъра на партиите за  участие в частичните избори за кмет на 

община Гърмен, област Благоевград и община Трън, област Перник, 

насрочени на 29 септември 2013 г.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 10.07.2013 г. от СГС – 

ФО, 1 състав, по ф.д. № 572/1990 г. и удостоверение № 48-00-884 от 

15.07.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови 

отчети за 2010, 2011 и 2012 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 79-МИ 

от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 38 от 8 август 2011 

г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане  на  политическа  партия  „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в частичните 

избори за  кмет  на  община  Гърмен,  област  Благоевград  и  община 

Трън, област Перник, насрочени на 29 септември 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в частичните 

избори за  кмет  на  община  Гърмен,  област  Благоевград  и  община 

Трън, област Перник, насрочени на 29 септември 2013 г.

38



Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на господин Бояджийски. 

Ако  нямате  възражения  или  забележки,  подлагам  на 

гласуване  проект  за  решение  относно  допускане  на  Политическа 

партия  „Българска  социалдемократическа  партия”  за  участие  в 

частичните избори за кмет на общини Гърмен и Трън.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2772-МИ.

По точка 5 –  Регистрация на Политическа партия „Съюз на 

демократичните  сили”  за  участие  в  частичните  избори  на  29 

септември 2013 г. 

Заповядайте.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Следващият проект е с № 1216, 

той е за допускане на Политическа партия „Съюз на демократичните 

сили” за  участие в частичните избори за кмет на община Белене, 

община Гърмен, община Трън, кмет на кметство Хлябово, кметство 

Царимир, кметство Шишманово и кметство Селча, насрочени за 29 

септември 2013 г.:

„Постъпило е заявление от политическа партия „СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ  СИЛИ”,  подписано  от  представляващия  и 

председател на партията Емил Станев Кабаиванов, заведено под № 

46  на  6  август  2013 г.  в  регистъра  на  партиите  за  участие  в 

частичните  избори  за  кмет  на  община  Белене,  област  Плевен, 

община Гърмен, област Благоевград и община Трън, област Перник, 

и  за  кмет  на  кметство  Хлябово,  община  Тополовград,  област 
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Хасково, кметство Царимир, община Съединение, област Пловдив, 

кметство  Шишманово,  община  Харманли,  област  Хасково  и 

кметство  Селча,  община  Девин,  област  Смолян,  насрочени  на  29 

септември 2013 г.

Към  заявлението  са  приложени:  заверено  копие  от 

удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено 

на  22.07.2013 г.  от  СГС – ФО,  7  състав,  по ф.д.  № 1661/1997 г.; 

заверено копие от удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-

754  от  15.05.2013  г.  за  внесени от  партията  финансови  отчети  за 

2010,  2011  и  2012  г.  и  пълномощно от  председателя  на  партията 

Емил Станев Кабаиванов в полза на Кирил Николов Кирилов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 70-МИ 

от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 30 от 8 август 2011 

г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане на политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ”  за  участие  в  частичния  избор  за  кмет  на  община  Варна, 

област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г. за участие в частичните 

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

област  Благоевград  и  община  Трън,  област  Перник,  и  за  кмет  на 

кметство Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кметство 

Царимир,  община  Съединение,  област  Пловдив,  кметство 

Шишманово, община Харманли, област Хасково и кметство Селча, 

община Девин, област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „СЪЮЗ  НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ  СИЛИ”  за  участие  в  частичните  избори  за 

кмет  на  община  Белене,  област  Плевен,  община  Гърмен,  област 
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Благоевград и община Трън, област Перник, и за кмет на кметство 

Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кметство Царимир, 

община  Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово, 

община Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, 

област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.

Ако нямате забележки, който е съгласен с проекта за решение 

относно  допускане  на  Политическа  партия  „Съюз  на 

демократичните сили” за участие в частичните избори, посочени в 

проекта, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2773-МИ.

По  точка  4  –  Регистрация  на  Политическа  партия 

„Земеделски народен съюз” за частичните избори на 29 септември 

2013 г.

Господин Бояджийски.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Следващото  решение  е  под  № 

1214. То е относно допускане на Политическа партия „Земеделски 

народен съюз” за участие в частичните избори за кмет на община 

Белене,  община  Гърмен,  община  Трън  и  за  кмет  на  кметство 

Хлябово,  кметство  Царимир,  кметство  Шишманово  и  кметство 

Селча:

„Постъпили  са  заявления  от  политическа  партия 

„ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, подписани от представляващия 

и председател на партията Румен Маринов Йончев, заведени под № 

45 и № 47 на 5 и 6 август 2013 г. в регистъра на партиите за участие 
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в  частичните  избори  за  кмет  на  община  Белене,  област  Плевен, 

община Гърмен, област Благоевград и община Трън, област Перник, 

и  за  кмет  на  кметство  Хлябово,  община  Тополовград,  област 

Хасково, кметство Царимир, община Съединение, област Пловдив, 

кметство  Шишманово,  община  Харманли,  област  Хасково  и 

кметство  Селча,  община  Девин,  област  Смолян,  насрочени  на  29 

септември 2013 г.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 16.07.2013 г. от СГС – 

ФО, 7 състав,  по ф.д.  № 7509/1997 г.;  удостоверение от Сметната 

палата с изх. № 48-00-892 от 18.07.2013 г. за внесени от партията 

финансови  отчети  за  2010,  2011  и  2012  г.  и  пълномощно  от 

председателя на партията Румен Маринов Йончев в полза на Валери 

Димитров Димитров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 53-МИ 

от 4 август 2011 г. и притежава удостоверение № 14 от 4 август 2011 

г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане  на  политическа  партия  „ЗЕМЕДЕЛСКИ  НАРОДЕН 

СЪЮЗ” за участие в частичните избори за кмет на община Белене, 

област Плевен, община Гърмен, област Благоевград и община Трън, 

област  Перник,  и  за  кмет  на  кметство  Хлябово,  община 

Тополовград,  област  Хасково,  кметство  Царимир,  община 

Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово,  община 

Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, област 

Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
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ДОПУСКА политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ” за участие в частичните избори за кмет на община Белене, 

област Плевен, община Гърмен, област Благоевград и община Трън, 

област  Перник,  и  за  кмет  на  кметство  Хлябово,  община 

Тополовград,  област  Хасково,  кметство  Царимир,  община 

Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово,  община 

Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, област 

Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.” 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.

Имате ли въпроси? 

Ако няма и нямате възражения, който е съгласен с проекта за 

решение  относно  допускане  на  Политическа  партия  „Земеделски 

народен съюз” за участие в частичните избори, посочени в проекта, 

моля да гласува. 

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

Имаме решение № 2774-МИ.

По  точка  7  –  Регистрация  на  Политическа  партия 

„Обединени земеделци” за частичните избори на 29 септември 2013 

г.

Заповядайте.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря.

Следващият проект на решение е с № 1217, той е относно 

допускане  на  Политическа  партия  „Обединени  земеделци”  за 

участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  община  Белене,  община 

Гърмен  и  община  Трън,  както  и  за  кмет  на  кметство  Хлябово, 

кметство Царимир, кметство Шишманово и кметство Селча:
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„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия 

„ОБЕДИНЕНИ  ЗЕМЕДЕЛЦИ”,  подписано  от  представляващия  и 

председател на партията Петя Ставрева Ставрева, заведено под № 49 

на 7 август 2013 г. в регистъра на партиите за участие в частичните 

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

област  Благоевград  и  община  Трън,  област  Перник,  и  за  кмет  на 

кметство Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кметство 

Царимир,  община  Съединение,  област  Пловдив,  кметство 

Шишманово, община Харманли, област Хасково и кметство Селча, 

община Девин, област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Към  заявлението  са  приложени:  заверено  копие  от 

удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено 

на 10.07.2013 г.  от СГС – ФО, 2 състав,  по ф.д. № 10398/2007 г.; 

удостоверение от Сметната палата № 48-00-948 от 06.08.2013 г. за 

внесени от  партията  финансови  отчети  за  2010,  2011  и  2012  г.  и 

пълномощно, подписано от председателя на партията Петя Ставрева 

Ставрева, в полза на Елисавета Трендафилова Радева.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 77-МИ 

от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 36 от 8 август 2011 

г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане на политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” за 

участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  община  Белене,  област 

Плевен, община Гърмен, област Благоевград и община Трън, област 

Перник,  и  за  кмет  на  кметство  Хлябово,  община  Тополовград, 

област  Хасково,  кметство  Царимир,  община  Съединение,  област 

Пловдив, кметство Шишманово, община Харманли, област Хасково 

и кметство Селча, община Девин, област Смолян, насрочени на 29 

септември 2013 г.
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Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ” за участие в частичните избори за кмет на община 

Белене,  област  Плевен,  община  Гърмен,  област  Благоевград  и 

община  Трън,  област  Перник,  и  за  кмет  на  кметство  Хлябово, 

община Тополовград,  област  Хасково,  кметство Царимир,  община 

Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово,  община 

Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, област 

Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте проекта. 

Ако нямате възражения, който е съгласен относно допускане 

на  Политическа  партия  „Обединени  земеделци”  за  участие  в 

частичните избори на 29 септември 2013 г., моля да гласува.

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

Имаме решение № 2775-МИ.

По точка 6 – Регистрация на Политическа партия „НДСВ” за 

частичните избори на 29 септември 2013 г.

Заповядайте, госпожо Манахова.

АННА МАНАХОВА: Това е проект № 1212:

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия 

„НАЦИОНАЛНО  ДВИЖЕНИЕ  ЗА  СТАБИЛНОСТ  И  ВЪЗХОД” 

(НДСВ),  подписано  от  представляващия  партията  Христина 

Христова Велчева, заведено под № 48 на 7 август 2013 г. в регистъра 

на  партиите  за  участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  община 
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Белене,  област  Плевен,  община  Гърмен,  област  Благоевград  и 

община  Трън,  област  Перник,  и  за  кмет  на  кметство  Хлябово, 

община Тополовград,  област  Хасково,  кметство Царимир,  община 

Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово,  община 

Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, област 

Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 03.07.2013 г. от СГС – 

ФО,  8 състав,  по  ф.д.  №  3631/2002  г.;  заверено  копие  от 

удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-754 от 15.05.2013 г. 

за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г.; 

пълномощно  от  председателя  на  партията  Христина  Христова 

Велчева в полза на Стефан Георгиев Кенов и пълномощно от Стефан 

Георгиев Кенов в полза на Галя Василева Славкова.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 65-МИ 

от 5 август 2011 г. и притежава удостоверение № 25 от 5 август 2011 

г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА 

СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” за участие в частичните избори за кмет 

на  община  Белене,  област  Плевен,  община  Гърмен,  област 

Благоевград и община Трън, област Перник, и за кмет на кметство 

Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кметство Царимир, 

община  Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово, 

община Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, 

област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
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ДОПУСКА  политическа  партия  „НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ  ЗА  СТАБИЛНОСТ  И  ВЪЗХОД”  за  участие  в 

частичните  избори  за  кмет  на  община  Белене,  област  Плевен, 

община Гърмен, област Благоевград и община Трън, област Перник, 

и  за  кмет  на  кметство  Хлябово,  община  Тополовград,  област 

Хасково, кметство Царимир, община Съединение, област Пловдив, 

кметство  Шишманово,  община  Харманли,  област  Хасково  и 

кметство  Селча,  община  Девин,  област  Смолян,  насрочени  на  29 

септември 2013 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.

Ако нямате забележки, който е съгласен с проекта за решение 

относно допускане на Политическа партия „Национално движение 

за  стабилност  и  възход”  за  участие  в  частичните  избори  на  29 

септември, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2776-МИ.

Има ли други проекти за регистрации? 

Връщаме  се  към  точка  28  –  Проект  на  решение  за 

определяне  на  възнагражденията  на  ОИК  и  СИК  за  частичните 

избори на 29 септември 2013 г.

Госпожо Грозева, заповядайте. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, предполагам, че вече 

сте се запознали с проект № 1219, който ви докладвах преди малко:

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3, 

чл. 280, т. 10 и 11 от Изборния кодекс и Указ № 50 от 07.03. 2013 г. 

(обн., ДВ, бр. 25 от 13.03.2013 г.); Указ № 78 от 08.04. 2013 г. (обн., 
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ДВ, бр. 37 от 19.04.2013 г.); Указ № 113 от 06.06.2013 г. (обн., ДВ, 

бр. 52 от 14.06.2013 г.); Указ № 117 от 10.06. 2013 г. (обн., ДВ, бр. 52 

от 14.06.2013 г.); Указ № 118 от 10.06. 2013 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 

14.06.2013  г.);  Указ  № 127  от  25.06.2013  г.  (обн.,  ДВ,  бр.  57  от 

29.06.2013 г.)  и  Указ  № 128 от  25.06.2013 г.  (обн.,  ДВ,  бр.  57  от 

29.06.2013 г.)  на  Президента  на  Република  България  Централната 

избирателна комисия 

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ  месечно  възнаграждение  на  членовете  на 

ОИК – Белене, област Плевен; ОИК – Гърмен, област Благоевград; 

ОИК –Трън, област Перник; ОИК – Тополовград, област Хасково; 

ОИК  –  Съединение,  област  Пловдив;  ОИК  –  Харманли,  област 

Хасково;  ОИК  –  Девин,  област  Смолян,  за  подготовка  и 

произвеждане  на частичните  избори  за  кмет  на  община  Белене, 

област Плевен, община Гърмен, област Благоевград и община Трън, 

област  Перник,  и  за  кмет  на  кметство  Хлябово,  община 

Тополовград,  област  Хасково,  кметство  Царимир,  община 

Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово,  община 

Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, област 

Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г., включително и за втори 

тур,  както  и  за  предаване  на  изборните  книжа,  за  времето  от  20 

август  2013  г.  до  7  дни  след  окончателното  приключване  на 

изборите, както следва: 

Председател - 540 лева 

Заместник-председател - 486 лева 

Секретар - 486 лева 

Член - 459 лева 

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно  възнаграждение  на  членовете  на 

СИК за  произвеждане  на  частичните  избори  за  кмет  на  община 

Белене,  област  Плевен,  община  Гърмен,  област  Благоевград  и 
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община  Трън,  област  Перник,  и  за  кмет  на  кметство  Хлябово, 

община Тополовград,  област  Хасково,  кметство Царимир,  община 

Съединение,  област  Пловдив,  кметство  Шишманово,  община 

Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, област 

Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г., както следва: 

Председател - 40 лева 

Заместник-председател - 35 лева 

Секретар - 35 лева 

Член - 32 лева 

3. На членовете на СИК по чл.  231,  ал. 1 от ИК, които ще 

предават протоколите и книжата определя по 10 лв. допълнително 

възнаграждение  извън  посоченото  по  т. 2. За  удостоверяване 

обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия 

са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове 

на СИК предават на приемащия член на ОИК удостоверението си за 

член  на  СИК.  На  гърба  на  удостоверението  се  изписва  текстът 

„предал изборните книжа“. Под текста се подписва представител на 

ОИК, който полага печат на ОИК и връща удостоверението обратно 

на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска 

администрация, която следва да изплати възнаграждението.

4. При произвеждане на втори тур на 6 октомври 2013 г. на 

членовете на СИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по 

т. 2 и 3 от настоящото решение. 

5. Възнагражденията  на  ОИК  и  СИК  са  за  сметка  на 

общинския  бюджет  и  не  се  облагат  с  данъци  по  ЗДДФЛ. 

Осигурителните  вноски  по  Кодекса  за  социално  осигуряване  и 

Закона  за  здравното  осигуряване  са  за  сметка  на  републиканския 

бюджет.”

Само искам да напомня, че в т. 1 съм записала: „за времето от 

20  август  2013  г.,  когато  общинските  комисии  влизат  в  активен 
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период, и „до 7 дни след окончателното приключване на изборите”. 

Имала  съм  предвид  при  евентуален  втори  тур  и  затова  не  съм 

посочила точно датата.

Ако нямате възражения по така предложения ви проект, Ви 

моля, госпожо председател, да подложите решението на гласуване.

Още  нещо,  бих  искала  да  ви  обърна  внимание,  че  не  съм 

разделила общинските избирателни комисии, които имат избори за 

кмет  на  община  от  тези,  които  имат  избори  само  за  кмет  на 

кметство,  тъй  като  броят  на  секционните  избирателни  комисии в 

тези общини не е толкова голям, за да правим разлика.

Ако  сте  съгласни  с  проекта,  Ви  моля  да  го  подложите  на 

гласуване. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги,  разполагате  с 

проекта. 

Господин Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Само ако може като допълнение 

да  уредим  и  възнаграждението  на  членовете  на  преброителните 

комисии. Или ще бъде в друго решение.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Предлагам  това  да  бъде  с  друго 

решение, тъй като по хронограма това е 25 дни преди изборния ден, 

така че това ще бъде в началото на м. септември. Затова не съм ги 

включила, тъй като тогава ще определим и тяхното възнаграждение.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Мислех,  че тъй като те работят 

еднократно, както СИК, няма да има проблем ако ги допълним тук в 

т.  2  например.  Те  се  събират  почти  в  края  на  изборния  ден, 

преброяват и след това нямат повече ангажименти. 

Ако мислите, че е удачно да го сложим тук в т. 2 – добре. Ако 

не, да продължим така, както Вие предлагате.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз лично считам,  че  не  можем да ги 

приравняваме  към секционна  избирателна  комисия,  защото  те  ще 
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броят три, четири, пет хиляди бюлетини. И техният брой ще е най-

малко  17.  Той  ще  е  равен  на  броя  на  членовете  на  общинските 

избирателни комисии, така че ми се иска да бъде в отделно решение. 

Но ако прецени комисията, няма пречка да ги включим тук. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Нямате възражения по 

същество по този проект. Подлагам го на гласуване.

Който е съгласен с проекта за възнаграждение на членовете 

на ОИК и СИК за частичните избори, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2777-МИ.

По  точка  30 –  Проект  на  решение  за  определяне  на 

възнагражденията на комисията по чл. 242 от Изборния кодекс за 

частичните избори на 29 септември 2013 г.

Заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Номерът на проекта е 1218:

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 280 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. На лицата, включени в състава на комисията по чл. 242, ал. 

7 от ИК, за времето, необходимо за обучението и за работата й в 

комисията  по  приемане  на  бюлетините,  екземплярите  от 

протоколите,  предназначени  за  общинската  администрация,  и 

останалите  книжа  и  материали  се  заплаща  еднократно 

възнаграждение, както следва:

Председател: 30,00 лева

Заместник-председател: 24,00 лева

Секретар: 24,00 лева

Член: 20,00 лева
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2.  Възнаграждението,  определено  в  т.  1  от  настоящото 

решение, се заплаща на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от 

ИК и при произвеждане на втори тур на изборите на  6 октомври 

2013 г.

3. Възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, 

ал. 7 от ИК са за сметка на общинския бюджет.”

Както знаете, те нямат статут на изборни комисии, техните 

възнаграждения  се  облагат  с  данъци,  поради  което  не  съм 

третирала този въпрос в решението. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви, госпожо 

Грозева.

Колеги,  имате  ли  въпроси  по  този  проект?  Възражения, 

забележки? Ако няма, подлагам го на гласуване.

Който  е  съгласен  с  проекта  за  решение  относно 

възнагражденията  на  членовете  на  Комисията  по  чл.  242,  ал.  7, 

моля да гласува. 

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

Имаме решение № 2778-МИ.

Сега,  колеги,  приоритетно  да  разгледаме  проектите  за 

искане  за  отваряне  на  помещения.  След  това  преценете  кой  от 

докладите да бъде разгледан по-спешно.

По точка 23 – От областния управител на област Пазарджик 

– искане за отваряне на изборно помещение.

Господин Бояджийски, заповядайте.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, проектът на решение е с 

№ 1211. Той е изготвен от колегата Маркова и с оглед спешността 

се  налага  аз  да  го  докладвам.  Касае  се  за  искане  за  отваряне  на 

запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали.
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Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 

Пазарджик Иван Йорданов с вх. № 2132-НС от 31.07.2013 г. на ЦИК 

с искане за разрешаване разпечатването на помещението, в което се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

за народни представители на 12 май 2013 г., поради необходимост от 

изваждане на съхраняваните в помещението неизползвани бюлетини 

с цел тяхното унищожаване.

Съгласно решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК 

достъпът  до  запечатаните  изборни  книжа  и  материали  в 

помещението, в което същите се съхраняват,  се извършва само по 

разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК. 

Предвид гореизложеното и на основание т. 18 от Решение на 

ЦИК  №  2511-НС  от  30  април  2013  г.  Централната  избирателна 

комисия  ви  предлагам  да  разрешим  достъп  до  запечатаното 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали, като 

достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 18 

и 19 от Решение № 2511.”

Това е  проектът  за  решение,  който е  изготвен  от  колегата 

Маркова и ви го докладвам. Той иска да отвори, за да ги вземе и да 

ги унищожи.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Ние имаме решение какво става 

с тези бюлетини.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ще ви прочета, защото и за мен е 

ново:

„Съгласно  писмо с  изх.  № 06-10-16  от  19  юли 2013  г.  на 

главния секретар на Министерския съвет, с приложени указания на 

ЦИК,  с  изх.  №  306  от  15  юли  2013  г.  неизползваните  и 

неразпределени  книжа  и  материали  от  изборите  за  народни 

представители, произведени на 12 май, следва да се унищожат.”
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Предвид  изложеното,  областният  управител  моли  за 

разрешаване  на  достъпа  до  помещението,  в  което  се  съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените избори за народни 

представители,  поради  необходимост  от  изваждане  на 

съхраняваните в тях останали неизползвани бюлетини с цел тяхното 

унищожаване.

Аз  си  мисля,  че  унищожаването  се  извършва  на  такива 

бюлетини,  които  са  извън  помещението  и  които  кметовете, 

областните  управи  и  всички  други,  които  имат  отношение  към 

изборния процес и ги пазят тези материали, трябва да ги унищожат, 

за  да  могат  да  се  освободят  от  задължението  си  да  поддържат 

охрана.  За  такива,  които  са  вътре  в  изборно  помещение,  аз  не 

виждам необходимост да се отваря изборното помещение, само за да 

се извадят някакви неизползвани бюлетини. А и те не могат да бъдат 

сложени настрани, защото ако не са използвани те са неизползвани 

вътре в торбите. Да не вземе да го изтълкува областният, че трябва 

да отваря торбите. 

Дотам едва ли ще се стигне, но това е проектът за решение, 

това е писмото и ви предлагам да отговорим, че не разрешаваме. Но 

с решение. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожа Сидерова иска 

думата. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Съгласна  съм  с  предложението  на 

докладчика да откажем достъп до запечатаното помещение, тъй като 

в  него  са  внесени  само  книжата  и  материалите,  използвани  от 

секционните избирателни комисии по реда на чл. 243, ал. 7. И не 

разрешаваме – тези книжа и материали остават на съхранение и при 

режима, при който се намират в момента.

Писмото  на  Министерския  съвет касае  само  книжата  и 

материалите, които са били в резерв в общините и в областта, а не 
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книжата  и  материалите,  които  са  на  съхранение  в  помещенията, 

запечатани от комисиите по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс.

Тоест, подкрепям докладчика и ви предлагам да отговорим, 

че не разрешаваме и не могат да се пипат тези книжа и материали не 

могат  да  се  пипат,  да  унищожат  това,  което  им  е  указал 

Министерският съвет – това, което се намира при тях и не е било 

предадено на общините и е стояло като резерв по време на изборите. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожо  Солакова, 

заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  В  подкрепа  на  предложението  за 

проект на решение и на изказването на госпожа Сидерова, условието 

наистина е за тези бюлетини, които отговарят на тези две условия, 

които са посочени и цитирани от Паскал Бояджийски преди малко – 

неизползвани и неразпределени. И от тази гледна точка не може да 

се  отвори  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали  по  реда  на  чл.  242,  ал.  8,  съответно  чл.  233,  ал.  8  от 

Изборния кодекс. 

И в тази връзка дори не съм сигурна дали не трябва и едно 

съобщение да се качи на сайта на Централната избирателна комисия, 

че помещенията, в които се съхраняват изборни книжа и материали, 

се  отварят  само  по  реда,  предвиден  в  еди-кое  си  решение  на 

Централната  избирателна  комисия,  тъй  като  там  се  съхраняват 

изборни книжа и материали до следващите избори. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Христов.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Моето предложение щеше да бъде 

решение с  номер на  отказа,  вместо  съобщение,  но както прецени 

комисията.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не, предложението ми е решение с 

номер и съобщение. 
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ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Добре,  няма  пречка  да  бъде 

решение с номер и съобщение, което да качим. Само да уточним, че 

тези,  които  са  прибрани  по  реда  на  чл.  233,  ал.  8  и  чл.  243  не 

подлежат на унищожаване. Това разграничение да направим само.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  също  се 

присъединявам към становището на госпожа Сидерова. Искам само 

да ви напомня, че единствено до този момент – от 12 май нататък 

знаете  колко  преписки  съм  докладвал  с  питания  как  да  бъде 

процедирано  с  тези  книжа  и  се  учудвам,  че  от  цяла  България 

единствено областният не е разбрал за кои книжа и материали става 

въпрос. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 

други  коментари,  господин  Бояджийски  да  подготви  проект  за 

решение в този смисъл, текст за съобщение и да го гласуваме. 

Господин Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз ви предлагам следното. Имате 

пред  вас  проекта  1211,  редакцията,  която  ви  предлагам,  е  след 

първия  абзац  да  добавим  следното  изречение:  „Писмото  на 

Министерския съвет, визирано в искането, касае само неизползвани 

и  нераздадени  изборни  книжа  и  материали.  Прибраните  изборни 

книжа  и  материали  по  реда  на  чл.  233  от  Изборния  кодекс  не 

подлежат на унищожаване.”

И  следващият  абзац,  който  започва  със  „Съгласно 

решение…”  да  се  редактира  в  следния  смисъл:  „Достъпът  до 

запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което се 

съхраняват, се извършва само по реда на решение № 2511-НС от 30 

април 2013 г. на ЦИК”.

След това: 
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„Предвид гореизложеното и на основание т. 18 от Решение на 

ЦИК  №  2511-НС  от  30  април  2013  г.  Централната  избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

НЕ  РАЗРЕШАВА  достъп  до  запечатаното  помещение,  в 

което  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  изборите  за 

народни  представители  на  12  май  2013  г.,  на  РИК  №  13  – 

Пазарджик.”

И  да  добавим  „по  искането  на  областния  управител  Иван 

Йорданов”.

В  мотивите  сме  казали  защо  не  разрешаваме,  но  в 

диспозитива, ако искате да укажем, че не разрешаваме достъпа по 

искане  на  областния  управител на  област  Пазарджик,  защото  той 

може да отправи и друго искане. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Бояджийски 

ще изготви проекта в този смисъл. 

По  точка  39  –  Промяна  в  състава  на  ОИК  –  Ковачевци, 

област Перник.

Заповядайте.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Уважаеми колеги,  постъпило е 

предложение с вх. № 725 от 12 август от временно изпълняващия 

длъжността  кмет  на  община  Ковачевци  –  господин  Любомир 

Цветков, за промяна в състава на ОИК – Ковачевци, тъй като имаме 

починал член на ОИК:

„Постъпило е предложение с вх. № 725/12.08.2013 г. от вр. 

и.д.  кмет  на  община  Ковачевци  Любомир  Цветков,  за  промяна  в 

състава на ОИК – Ковачевци, област Перник. Предлага се на мястото 

на  члена  на  комисията  Александър  Драгомиров  Тодоров  да  бъде 

назначен Христо Бойков Павлов. Към предложението са приложени: 
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препис-извлечение  от  акт  за  смърт  №  301  от  06.07.2013  г.; 

предложение от „Синята коалиция“; декларация по чл. 16, ал. 2 от 

ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Христо 

Бойков Павлов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА  предсрочното  прекратяване  на 

правомощията  на  Александър  Драгомиров  Тодоров,  ЕГН  …,  и 

анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ковачевци, област Перник, 

Христо Бойков Павлов, ЕГН ...

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването му.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте проекта 

за решение. 

Ако нямате  възражения или забележки,  който е  съгласен  с 

докладваната промяна, моля да гласува. 

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

Имаме решение № 2779-МС.

По точка 35 –  Писмо от ПП „РЗС” и други партии относно 

внесен сигнал в ОИК Сливница, касаещ кмета на община Сливница 

–  г-н  Васко  Стоилов  –  конфликт  на  интереси;  и  по  точка  36  – 

писмо-запитване от ОИК – Сливница към наш № 723/12.08.2013 г., 

относно сигнала за конфликт на интереси.

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № 723 от 

12 август сме получили искане, цитирам както е, до председателя на 
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Общинска избирателна комисия в Сливница с копие до Централната 

избирателна  комисия.  Искането  е  подписано от  представляващите 

партии РЗС, СДС, БСП и „Атака”. С това писмо, което е изпратено 

до Общинската избирателна комисия и с копие до нас, те твърдят, че 

кметът на община Сливница има нарушение на чл. 41 от ЗМСМА, 

или казано с други думи – кметът на община Сливница има ЕТ и 

участва в дружество с ограничена отговорност. 

След това, колеги, с вх. № 729 от 13 август е получено писмо, 

подписано от заместник-председателя на Общинската  избирателна 

комисия в Сливница и секретаря. Те ни информират, че Общинската 

избирателна  комисия  е  изпратила  запитване  до  Агенция  по 

вписванията за официално удостоверяване на изнесените в сигнала 

факти и е написано, че междувременно, по подадените м. юли данни 

заявления,  регистрацията  на  кмета  на  общината  като  едноличен 

търговец  и  като  управител в  търговските  дружества  е  заличена  и 

предстои  свикване  на  заседание  на  Общинската  избирателна 

комисия за изпълнение на процедурата по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА.

Но колегите от Общинската избирателна комисия в Сливница 

имат  един  въпрос.  Те  ни  информират,  че  след  като  кметът  на 

общината  е  встъпил  в  длъжност,  с  трудови  договори  двама  от 

членовете  на  ОИК  са  назначени  на  работа  в  общинската 

администрация.  И в тази връзка колегите от ОИК – Сливница ни 

питат: „Моля да ни отговорите следва ли тези двама членове на ОИК 

да участват при вземане на решението по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА 

или е налице конфликт на интереси по смисъла на чл. 2, във връзка с 

чл. 3, т. 17 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси”.

Колеги, аз ви предлагам проект на едно писмо до Общинска 

избирателна комисия – Сливница:
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„Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  ваше  запитване  до  ЦИК 

относно участие на членове на комисията при вземане на решения 

по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА ви информираме, че членовете на ОИК, 

които  са  в  трудовоправни  отношения  с  община  Сливница,  не  би 

следвало  да  участват  в  заседанието  на  ОИК,  на  което  ще  бъде 

разглеждан въпросът за прекратяване на пълномощията на кмета на 

общината.”

Това е моето предложение. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожо  Андреева, 

заповядайте. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Дюкенджиева, с оглед на писмото-

отговор,  което  предлагате,  не  считате  ли  за  уместно  писмото  с 

поставения въпрос за конфликт на интереси да бъде препратено по 

компетентност  на  съответната  комисия  тя  да  отговори,  а  ние  да 

върнем писмо към Общинската избирателна комисия за препращане 

на въпроса по компетентност на КПУКИ? Тъй като практически в 

момента  писмото,  с  което  Централната  избирателна  комисия 

отговаря,  е  относно  приложението  на  закон,  по  който  ЦИК няма 

компетентност. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Честно казано не възразявам, но 

мисля, че много време ще отнеме, а те очевидно ще имат заседание 

сега. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Колега, аз разбирам съображенията Ви,но 

считам, че Централната избирателна комисия няма компетентност да 

отговори  в  този  смисъл,  заради  което  за  мен  стойността  на  този 

отговор стои под съмнение. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА: Те  са  членове  на  Общинската 

избирателна  комисия  и  са  станали  служители  в  общинската 

администрация.  Извинявайте,  колеги,  дайте  да  си  погледнем 

Изборния кодекс. 
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Комисията за  предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси не се произнася по несъвместимост. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Сапунджиева, аз Ви разбирам, но 

доколкото  въпросът  се  поставя  за  установяване  на  конфликт  на 

интереси  при  участие  в  гласуване,  аз  считам,  че  това  е 

компетентната  комисия.  Ако  се  поставяше  въпроса  за 

несъвместимост,  то  тогава  Централната  избирателна  комисия  да 

отговори  и  за  приложението  на  чл.  17  от  Изборния  кодекс.  Но 

въпросът конкретно е поставен за участие…

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колега Андреева, много Ви моля 

да си оттеглите предложението. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Няма да си оттегля предложението, колега 

Сапунджиева. Поддържам го изцяло. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Като няма да си го оттеглите, ще 

ме предизвикате да Ви кажа нещо, ако ми дадете възможност.

МАЯ АНДРЕЕВА: Колега  Сапунджиева,  имам думата  и се 

изказвам в момента. Не приемам предложението Ви за оттегляне на 

моето  предложение.  Поддържам  го.  Въпросът,  който  колегата 

Дюкенджиева докладва, беше за конфликт на интереси при участие 

на двама членове на ОИК при провеждане на гласуване. Това е едно, 

което  аз  разграничавам  от  несъвместимостта  по  чл.  17,  която  е 

основание за прекратяване евентуално на участието на тези лица в 

Общинска  избирателна  комисия.  За  мен  това  са  две  различни 

обстоятелства  и  доколкото  въпросът  се  отнася  до  участие  в  две 

гласувания и конкретно е назован конфликт на интереси, аз считам, 

че  ЦИК  в  момента  няма  компетентност  и  следва  сигналът  да  се 

препрати  по  компетентност  на  комисията,  в  която  участвате  Вие, 

колега Сапунджиева.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Христов. 
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ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз поддържам друго предложение, 

първо, защото считам, че членовете на избирателните комисии не са 

публични личности. Тук ще цитирам тефтерчето, което беше много 

известно от една пресконференция на Прокуратурата, и по което има 

произнасяне  на  КПУКИ  именно  в  този  смисъл,  че  членовете  на 

избирателните комисии не заемат публични длъжности по смисъла 

на специалния закон. 

Доколкото не констатираме несъвместимост по реда на чл. 

17, тоест нямаме секретари на община или кметство, нямаме кметове 

или  заместник-кметове,  то  имаме  един-единствен  вариант,  според 

мен и той е да напишем един отговор на подателя на сигнала, че не е 

налице  несъвместимост  по  реда  на  чл.  17,  поради  което  не  биха 

могли да бъдат прекратени пълномощията на съответните членове 

на общинската избирателна комисия и да приключим въпроса дотук.

Ако лицата имат намерение да подават сигнал конкретно за 

конфликт на интереси към специализирания орган, те нямат никаква 

пречка да направят това в един отделен сигнал, където да изложат 

подробна фактическа обстановка кой, кога, къде, по какъв случай и 

специализираната  комисия  за  конфликт  на  интереси  ще  прецени 

публични  ли  са,  не  са  ли  публични,  точно  къде  им  възниква 

конфликта на интереси, не им ли възниква конфликт на интереси, 

били  ли  са  длъжни  като  лица  от  състава  на  общинската 

администрация да подават някакви декларации, това има ли връзка, 

няма ли връзка… 

Аз  ви  предлагам  ние  да  не  следваме  тази  фактическа 

обстановка, да стигнем само до писмото, че доколкото не са налице 

обстоятелствата  по  чл.  17  не  следва  да  бъдат  прекратени 

пълномощията и да приключим този казус. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожа Андреева.
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МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  знанието  на  членовете  на 

Централната избирателна комисия по произнасяния на КПУКИ не 

означава,  че  комисията  в  момента  не  казвам,  че  не  трябва  да 

отговори по отношение на несъвместимост, въпреки че няма такъв 

въпрос.  Както  казах  и  в  предходното  си  изявление,  Централната 

избирателна комисия в случая може да се произнесе само по наличие 

или не на несъвместимост. 

Приемам да отговорим в този смисъл, макар че не ни питат 

това, но по така поставения въпрос, колеги, какво считате, че следва 

да се направи? Пак казвам – знанието на членовете на Централната 

избирателна комисия за актове на другата комисия не означава, че 

Общинската  избирателна  комисия  ще  получи  отговор  на  така 

поставения въпрос. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожа Дюкенджиева.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: „Моля да ни отговорите следва 

ли  тези  двама  членове  на  ОИК  да  участват  при  вземане  на 

решението  по  чл.  42,  ал.  3  от  ЗМСМА  или е  налице  наличие  на 

конфликт на интереси по смисъла на чл. 2, във връзка с чл. 3, т. 17 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

С оглед кратките срокове, предвидени в чл. 42 от ЗМСМА, 

молим за навременен отговор.”

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  След  като  видях  писмото,  моето 

предложение за отговор би било, че от гледна точка на изборното 

законодателство  няма  пречка  да  участват.  А  по  отношение  на 

въпроса  им  за  конфликта  на  интереси  да  се  обърнат  към 

компетентния орган – Комисията за предотвратяване и установяване 

конфликт  на  интереси.  Даже  няма  пречка  да  посочим  и  нейния 

адрес.  Но  не  виждам  никаква  нужда,  това  според  мен  това  са 

вътрешни  игрички,  които  ние  да  стимулираме  по  този  начин  с 

63



препращания. Ако те желаят да получат по-нататъшен отговор, да си 

го получат към съответния орган. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожа Сапунджиева.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА: Подкрепям  предложението  на 

колегата Владимир Христов.

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Аз  също  се  присъединявам  към 

предложението. Разликата е в това, че моето предложение беше за 

препращане, без да подозирам когото и да било в каквито и да било 

игри. Но за мен това е равнозначно по смисъл на факта, че ЦИК в 

момента няма искане, по което е компетентна да се произнесе.

И, колеги, за четвърти път повтарям това в изявленията си по 

този  доклад.  Благодаря,  че  все  пак  видяхте  и  чухте  за  какво  се 

докладва преди да спорим дали трябва да отговаряме по чл. 17 от 

Кодекса.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  госпожа 

Дюкенджиева  приема  тази  редакция  на  предложението,  да  го 

подложа на гласуване. 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Аз  се  присъединявам  към 

предложението на колегата Христов.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с това предложение, моля да гласува.

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

Приема се.

По  точка  40  –  Отговор  на  ГД  „ГРАО”  на  наш  изх.  № 

332/31.08.2013 г. относно местни избори през 2007 г.

Заповядайте, госпожа Дюкенджиева.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  спомняте  си,  че 

изпратихме на ГД „ГРАО” едно писмо във връзка с получено до нас 

писмо от Министерството на вътрешните работи, Четвърто районно 
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управление – Полиция,  във връзка  с  това  да  бъдат информирани 

колко пъти и къде е  гласувало лицето Пенка Радева  Бакалова на 

местните избори през 2007 г. Ние изпратихме до ГД „ГРАО” едно 

писмо и искам да ви докладвам, че с вх. № 726 от 12 август сме 

получили  отговор  от  ГД  „ГРАО”от  главният  директор  господин 

Гетов.

Ще ви прочета само последното изречение:  „Към момента 

ГД  „ГРАО”  не  разполага  с  информация  колко  пъти  и  къде  е 

гласувала  Пенка  Радева  Бакалова  на  проведените  през  2007  г. 

избори за общински съветници и кметове, както и в избирателните 

списъци на коя община е била включена същата.”

Колеги, аз ви предлагам с едно писмо да препратим копие от 

това писмо на Четвърто районно управление на МВР в София.

Това е моето предложение, исках да го докладвам. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението. 

Възражения има ли? Ако няма, подлагам го на гласуване.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Приема се. 

Колеги,  във  връзка  с  работата  на  комисията,  която 

преглежда документите, подадени за главен секретар във връзка с 

обявения конкурс, ще направим кратко прекъсване, за да може тази 

комисия да се събере и да ни докладва резултата от проверката на 

документите.

Прекъсвам заседанието за десет минути.

(Почивка)
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Продължаваме 

заседанието след почивката.

По  точка  27  –  Писмо  от  Министерството  на  финансите 

отговор на наш изх. № 514-НС/24.07. във връзка с възстановяване 

на неусвоени средства по бюджета на ЦИК, за приемане на план-

сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за 

НС през 2013 г.

Госпожо Грозева, заповядайте. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  бих  искала  да  ви 

докладвам едно писмо на Министерството на финансите,  което е 

входирано  към  вх.  №  2133-НС  от  2  август  2013  г.  То  касае 

промените в бюджета на Централната избирателна комисия за 2013 

г. Ние сме го разглеждали, изпратили сме писмо с изх. № 514-НС 

от 24.07.

С  писмото  от  2  август  Министерството  на  финансите  ни 

приканва  да  отразим  горните  промени  в  бюджета  за  2013  г.  на 

Централната  избирателна  комисия  и  да  представим  в  дирекция 

„Държавни  разходи”  в  срок  до  десет  дни  след  изтичане  на 

съответния  месец,  в  електронен  вид  актуализираното  месечно 

разпределение на бюджета. 

Предлагам ви да упълномощим главния счетоводител след 

приключването на м.  август,  но не по-късно от 10 септември, да 

отрази  промените  в  бюджета  и  съответно  да  уведоми  дирекция 

„Държавни  разходи”  към  Министерството  на  финансите  за 

извършените корекции. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението.

Възражения?

Не можем да гласуваме, тъй като ни липсва кворум.
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Да  продължим  с  докладите  за  сведения,  след  което  ще 

извършим и гласуването. 

По точка 16 – Писмо от Министерския съвет до министъра 

на регионалното развитие,  копие до ЦИК на № 30:/18.07.2013 г., 

относно осигуряване на помещения и зали за обезпечаване работата 

на ЦИК.

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение  едно писмо с  вх.  № 710 от  31.07.2013 г.  Писмото е  от 

изпълняващия длъжността главен секретар на Министерския съвет, 

адресирано  до  министъра  на  регионалното  развитие  госпожа 

Десислав Терзиева, с копие до госпожа Медарова – председател на 

ЦИК. 

С  това  от  Министерския  съвет уведомяват  министъра  на 

регионалното  развитие,  като  прилагат  и  писмата  на  Централната 

избирателна  комисия  във  връзка  с  осигуряване  на  помещения  и 

зали  с  цел  обезпечаване  на  нормални  условия  за  работа  на 

комисията  в  изпълнение  на  възложените  й  функции  с  Изборния 

кодекс. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Това е за сведение.

По  точка  17 –  Проект  на  писмо  до  Държавна  агенция 

„Архиви”. 

Заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  един  проект  на  писмо  до 

Държавна  агенция  „Архиви”,  дирекция  „Централен  държавен 

архив”  до  госпожа  Стефка  Петрова  във  връзка  със  започналия 

процес за подготовка на документите за архивиране и предаването 
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им  за  съхранение  в  Централен  държавен  архив  от  изборите  за 

народни представители през 2009 г.

С  това  писмо  ги  уведомяваме,  че  изборите  за  народни 

представители са произведени през 2009 г.  при тогава действаща 

комисия, назначена при условията и по реда на Закона за избиране 

на  народни  представители,  който  е  отменен.  С  приемането  на 

Изборния  кодекс  президентът  на  Република  България назначи 

Централната  избирателна  комисия,  която  пое  и  функциите  на 

Централната избирателна комисия за произвеждане на изборите за 

народни представители, чийто мандат е прекратен през април 2011 

г. Тази комисия със свое решение знаете, приехме, че номерацията 

ще  бъде  единна  с  поставяне  на  индекс  в  съответствие  с  вида 

избори, тъй като Централната избирателна комисия е назначена за 

срок пет години за произвеждане на всички избори, с изключение 

на изборите за Велико Народно събрание.

В тази връзка Централната избирателна комисия има приети 

решения, с които е обявявала за избрани следващи в съответната 

листа кандидати за народни представители, както и в случаите на 

прекъснат мандат отново да избрани за народни представители пак 

в  съответната  листа.  Но  тези  решения  са  част  от  решенията  на 

действащата комисия, чийто мандат още не е изтекъл.

Предвид  това  предлагаме  на  Централния  държавен  архив 

Централната  избирателна  комисия  да  подготви  за  предаване  в 

Централен  държавен  архив  на  документите,  касаещи изборите  за 

народни представители през 2009 г. и работата на ЦИК по ЗИНП 

(отменения  Закон  за  избиране  на  народни  представители),  а 

документите на сега действащата Централна избирателна комисия, 

макар в някои от случаите, когато касае състава на Четиридесет и 

първото Народно събрание,  да бъдат предадени след изтичане на 

мандата на тази комисия.
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И с  оглед  на  правомощията,  които  има  ръководителят  на 

Държавна  агенция  „Архиви”,  по  Закона  за  националния  архивен 

фонд,  да  ги  помолим  за  тяхното  становище  по  изложеното  в 

настоящото писмо. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада, 

чухте предложението. 

Имате  ли  коментари?  Ако  няма,  ще  го  подложа  на 

гласуване.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Приема се. 

Сега  се  връщаме  на  предложението  на  госпожа  Грозева, 

което тя направи преди малко за упълномощаването.

Имате ли коментари по това предложение? 

Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.

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

Приема се.

Сега  ви  предлагам  да  прекъснем  излъчването,  за  да  чуем 

Доклад на комисията за избор на главен секретар.

Подлагам на гласуване доклада, който комисията по избор 

на  главен  секретар  току-що  направи,  и  предложението  на  тази 

комисия  да  бъде  възложено да  уведоми кандидатите,  да  направи 

публична  тази  информация,  включително  и  със  съответните 

срокове за възражения и депозиране на документи.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение.

С  това  приключихме  обсъждането  на  дейността  на 

комисията за избор на главен секретар.
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Благодаря Ви, господин Цонковски.

По точка 26 –  Докладна  записка  от  Ивайло Цонковски – 

относно  приемане  на  вид  работно  облекло  на  служителите  по 

трудово правоотношение.

Госпожо Грозева, заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Докладната  е  от  изпълняващия 

длъжността  главен  секретар  на  администрацията  на  Централната 

избирателна комисия относно приемане на вид работно облекло на 

служителите по трудово правоотношение. Ние този въпрос сме го 

разглеждали на заседание на ЦИК от 18.97.2013 г. 

Главният секретар ни предлага, съгласно приетата с ПМС № 

10 от 2011 г. Наредба за безплатно работно и униформено облекло 

за служителките да определим: дамски костюм, две блузи и обувки 

на  стойност общо до  … лв.  За  служителите:  мъжки костюм,  две 

ризи и обувки на стойност общо до … лв. Срокът за износване да се 

определи  на  една  година  от  датата  на  предоставянето  им. 

Предоставянето  да  се  извърши  след  представяне  на  фактура  от 

служителя за закупено облекло на главния счетоводител.  Същото 

облекло  следва  да  се  заприходи  на  отделния  служител  в 

индивидуален картон.

Предлагам  и.д.  главен  секретар  да  бъде  упълномощен  да 

издаде заповед, с която да нареди предоставянето, заприходяването 

и  отчитането  на  работното  облекло  на  служителите  по  трудово 

правоотношение  и  предоставянето  на  парични  средства  за 

облеклото на държавните служители, съгласно протоколно решение 

от 18.07. 2013 г.

Предлагам  ви  да  упълномощим  и.д.  главен  секретар  да 

издаде такава заповед и да нареди предоставянето, заприходяването 

и  отчитането  на  работното  облекло  на  служителите  по  трудово 
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правоотношение,  ако  сте  съгласни  със  стойността,  която  е 

посочена. Считам, че тя е една нормална сума. Едногодишният срок 

на износване също считам, че е приемлив.

Предлагам да приемем докладната и да упълномощим и.д. 

главния секретар да издаде съответната заповед.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте доклада.

Има  ли  коментари  по  този  въпрос,  възражения,  други 

виждания? 

Ако  няма,  който  е  съгласен  с  предложението  за 

упълномощаване, моля да гласува.

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

Имаме решение.

Връщаме  се  на  точка  23 –  От  областния  управител  на 

област Пазарджик – искане за отваряне на изборно помещение.

Сега ще дам думата на господин Бояджийски да докладва 

проекта  за  решение,  който  преди  малко  обсъдихме  относно 

неизползваните бюлетини на съхранение в помещенията.

Заповядайте.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председател.

Номерът  на  проекта  е  1211.  Съгласно  дискусията  и 

мнението, около което всички се обединихме, във втория абзац са 

нанесени предложените ви промени. Текстът става така:

„Достъпът  до  запечатаните  изборни  книжа  и  материали  в 

помещението, в което същите се съхраняват, се извършва в случаите 

и  по  реда  на  Решение  № 2511-НС от  30  април  2013  г.  на  ЦИК. 

Писмото на МС, визирано в искането на областния управител, касае 

само  неизползвани  и  неразпределени  книжа  и  материали. 

Прибраните за съхранение изборни книжа и материали по реда на 
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чл. 233 от ИК не подлежат на унищожаване преди изтичане на срока 

за архивирането им.

Предвид гореизложеното и на основание т. 18 от Решение на 

ЦИК  №  2511-НС  от  30  април  2013  г.  Централната  избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

НЕ  РАЗРЕШАВА  достъп  до  запечатаното  помещение,  в 

което  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  изборите  за 

народни представители на 12 май 2013 г., на РИК № 13 – Пазарджик, 

област Пазарджик,  по искането на областния управител на област 

Пазарджик.

Решението да се изпрати на областния управител на област 

Пазарджик.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

относно коригирания проект за решение.

Коментари? Възразявате ли срещу някои текстове?  Ако не, 

подлагам го на гласуване с корекциите, които господин Бояджийски 

докладва. 

Който  е  съгласен  с  проекта  за  решение  относно  искане  за 

отваряне на запечатано помещение, моля да гласува.

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

Имаме решение № 2780-НС.

По точка 31 – Писмо от ИСИ, молба за среща с членове на 

ЦИК.

Госпожо Маринова, заповядайте.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Колеги, с вх. № 722 от 9 август 2013 

г. е постъпило в ЦИК писмо от Института за социална интеграция. 

Знаете,  той беше регистриран  да  участва  в  изборите  за  2013 г.  с 

наблюдатели.  Този  институт  провежда  обучение  на  свои 
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наблюдатели от цялата страна, което се осъществява в София и във 

връзка  с  това  обучение  ни молят  да  приемем обучаваните  от  тях 

наблюдатели на посещение в ЦИК на 13 септември, петък, в периода 

от 10,00 до 10,45 ч., като уточняват, че ако това време не е удобно за 

нас, биха се съобразили с време, което ние им посочим като удобно.

Идеята  на  това  посещение  е  просто  да  запознаят  техните 

обучаеми с местоположението на Централната избирателна комисия, 

с хората, които работят в нея и евентуално с това, което ние бихме 

искали да споделим с тях относно тяхната работа като наблюдатели, 

така  че  те  да  са  максимално  полезни  за  изборния  процес  и 

максимално полезни за работата на ЦИК.

Въпросът,  който трябва  да  обсъдим и да  решим е  дали 13 

септември, петък, от 10,00 до 10,45 ч. е удобно време за нас да се 

срещнем с тях. Не с цялата комисия, разбира се, а за отделни нейни 

представители. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението. 

Ако нямате възражения, предлагам да го гласуваме и госпожа 

Маринова  да  подготви  едно  писмо,  с  което  да  ги  уведоми. 

Впоследствие ще определим кой конкретно ще участва в тази среща. 

Това в момента не стои като въпрос.

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

Имаме решение, за което ще бъдат уведомени. 

Госпожа  Маринова  ще  ни  го  докладва  малко  преди  13 

септември, за да определим кой ще участва. 

Колеги, имате ли други доклади?

Госпожо Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  един  проект  на  писмо  до 

изпълняващия длъжността главен секретар на Министерския съвет 
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госпожа Нина Ставрева, с което да ги помолим да ни предоставят по 

три броя неизползвани бюлетини за изборите за 12 май 2013 г. Това 

е  по  повод  писмо  от  Общински  културен  институт  „Музей  за 

история  на  София”.  Писмото  е  постъпило  с  вх.  №  1063-НС  от 

22.04.2013 г. Аз го докладвах на 23 април 2013 г. и протоколното ни 

решение тогава беше да се предоставят такива бюлетини, но след 

произвеждане на изборите за народни представители. 

Сега вече,  след като изборите са произведени,  да изпратим 

едно писмо, с което, позовавайки се на писмото с изх. № 112 от 22 

април 2013 г. на Общински културен институт „Музей за история на 

София” да помолим администрацията на Министерския съвет да ни 

предостави по три екземпляра от празните бюлетини за гласуване на 

парламентарните избори, за да може същите да бъдат изпратени в 

„Музей  за  история  на  София”  в  отговор  на  тяхното  искане  за 

завеждане и съхранение във фондовете на музея.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с текста на писмото, моля да гласува.

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

Приема се.

По  точка  38  –  Имейл  от  Л.  Маринков  –  утвърден  от 

областния  управител  на  област  Враца  опис  на  заделените  за 

унищожаване  налични  и  неизползвани  книжа  и  материали  от 

произведените на 12 май 2013 г. избори за 42 Народно събрание.

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

само за сведение получено по електронната поща писмо с вх.  № 

2138-НС, с което от областна администрация Враца ни предоставят 

утвърден от областния управител на Враца опис на заделените за 

унищожаване  налични  неизползвани  книжа  и  материали  от 

74



изборите  на  12  май.  Унищожаването,  според  писмото,  ще  бъде 

извършено на  26 август  с  подписване на акт  за  унищожаване на 

документи, който ще ни бъде изпратен.

Докладвам това за сведение на комисията.

Колеги, имаше запитване относно съставите на секционните 

избирателни комисии при произвеждане на частичните избори на 

29 септември.  Аз  направих  един  проект  за  съобщение  и  ви 

предлагам  да  качим  това  съобщение  на  сайта  на  Централната 

избирателна  комисия,  в  което  аз  съм  описала,  благодарение  на 

закона  какъв  е  броят  на  членовете  на  секционните  избирателни 

комисии и че при определяне състава и ръководството на СИК в 

рамките  на  изборния  район  се  запазва  съотношението  между 

партиите  и  коалициите  от  партии,  представени  в  Централната 

избирателна комисия, както е по текста на Изборния кодекс, като 

партиите  и  коалициите  от  партии,  които  имат  членове  на 

Европейския парламент, но не са парламентарно представени, имат 

право на не повече от две на сто от членовете на СИК, но не по-

малко от един член в рамките на изборния район. 

Предлагам  това  съобщение  да  бъде  качено,  за  да  няма 

повече задавани въпроси относно СИК.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението. 

Запознайте  се  с  текста  за  съобщение  и  ако  нямате 

възражение, да го гласуваме. 

Не  сме  посочили  кои  са  представените  в  Европейския 

парламент, но да приемем че са известни.

Който е съгласен с текста, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
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СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Можем  да  добавим,  че  след 

„Европейския парламент” в скоби НДСВ.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Плюс  Синята 

коалиция.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Те  са  на  друго  основание  – 

представители в Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Партиите, които не са 

парламентарно  представени  и  коалициите,  но  имат  членове  в 

Европейския парламент,  понастоящем са две – едната е НДСВ,  а 

другата е Синята коалиция.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тогава имаме различни становища, 

нека да ги уточним. Ако ще запазим съотношението в Централната 

избирателна  комисия,  ще  бъде  на  това  основание.  А  иначе  ще 

попада  в  хипотезата  на  представители  в  Европейския  парламент, 

тоест не по-малко от един, но не повече от две на сто. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Законът  е  обвързал  състава  на 

секционните комисии с представителството в ЦИК.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Това е проблемът. Не знам как 

ще го решим това съотношение. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Аз  предлагам  да 

изчакаме малко с това съобщение. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Трябва  да  го  решим,  защото 

започват консултациите.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Действително  при  общи  избори 

няма проблем, защото тогава имаме налично Народно събрание и 

сме формирали за първи път съставите при общите избори, но сега 

вече в ситуацията на ново Народно събрание и на частични избори 

за  кметове на общини и кметства,  трябва стриктно да прилагаме 

разпоредбата на закона. Ние и преди това сме я прилагали, но тя е 
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съвпадала  с  другите  норми.  Разпоредбата  на  чл.  35,  ал.  3  и след 

това вече във връзка с ал. 5.

Алинея 3 ни говори за това, че участват тези партии, които 

са участвали в състава на ЦИК. Според мен това означава общото 

правило и се запазва съотношението. Но ал. 5, която касае избори 

на общински съветници и кметове, и по систематичното си място е 

след ал. 5, всъщност изключва двете партии, които са членове на 

Европейския  парламент  и  в  момента  не  са  парламентарно 

представени,  от  това  съотношение,  което  е  в  Централната 

избирателна комисия. Което ще рече, че там съотношението няма 

да е 1 към 21, а съотношението ще е така, както е в ал. 5 – 2% на 

територията на съответния изборен район, който при избор на кмет 

е  територията  на  общината,  при  избори  на  кмет  на  кметство  е 

комисиите на съответното кметство.

Считам,  че  ако пишем съобщение трябва да разпишем, че 

между  четирите  партии,  представени  в  Народното  събрание,  се 

запазва  съотношението  в  ЦИК,  а  по  отношение  на  партиите, 

представени  в  Европейския  парламент,  имат  право  на  такова 

представителство,  каквото  е  разпоредила  ал.  5,  тоест  2%  от 

съставите на секционните избирателни комисии на територията на 

съответния изборен район, община или кметство.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Точно.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Аз,  колеги,  преди  малко 

неформално, извън заседанието си казах мнението, че ние и този 

въпрос сме го решавали още в 2011 г. Няма нищо ново в сравнение 

със  ситуацията  в  2011  г.  Само  има  една  коалиция,  която  беше 

парламентарно  представена,  която  вече  не  е  парламентарно 

представена. Всичко останало е еднакво.

Винаги  сме  били  категорични  кое  е  изборният  район  в 

местните  избори  –  било  територията  на  общината,  било 
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територията  на  кметството.  Винаги  сме  били  категорични,  че 

квотата  на  непарламентарно  представените,  но  представени  в 

Европейския  парламент  партии  е  2  на  сто  от  общия  състав  в 

изборния район. Давам ви пример с партията НДСВ, която точно 

така се формираше в 2011 г. Сега имаме нужда единствено и само 

от  нова  методика  по  отношение  на  преразпределението  между 

останалите  участници  в  процеса  и  нищо  повече.  Аз  не  виждам 

нищо ново.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ново има - Синята коалиция.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Новото е, че вече не разпределяме 

98,  а  разпределяме  96%.  Ако  това  е  новото,  мисля  че  никой  не 

спори за това. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА:  Ние не  спорим.  Искаме да  го 

изясним. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Значи не спорим. 

По-скоро  по-правилният  подход  е  аз  да  седна  да  направя 

проект за 19-и да приемем решение за СИК плюс методиката. Това 

е  по-добрият  вариант,  отколкото  да  качваме  съобщения.  Защото 

методиката в новия вариант всъщност ще покаже стъпка по стъпка 

изчислението на квотното представителство за всички участници.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Независимо от решението, да качим 

и съобщение.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Ако  ще  качваме  съобщение,  то 

тогава  нека  текстът  му  да  бъде,  че  Централната  избирателна 

комисия ще излезе на 19 август с решение за назначаване съставите 

на секционните комисии за изборите на 29 септември. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Предложението  е  да 

поставим съобщение,  с което да уведомим комисиите,  че на 19-и 

ЦИК ще излезе с решение за назначаване съставите на секционните 

комисии за изборите на 29 септември. 
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Който е съгласен, моля да гласува.

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

Приема се.

Предлагам  ви  заседанието  на  19  август  да  бъде  от  13,30 

часа, а следващото заседание предлагам да е на 26 август също от 

13,30  часа,  когато  да  разгледаме  принципното  решение  за 

преброителните комисии, както и да се подготвим за назначаването 

им. 

Има ли нещо друго за днес?

По точка 33 –  Писмо от община Велико Търново относно 

неизплатено  допълнително  възнаграждение  на  Валентин  Йонков 

във връзка с участието му в СИК по време на изборите за НС на 

12.05. 2013 г.

Заповядайте.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Уважаеми  колеги,  Елена 

Маркова е оставила едно писмо. Спомняте си, че течеше една наша 

кореспонденция с член на секционна избирателна комисия, който 

не си е получил възнаграждението. Получили сме писмо от община 

Велико Търново. Става въпрос за тези допълнителни 10 лв., които 

са  изплащани.  И  аз  искам  да  ви  предложа  с  едно  писмо  да  го 

изпратим до господин Валентин Йонков, в което да му приложим 

копие от получения отговор от община Велико Търново.

Това е моето предложение. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с това предложение, моля да гласува.

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

Приема се.

Приключваме днешното заседание.

Следващото заседание е на 19 август от 13,30 часа. 
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Упълномощила съм госпожа Маркова да води заседанието, 

тъй като аз ще отсъствам.

Следващото заседание е на 26 август, когато ще присъствам.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Госпожо председател, тъй като 

се  намираме  в  процес  на  избори,предлагам  да  упълномощите  и 

някой  от  заместник-председателите,  които  са  тук,  ако  пристигне 

жалба,  ако се наложи свикване на заседание,  да упълномощите и 

някой  друг  заместник-председател,  който  да  може  да  свика 

заседание. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: За утре и вдругиден е 

упълномощена Мая Андреева, след това се връща Елена Маркова. 

Да упълномощя Вас…

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Не, аз не мога, защото госпожа 

Солакова  е  секретар.  Или  Мария  Мусорлиева,  или  Румяна 

Сидерова.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Мария я няма.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Тогава госпожа Сидерова. Нека 

да си го запишем в протокола,  ако се наложи спешно заседание, 

понеже и Мая пътува, и Елена не е тук, нека и госпожа Сидерова да 

има  пълномощия,  ако  пристигне  жалба  и  няма  заместник-

председател…

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре,  да запишем в 

протокола: в отсъствието на госпожа Маркова и госпожа Андреева, 

упълномощавам госпожа Сидерова.

Приятна почивка, закривам заседанието.

(Закрито в 17,20)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Нина Иванова
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