
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 363

На 19 септември 2013 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Докладна  записка  от  Ивайло  Цонковски,  и.д.  главен 

секретар  на  администрацията  на  ЦИК,  относно  сключване  на 

договор  с  външен  оценител  за  определяне  на  стойността  на 

материални активи за бракуване. 

Докладва: Севинч Солакова

2.  Предложение  до  президента  на  Република  България  за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брезница, община 

Гоце Делчев. 

Докладва: Севинч Солакова

3.  Писмо  от  Министерския  съвет  относно  прехвърляне  на 

ползваните от ЦИК активи. 

Докладва: Севинч Солакова

4.  Докладна  записка  от  Ивайло  Цонковски,  и.д.  главен 

секретар  на  администрацията  на  ЦИК,  относно  предоставяне  на 

искане до Министерския съвет за имущество, ползвано от ЦИК. 

Докладва: Севинч Солакова



5. Проект на решение за отваряне на запечатани помещения, 

в  които  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  изборите, 

произведени на  23 и  30 октомври 2011 г.,  във  връзка  с  частични 

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

Докладва: Елена Маркова

6.  Писмо  от  Районна  прокуратура  –  гр.  Лом,  относно 

постановление  за  възобновяване  и  прекратяване  на  досъдебно 

производство,  образувано  на  17.04.2006  г.  по  повод  Решение  № 

369/25.10.2005 на ЦИК. 

Докладва: Венцислав Караджов

7.  Имейл  от  Милена  Кехайова  от  фирма  Timex-BG  LTD, 

относно  ремонт  на  техника  и  предложение  за  цифрови  копирни 

машини. 

Докладва: Елена Маркова

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

секретар на администрацията на ЦИК, относно ремонт на техника и 

предложение за копирни машини. 

Докладва: Севинч Солакова

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

секретар  на  администрацията  на  ЦИК,  относно  закупуване  на 

система за баркодиране на материални активи. 

Докладва: Севинч Солакова

10. Имейл от доц. Иван Стойчев – предложение за курсове в 

Института за следдипломна квалификация при УНСС. 

Докладва: Севинч Солакова

11. Имейл от Даниел Пеев относно складов софтуер и камери 

за видеонаблюдение. 

Докладва: Елена Маркова

12.  Имейл  от  Информационното  бюро  на  Европейския 

парламент – покана за представяне на информационната кампания за 
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европейските избори, което ще се състои на 20 септември 2013 г.  

Докладва: Паскал Бояджийски

13. Писмо  от  Министерството  на  финансите  относно 

абонамент за списание „Бюджет“. 

Докладва: Мария Мусорлиева

14. Писмо  от  Община  Кнежа  –  отговор  на  наш 

№ 306/15.07.2013  г.,   с  приложен  Акт  за  унищожаване  на 

неизползвани и неразпределени книжа и материали от изборите за 

Народно събрание на 12 май 2013 г. 

Докладва: Мария Мусорлиева

15. Доклад  за  проведено  обучение  на  преброителната 

комисия,  секционните  избирателни  комисии  и  общинската 

избирателна комисия в Община  Трън. 

Докладват: Румяна Сидерова,

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова

16. Искане от ОИК – Трън,  за  отваряне на помещенията  и 

използване на печатите на СИК от изборите за общински съветници 

и кметове, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г. 

Докладва: Мария Мусорлиева

17. Определяне състав на комисия за провеждане на конкурс 

за главен експерт в Администрацията на ЦИК.

Докладва: Севинч Солакова

18. Възнаграждения. 

Докладват: Севинч Солакова, Венцислав 

Караджов, Красимир Калинов, Владимир

Христов и Гергана Маринова
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19.  Постановление  за  сведение  по  Решение  №  369  от  25 

октомври 2013 г. на ЦИК за лица, гласували повече от един път на 

избори.
Докладва: Венцислав Караджов

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария  Мусорлиева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Анна  Колушева-Манахова,  Бисер  Троянов, 

Венцислав Караджов,  Владимир Христов, Гергана Маринова, Ерхан 

Чаушев, Красимир Калинов, Мариана Христова, Паскал Бояджийски 

и Силва Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА:  Мая  Андреева,  Сабрие  Сапунджиева, 

Валентин Бойкинов, Емануил Христов и Иванка Грозева. 

Заседанието  бе  открито  в  15,20  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 19 

септември 2013 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. Ако имате възражения, 

моля да ги заявите. Ако имате допълнения – да ги направите. Може 

и в хода на заседанието. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Бих желала да се включи доклад за 

вчерашното  обучение  в  преброителната  комисия,  секционните 

избирателни комисии и общинската избирателна комисия в Община 

Трън. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре. 

Има  ли  други  допълнения?  Ако  няма,  предлагам  госпожа 

Мариана Христова като член на ЦИК, който да брои. 
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Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9, против – 4. 

Имаме решение. Госпожа Христова ще брои. 

Предлагам да разгледаме първо проектите за решение. 

Госпожо Маркова, заповядайте. 

5.  Проект  на  решение  за  отваряне  на  запечатани 

помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали 

от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка 

с  частични  избори  за  кметове  на  общини  и  кметства  на  29 

септември 2013 г. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  проектът  е  във 

вътрешната мрежа с № 1249. 

В  основанията  на  проекта  за  решение  отпада  кметство 

Царимир, община Съединение, защото за него има решение. 

Моля  да  се  запознаете  с  проекта.  Проектът  е  стандартен. 

Докато вие го четете, аз ще ви докладвам: 

С вх. № 863 от 19 септември 2013 г. е пристигнало искане от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Гърмен.  С  вх.  №  837  е 

пристигнало искане по електронната поща на 11 септември 2013 г. 

от Общинската избирателна комисия – Девин. С вх. № 837 отново в 

оригинал са пристигнали допълнителни документи от ОИК – Девин. 

Те  по  принцип  са  на  разпределение  на  госпожа  Мусорлиева,  но 

решихме да ги обединим в едно общо решение, тъй като касаят един 

и същи проблем. 

С вх. № 861 от 18 септември 2013 г. е пристигнало искане за 

отваряне  на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от изборите за общински съветници на 23 и 30 

октомври  2011  г.  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Тополовград. С вх. № 855 от 17 септември 2013 г.,   оригиналът е 

получен  на  19  септември,   е  получено  искане  от  Общинската 
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избирателна комисия – Трън. И с вх. № 860 е пристигнало искане от 

община Харманли, касаещо същия проблем. 

В този смисъл  Централната избирателна комисия, след като 

направи  проверка  и  установи,  че  определените  от  кметовете  в 

посочените по-горе общини помещения, ще се съхраняват изборните 

книжа и материали от частичните избори за кметове на общини и 

кметове  на  кметства  на  29  септември  2013  г.,  и  съвпадат  с 

помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали 

от изборите  на 23 и 30 октомври 2013 г., прецени, че е необходимо 

разрешение за отваряне на помещенията, съгласно наше Решение № 

1098-ПВР/МИ от 6.10.2011 г. 

Предвид това, с което ви запознах и на основание т. 13 от 

Решение № 1098-ПВР/МИ от същата дата, ви предлагам да вземем 

решение, с което да разрешим достъпа до запечатаните помещения, 

в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за 

президент  и   вицепрезидент  на  републиката   и  за  общински 

съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., на ОИК – Белене, 

област  Плевен,  ОИК – Гърмен,  област  Благоевград,  ОИК – Трън, 

област  Перник,  ОИК  –  Тополовград,  област  Хасково,  ОИК  – 

Харманли,  област  Хасково,  и  ОИК  –  Девин,  област  Смолян,  за 

съхранение на изборните книжа и материали от частичните избори 

за кметове на кметства на 29 септември 2013 г. 

Достъпът  е  регламентиран  в  чл.  242,  ал.  7  от  Изборния 

кодекс. Оттам нататък текстът ви е известен. За всяко отваряне на 

помещенията  се  съставя  протокол  в  2 екземпляра  съобразно 

изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 

2011 г. 

Това ви предлагам да приемем като решение. 

Моля да не четете в решението ОИК – Съединение, област 

Пловдив. За него има изрично решение. (Реплики.)
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Предвид гореизложеното и на основание Решение № 2717-

МИ от 18.06.2013 г.  и при спазване на изискванията на Раздел III, т. 

15 и следващите, във връзка с т. 13 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 

6.10.2011 г. ЦИК реши... – и по-нататък текстът остава. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Точки  15  и  16  са  за  отваряне  на 

помещението за първи и втори тур. Изрично е уредено в решението. 

Освен  това  в  диспозитива  във  втория  абзац  е  „за“  приемане  на 

изборните книжа и материали. 

АННА  МАНАХОВА:  Да  попитам.  В  мотивите  има  текст, 

който казва, че при служебно извършена проверка ЦИК установи. 

ЕЛЕНА МАРКОВА: Различни са исканията. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз ви предлагам след 

като обсъдихме корекциите, госпожа Маркова ще ги нанесе и тогава 

да го подложим на гласуване. Ако имате още нещо по този проект, 

тя ще съобрази Решение № 2717-МИ от 18.06.2013 г. където е 

определен редът и изискванията за отваряне, ще посочи исканията, 

които са постъпили от съответните общински избирателни комисии. 

В частта,  където няма искания,  ще остане служебната проверка и 

така ще обхванем всички хипотези. 

Ако не възразявате, за момента да отложим разглеждането на 

проекта до нанасяне на корекциите. 

Да преминем към дневния ред. 

Има ли други проекти за  решения,  които да  докладвате?  – 

Ако няма проекти за решения, госпожо Сидерова, кой  от тримата 

ще докладва за обучението в Трън? 

15.  Доклад  за  проведено  обучение  на  преброителната 

комисия,  секционните  избирателни  комисии  и  общинската 

избирателна комисия в Община  Трън. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  ще  започна,  а  колегите  ще  ме 

допълнят. 
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Вчера в 11 ч. в Трън, в читалището, бяха събрани членовете 

на секционните избирателни комисии в община Трън, членовете на 

преброителната комисия – почти всичките, голяма част от тях и по-

голямата  част  от  членовете  на  общинската  избирателна  комисия. 

Проведохме обучението, което по наша преценка се получи на добро 

ниво. 

Започнахме обучението с излагане на правата и задълженията 

и  всички  последователни  действия,  които  вършат  секционните 

избирателни  комисии.  Насочихме  им  вниманието  върху  новите 

действия и върху съставянето на протокола и неговата специфика, 

както  и  върху  обстоятелството  за  пломбиране  на  кутиите  – 

избирателните  урни,  и  предаването  на  материалите  пред 

преброителната комисия с редовно разписване на действията пред 

преброителната комисия. 

На  второ  място,  съсредоточихме  вниманието  си  върху 

посочване  на  задълженията  на  преброителната  комисия  и 

действията,  които  трябва  да  извърши  преброителната  комисия  в 

предизборния  и  изборния  ден,  както  и  обърнахме  внимание,  че 

преброителният  пункт  е  на  общинската  избирателна  комисия,  но 

трябва да е стациониран до преброителната комисия, за да може да 

функционира  нормално  и  постъпателно  да  се  извършат  всички 

действия по въвеждането на данните от протоколите, а след това и 

резултатите от гласуването. 

След  обучението  осъществихме  среща  с  общинската 

избирателна  комисия   и  по-голямата  част  от  членовете  на 

преброителната  комисия  и  в  свободен  разговор  допълнихме това, 

което това ги вълнуваше с оглед на техните действия. На срещата 

присъства  и  и.д.  секретар  на  общината  към  настоящия  момент. 

Колегите  ни  уведомиха,  че  действат  в  много  добро  съгласие  с 

общинската  администрация.  Обезпечени  са  от  нея,  съгласуват 

действията си. 
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Показаха  ни  и  как  са  разположени  помещенията. 

Действително  е  осигурена  възможност  след  приемане  на 

протоколите  и  урните  и  извършване  на  констатацията  за 

съответствие  по  §  114,  ал.  10,  да  се  въведат  числовите  данни от 

протоколите  на  секционните  избирателни  комисии.  Това  е  едно 

вътрешно помещение,  което е  с  два  входа  и  от  по-горен  етаж се 

влиза, на който е разположена  преброителната комисия. И от този 

преброителен център веднага се влиза в помещението на общинската 

избирателна комисия. Всичко са си обмислили. 

Остана да си вземат решението за конкретните пломби, които 

ще използват за пломбиране на изборните урни. 

Това е, което мога да кажа аз. Ако искат, колегите могат да 

допълнят, ако нещо съм пропуснала

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колегата Сидерова изчерпателно 

докладва за нашите действия вчера и наистина също ще споделя с 

вас  личното  си  мнение,  че  забелязах  добра  координация  между 

общинската  избирателна  комисия  и  общината,  секретаря  на 

общината  и  преброителната  комисия.  Да  се надяваме,  че  това  ще 

доведе до едно успешно произвеждане на предстоящите  избори в 

Трън. 

Секционните  избирателни  комисии  също  бяха  на  място. 

Доста интересни въпроси зададоха. Получи се според мен интересен 

обмен на информация. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Както казах, засегнахме и обсъдихме 

темата с пломбите. Колегата Бояджийски им показа къде могат да 

търсят. Те точно си бяха насрочили заседание от 13 ч., за да вземат 

решение каква пломба и как точно ще процедират. Разбрали сме се 

да ни изпратят тези решения. 

Малко е тревожен председателят на преброителната комисия, 

но  това  е  логично,  защото  толкова  много  новости  има.  Те  се 
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притесняват повече този път заради това, че те ще броят и то много 

бюлетини  наведнъж  ще  се  броят.  Но  това  ние  не  можем  да  го 

избегнем. За съжаление, трябва да се спазва законът. 

Имаше  един  сигнал  според  някои  членове  на  секционни 

избирателни  комисии,  че  има  прекалено  много  регистрирани 

софиянци, както те се изразиха. Явно това са лица с настоящ адрес 

по селата са с желание да гласуват, но това е нещо, което е извън 

нашите  предели.  Разбрахме  се  със  секретаря  на  общинската 

избирателна комисия, че това по същество е сигнал и те имат право 

да  извършат  контрол,  който  им е  възложил Изборният  кодекс  по 

съставянето на избирателните списъци – дали правилно са включени 

допълнително  тези  лица,  които  са  подавали  заявления  за 

допълнително включване в избирателните списъци.  Казаха,  че  ще 

вземат решение да извършат проверката. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Като  ползват 

съдействието на всички други органи, които могат да са им полезни. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да,  обяснено  им  беше  от  колегата 

Бояджийски да се обърнат. По-скоро мисля, че колегата Солакова им 

обясни как да протече процесът, защото имаше опит от Синьо бърдо. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колегите  казаха  как  е  протекла 

срещата. Наистина работата на  общинската избирателна комисия в 

съдействие  с  общинската  администрация  може  би  е  довела  до 

резултат  на  този  етап  да  нямат  никакви  проблеми.  Въпросите  не 

бяха  много,  но  бяха  по  същество  и  най-вече  касаеха  работата  на 

преброителната комисия. 

По  отношение  на  пломбите,  от  разговорите  с  общинската 

избирателна комисия установихме, че те поддържат връзка с ОИК – 

Гърмен, а може би и с ОИК – Белене. 
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Във  връзка  с  това  само  да  споделя,  че  днес  се  обади 

председателят на Общинската избирателна комисия – Белене. Вчера 

са направили опит, след като се бяхме чули. Направили са опит да 

пробият дупки в урната, за да могат да поставят пломбата и днес ще 

вземат  решение,  защото  опитът  е  бил  успешен.  Иначе  като 

техническо решение на въпроса се обсъждаше поставяне на лепенка 

с подписите на ОИК и на СИК, която да не даде възможност да се 

отваря капакът на урната и  самата лепенка да служи за прикрепване 

на тези пломби. 

Уточнихме  се  с  ОИК,  а  може  би  ще  се  чуем и  с  другите 

общински  избирателни  комисии,  да  ни  изпратят  решенията   си 

относно  пломбирането:  определянето  на  вида  на  пломбите  и 

пломбирането  на  избирателните  урни  в  изборите,  в  които  има 

преброителни комисии. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  Гърмен  обаче  са  решили   да 

облепят с една лента урната и на тая лента да сложат пломбата. Имат 

такова  решение,  но  ние  го  разбрахме  в  Трън.  Ще  им  изискаме 

решението. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря ви, колеги. 

Продължаваме с дневния ред. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

2. Предложение до президента на Република България за 

насрочване  на  частичен избор за  кмет  на  кметство Брезница, 

община Гоце Делчев. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Първо,  да  докладвам  преписката, 

докладвана  на  предишното  заседание.  Сега  вече  сме  получили 

всички  необходими  документи  от  Общинската  избирателна 

комисия – Гоце Делчев, за насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство Брезница, община Гоце Делчев. 
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Както  предния  път  ви  казах,  има  решение  за  предсрочно 

прекратяване  на  пълномощията  на  кмета  на  кметство  Брезница. 

Уведомлението  е  постъпило  при  тях  на  26  август.  Изпратили  са 

писмо  с  искане  за  възражение.  На  30  август  2013  г.  общинската 

избирателна комисия е приела решение за предсрочно прекратяване 

пълномощията на кмета на кметство Брезница. 

След влизане в сила на решението, на 10 септември 2013 г. са 

приели  решение,  с  което  да  уведомят  Централната  избирателна 

комисия за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на 

кметство Брезница и необходимостта от изготвяне на предложение 

до президента на Република България да насрочи частичен избор за 

кмет на кметство Брезница. 

Предлагам  с  протоколно  решение  да  одобрим  следното 

предложение до президента господин Росен Плевнелиев да насрочи 

частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Брезница,  като  изпратим 

уведомителното писмо с приложените документи:

„П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Централната  избирателна  комисия  за  насрочване  на 

частичен избор за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев, 

област Благоевград, прието с протоколно решение от 19 септември 

2013 г. Това е вх. № 841 от 12.09.2013 г. и последващо постъпили 

документи на 18.09.2013 г. 

Общинската  избирателна  комисия  –  Гоце  Делчев,  област 

Благоевград, е уведомила на 12.09.2013 г. Централната избирателна 

комисия, че със свое решение № 297 от 30.08.2013 г. на основание 

чл. 42, ал. 1 от ЗМСМА предсрочно е прекратила пълномощията на 

кмета  на  кметство  Брезница,  община  Гоце  Делчев,  област 

Благоевград, Иса Иса Хаджиали.

Към  уведомлението  са  приложени:  заверено  копие  на 

решение № 297 от 30.08.2013 г. , с което предсрочно са прекратени 

пълномощията на  кмета  на кметство Брезница;  заверено копие на 
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решение № 296 от 26.08.2013 г.; заверено копие на решение № 298 

от 10.09.2013 г. на ОИК – Гоце Делчев, с предложение за насрочване 

на частичен избор; заверени копия от протокол № 42 от 26.08.2013 

г.;  заверено  копие  от  протокол  № 43  от  30.08.2013  г.  и  заверено 

копие от протокол № 44 от 10.09.2013 г.

След  като  разгледа  представените  документи,  Централната 

избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – 

Гоце  Делчев,  област  Благоевград,  е  представила  необходимите 

документи съгласно Изборния кодекс и Решение № 1495-МИ от 16 

ноември 2011 г. на ЦИК.

На  основание  чл.  279,  ал.  1  и  4  във  връзка  с  чл.  278  от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

П Р Е Д Л А Г А:

Президентът  на  Република  България  да  насрочи  частичен 

избор за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев,  област 

Благоевград.“

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря ви. 

Колеги,  чухте  доклада.  Имате  ли  въпроси?  –  Ако  нямате 

възражения  или  забележки  ще  ви  предложа  да  гласуваме 

предложения проект за решение за предложение до президента на 

Република  България  за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство Брезница, община Гоце Делчев. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение да се изпрати предложението.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващите ми доклади са свързани 

с  докладни  записки  на  господин  Ивайло  Цонковски,  и.д.  главен 

секретар  на  администрацията  на  ЦИК.  Предлагам,  ако  комисията 

няма нищо против, той да присъства на заседанието, за да може  да 

изложи  допълнително  съображение  и  да  отговори  на  въпроси  на 
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колегите.  Включително  и  едно  писмо  от  главния  секретар  на 

Министерския  съвет  с  вх.  № 859 от  18 септември 2013 г.  Едната 

група въпроси са  точно тези,  които са поставени в това  писмо,  а 

именно  прехвърлянето  на  имущество  от  Министерския  съвет  на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  господин 

Цонковски  е пред залата, да заповяда. 

Заповядайте, господин Цонковски. 

Госпожо Солакова, имате думата да поставите въпросите. 

1.  Докладна  записка  от  Ивайло  Цонковски,  и.д.  главен 

секретар на администрацията на ЦИК, относно сключване на 

договор  с  външен  оценител  за  определяне  на  стойността  на 

материални активи за бракуване. 

3. Писмо от Министерския съвет относно прехвърляне на 

ползваните от ЦИК активи. 

4.  Докладна  записка  от  Ивайло  Цонковски,  и.д.  главен 

секретар на администрацията на ЦИК, относно предоставяне на 

искане до Министерския съвет за имущество, ползвано от ЦИК. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ 859 от 18 септември 2013 г. от главния секретар на Министерския 

съвет, във връзка с прехвърлянето на имущество от Министерския 

съвет  на  Централната  избирателна  комисия.  Става  дума  за 

имущество,  което  Централната  избирателна  комисия  ползва  през 

годините. 

Във връзка с това е изготвена докладна записка от господин 

Ивайло  Цонковски,  и.д.  главен  секретар  на  администрацията  на 

Централната  избирателна  комисия  и  предлагам  той  да  представи 

докладната записка. 

ИВАЙЛО  ЦОНКОВСКИ:  Или  в  края  на  м.  юли,  или  в 

началото  на  м.  август  имах  среща  с  госпожа   Лилия  Иванова  – 
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директор  на  дирекция  „Управление  на  собствеността“  в 

Министерския  съвет,  с  която  уточнихме,  че  двете  институции  – 

Министерският  съвет  и  Централната  избирателна  комисия,  ще 

подготвят заповед, с която да се определят съответни лица, които да 

осъществят  прехвърлянето  на  имуществото,  което  е  ползвала 

Централната  избирателна  комисия  до  момента  и  което  е  било 

предоставено от Министерския съвет на нея. С уговорката, че между 

1 и 30 септември ще стане срещата между тези две комисии и ще се 

изготви протокол за прехвърлянето на имуществото.

Беше  ни  предоставен  и  списък,  който  с  колегата  Русинов 

успяхме да отметнем и да установим наличието на това имущество 

съответно в Централната избирателна комисия. 

С  писмото,  с  което  те  ни  уведомяват,  че  би  следвало  да 

изготвим  такъв  списък  за  прехвърлянето  на  имуществото,  те  се 

позовават  на  Закона  за  държавната  собственост  и  Правилника  за 

прилагане на Закона за държавната собственост, че разрешението за 

това  прехвърляне  трябва  да  се  осъществи  със  санкцията  на 

Министерството  на  финансите.  Тоест,  Министерството  на 

финансите трябва да  даде свое одобрение – формално или не,  но 

такова  трябва  да  съществува  за  имущество,  на  което  общата  му 

балансова стойност   е 10 000 лв. 

Пред нас възникна въпросът дали тази балансова стойност е 

балансова стойност задължителна изобщо за цялото имущество или 

е само за  отделна вещ, която притежава стойност над 10 000 лв. 

Практиката според Министерския съвет, която се е наложила, 

и наредбата, която те са издали, тъй като  законът ги задължава те 

издадат наредба или те самите да си определят реда, по който става 

това  предаване  между  първостепенните  рaзпоредители,  е 

установила,  че  общата сборна стойност на имуществото,  което се 

предава между два първостепенни разпоредителя, трябва да е  над 
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10 000  лв.  Тази  балансова  стойност  за  нас  възлиза  по  списъците, 

които са ни предоставили, на 304 000 лв. приблизително. 

Втория въпрос, който аз зададох на срещата, обаче касаеше 

следния момент.  Ако тази балансова стойност е  304 000 лв.,  това 

имущество  се  е  предоставяло  в  продължение  на  години. 

Предоставяло се е най-вероятно от 1991 г. или може би малко по-

късно. В списъците с вещите намерихме, например, магнетофон за 

записване „Ухер“, който е ползван през 90-те години. По-късно това 

е ставало със записващи електронни устройства. 

На въпроса защо те не са преоценили това имущество, тъй 

като  амортизации  в  държавната  администрация  не  се  правят,  те 

казаха,  че  са  го  водили  задбалансово.  Малко  разяснения. 

Имуществото  се  води  по  балансова  стойност,  по  стойност  на 

придобиване и след време през две години тази стойност трябва да 

се  намалява  съобразно  това  каква  е  стойността  на  тази  стока  в 

момента на пазара. И ако да кажем един компютър – компютърна 

конфигурация, закупена за 500 лв., след три или четири години ще е 

загубила  напълно  стойността  си  или  ще  има  някаква  минимална 

стойност поради факта, че този тип части, от които е съставена тази 

компютърна конфигурация, вече или не се произвежда или вече е с 

много стари технически характеристики. 

На  въпроса  защо  не  е  преоценявано  това  имущество  през 

цялото време те отговориха, че това нещо, което е раздадено и се 

води зад баланса, т.е. не им се води на тях реално като наличност, 

като  стойност  в  баланса,  не  се  прави  преоценка  и  трябва  да  я 

направим ние самите.  

По  този  повод  предната  седмица  пуснах  една  докладна,  с 

която предлагам да не съставяме ние комисия, която да преоцени, а 

да  използваме  външно  лице  преоценител,  който  е  използван  и  в 

Министерския  съвет  и  има  съответния  лиценз.  Нарича  се  Светла 

Кубадинова, показа лиценза. Тя е със съответен лиценз за оценител, 
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така че тя може да направи преоценка на имуществото и да каже 

реалната пазарна стойност. Тези вещи, които са излезли от употреба 

и не може вече да се използват, тя ще ги оцени на стойност, която 

ще ни позволи да ги бракуваме и да ги унищожим. 

Това е по начина на прехвърляне. 

От нас се изисква писмо, с което да помолим Министерския 

съвет да предложи по списък, който ние ще им дадем и за което сме 

установили, че го има, да помоли Министерството на финансите да 

одобри този списък за прехвърляне на имуществото. 

Това е едната страна на въпроса. 

Втората  страна  на  въпроса  обаче  опря  до по-съществените 

неща – прехвърлянето на договорите,  които са за  ползване преди 

всичко на услугите на мобилния оператор и договорите, които са за 

обслужване на техниката по гаранционни условия. Тези договори, 

които са за гаранцията те казаха, че ще проверят с техния юрист и 

като  инициираме  с  писмо  прехвърлянето  на  имуществото,  ще  ни 

предоставят коя техника все още се намира в гаранционни условия и 

ще  преподпишем  съответно  споразумение  за  прехвърлянето  на 

гаранцията, за да я управляваме ние. 

Въпросът обаче с „Мобилтел“ ЕАД стои по следния начин: 

досега тяхната практика е наложила, но най-вероятно това, което те 

им цитираха,  не е била с  първостепенни разпоредители...  Тяхната 

практика с второстепенни разпоредители е била,  че „Мобилтел“ е 

сключвал допълнителни договори с нови условия. Новите условия 

обаче могат да се окажат по-неизгодни, заради това се разбрахме с 

тяхна помощ и с тяхна инициатива да се запазят условията, които са 

за нас до момента на изтичането на техния договор на Министерски 

съвет. И вече след изтичането на този договор ние да търсим начини 

да предоговаряме с „Мобилтел“. Техният договор ще изтече някъде 

в средата на 2014 г. 

17



Това  е,  което  ние  обсъждахме  с  главния  счетоводител  и  с 

началника на отдел „Финанси“ на Министерския съвет. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да остане този договор 

да действа до 2014 г. 

ИВАЙЛО ЦОНКОВСКИ: Като условия за ползване, но да ни 

прехвърлят  възможността  ние  да  си  спираме  карти  или  да  ги 

пускаме  и  вече  да  можем  да  предогововаряме  закупуване  на 

телефонни  апарати  от  тях  или  пък  допълнителни  условия  за 

закупуване на нови карти, нови номера... Поставихме няколко пъти 

този въпрос с тях. 

Техните второстепенни разпоредители предполагам, че може 

и  да  не  са  били  съгласни  да  ползват  договори,  които  са  само  с 

„Мобилтел“,  тъй  като  става  въпрос  за  областни  администрации. 

Може на местно равнище да са имали уговорки с други мобилни 

оператори и поради тази причина. 

Общо взето това е,  което беше договорено с тях,  т.е.  беше 

обсъдено на разговори и стигнахме до някакъв консенсус. И това, че 

трябва  да  изпратим  едно  писмо.  В  докладната  записка  съм 

предложил да го разпише главният секретар, но ако решите, може да 

го разпишат госпожа Медарова и госпожа Солакова, като приложим 

списъка. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Сега, ако искате, едно 

по  едно  да  разгледаме  нещата.  Първо,  по  предложението  на 

господин Цонковски да сключим договор с външен оценител.

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  спомняте  си,  че  на  16 

септември  докладвах  докладната  записка  с  вх.  №  835  от  11 

септември 2013 г. Сега във връзка с новите докладни записки отново 

ви  свеждам  до  знанието  тази  докладна  записка  с  предложение  и 

препоръка да се сключи граждански договор със Светла Йорданова 
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Кубадинова  –  лицензиран  оценител,  при  условията,  които  бяха 

представени в докладната записка от 11 септември 2013 г. 

Във  връзка  с  докладните  записки  предлагам  господин 

Цонковски да изготви проекта на писмо до Министерския съвет, да 

се изпрати това писмо, както и да предприеме всички необходими 

други  действия  във  връзка  с  прехвърлянето  на  имуществото,  за 

което  своевременно  да  довежда  до  знанието  на  ЦИК  както  за 

действията, така и за становищата, които изразява. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 

възражения или допълнения към предложението, който е съгласен с 

предложението за сключване на граждански договор при посочените 

условия и отправяне на искане до Министерския съвет за разделяне 

на имуществото, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Искам  да  кажа  защо  съм  против. 

Собствеността се води на Министерския съвет,  тя е задбалансова. 

Тези операции могат да се извършат от Министерския съвет и чак 

тогава, въз основа на тази собственост, да се прехвърли онова, което 

е нужно. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожо  Солакова, 

заповядайте. 

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

секретар  на  администрацията  на  ЦИК,  относно  ремонт  на 

техника и предложение за копирни машини. 

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

секретар на администрацията на ЦИК, относно закупуване на 

система за баркодиране на материални активи. 
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  отново  един  стар  въпрос, 

който  след  приемане  на  протоколно  решение,  беше  възложен  на 

господин  Цонковски  както  за  изготвяне  на  становище,  на 

предложение и накрая за предприемане на необходимите действия. 

Тук  се  поставя  с  нова  докладна  записка  частично  решение  на 

въпроса.  Това е  вх.  № 868 от  19 септември 2013 г.  във връзка  с 

ремонта на копирни машини: в стая № 68 и копирната машина пред 

залата. 

От докладната записка разбираме,  че има ценови оферти и 

техническо  предложение  за  две  нови  копирни  машини. 

Предложението на господин Цонковски е, ако има решение на ЦИК, 

по-целесъобразно  е  да  се  закупят  на  този  етап,  а  ремонтът  да  се 

остави   на  по-късен  етап,  да  се  отложи  след  приемане  на 

имуществото от Министерския съвет. 

Аз  предлагам  господин  Цонковски  да  допълни  моето 

изложение, както и след това – само да посоча входящия номер - 

№ 867  от  19  септември  2013  г.:  Докладна  записка  относно 

закупуване на система за баркодиране на материални активи, за да 

можем да приемем решение и по тази докладна. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Цонковски. 

ИВАЙЛО ЦОНКОВСКИ:  Първата  докладна,  в  която  давам 

предложението  за  решаване  частично  на  въпроса  за  копирната 

техника,  беше инициирана след среща,  която проведохме с  двама 

служители на фирма Timex-BG LTD, която обслужва абонаментната 

и  изобщо  сервизната  поддръжка  на  копирните  машини  на 

Министерския съвет, включително и нашите копирни машини. 

Те прегледаха две от машините – тази, която е в стая № 68, 

която не работи, и тази която е тук, пред залата, тъй като ни направи 

впечатление, че тази машина, която е пред залата, при копиране има 
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звук,  който  не  е  характерен  за  другите  машини.  Те  направиха 

протокол. Не са искали заплащане. Само преглед направиха на тези 

машини. 

При разговора с тях се установи следното: и двете машини 

имат  възможност  да  им  бъде  удължен  животът  за  около  80 000, 

максимум 100 000 копия допълнително при условие, че им се сменят 

едни барабани и се смени едно нагряващо устройство. Поправката 

на тези две машини ще струва … лв. без ДДС, значи по-малко от … 

лв., като с поправката те дават гаранцията до една година, тъй като 

ще сменят износените с оригинални части. 

Другото, което предложиха, е в рамките на средствата, които 

са определени по Закона за обществените поръчки като възможност 

за  закупуване без офериране,  е  да доставят  две копирни машини. 

Едната е професионална машина, която дава възможност за по-голям 

брой  и  по-бързо  ксерокопиране.  Аз  съм  пуснал  техническите 

характеристики на тези машини във вътрешната мрежа. Също и една 

по-малка  машина,  която  дава  възможност  и  за  цветно 

ксерокопиране.  Има  възможност  за  цветно  ксерокопиране  и  на 

голямата  машина,  като  с  цел  да  не  се  използва  от  всички  в 

администрацията, има възможност и за даване на парола, когато се 

сменя  на  режим  цветно  копиране.  Тоест,  да  ги  ползват  само 

определени хора, тъй като консумативите са по-скъпи. Видели сте и 

цените, които са предложили. 

Моето  предложение  след  разговора,  който  проведох  в 

Министерския  съвет,  е  след  прехвърлянето  на  имуществото  да 

направим ремонта. Това ще стане до седмица след като прехвърлят 

формално имуществото при нас. Да направим ремонта на тези две 

машини,  тъй  като  не  знаем  дали  няма  да  ни  се  наложи 

ксерокопиране  и  да  издъхне  и  тази  техника,  която  имаме  в  стая 
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№ 23,  на  която  е  правен  ремонт  изцяло  и  ако  не  в  отлично, 

приблизително е в много добро състояние и можем да я ползваме. 

Това е едното. Другото съм ви го дал като възможност. 

Ако обаче комисията не се съгласи, тъй като аз нямам, а и 

нямаме колеги от администрацията, които да могат да се произнесат 

по техническите  параметри,  да  възложим на колегите  от Народно 

събрание  или  Министерски  съвет,  които  имат  техническата 

грамотност, да изготвят някакво задание и да го дадем в Агенцията 

за обществени поръчки. 

ЕЛЕНА МАРКОВА: Ако може, да приключим с направеното 

предложение.  Доколкото  ви  разбирам,  господин  Цонковски, 

предлагате  да  се  обърнем  към  специалисти,  които  да  извършат 

техническото  задание,  техническата  спецификация   за  една 

евентуална  бъдеща  обществена  поръчка.  В  този  смисъл  ли  ви  е 

подготвена докладната? 

ИВАЙЛО ЦОНКОВСКИ: Това е т. 3 от докладната. 

ЕЛЕНА МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  който  е  съгласен  с 

направеното първо предложение във връзка с докладната записка на 

господин Ивайло Цонковски да се извърши ремонт след разделяне 

на  имуществото  и  получаването  и  завеждането  му в  Централната 

избирателна комисия, моля да гласува, като си оставяме възможност, 

ако  след  оценката  все  пак  ремонтът  надвишава  минималните 

прагове, отново да се  произнесем с решение. 

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение  по  т.  1  от 

докладната на господин Цонковски, моля да гласува. 

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

Имаме решение по този въпрос. 

Ще  ви  помоля,  господин  Цонковски,  за  да  не  се  налага 

допълнително  да  бъдете  информиран,  да  предприемете 

необходимите действия след разделянето. 
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Сега имате думата по второто предложение. 

ИВАЙЛО ЦОНКОВСКИ: Второто предложение се отнася за 

две машини. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Колеги,  дотолкова  доколкото  става 

въпрос  за  цени  и  предложенията  са  направени  във  вътрешната 

мрежа,  моля  да  изключим  излъчването  по  време  на  доклада  на 

господин Цонковски. 

5.  Проект  на  решение  за  отваряне  на  запечатани 

помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали 

от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка 

с  частични  избори  за  кметове  на  общини  и  кметства  на  29 

септември 2013 г. 

ЕЛЕНА МАРКОВА:  Уважаеми колеги,  моля да  погледнете 

редактирания  проект за  решение –  проект № 1249.  Особено тези, 

които предложиха корекции. 

В мотивите са допълнени входящите номера на тази поща, 

която  е  причина  и  на  тези  искания,  които  са  пристигнали  до 

Централната  избирателна  комисия.  Съдържанието  с  служебно 

извършената  проверка  касае  две  общински  избирателни  комисии, 

които не са поискали разрешение за отваряне, но които са в същото 

положение. Освен това някои от исканията са направени от кметове 

и не са потвърдени от общинските избирателни комисии, защото те 

по места така са преценили. 

Основанията  са  редактирани,  т.е.  добавено  е  Решение 

№ 2717-МИ от 18 юни 2013 г.,  раздел ІІІ,  т.  15 и 16 в последния 

абзац  на  стр.  1.  В  диспозитива  във  втория  абзац  е  направена 

корекцията  достъпът  да  се  осъществи  за  приемане  на  изборните 

книжа и материали. 

23



Предлагам  ви  проектът  за  решение  да  бъде  приет  от 

Централната  избирателна  комисия  в  редакцията,  в  която  ви  е 

представен повторно. 

Имате  ли  предложения  за  корекции,  колеги?  –  Госпожа 

Манахова. 

АННА  МАНАХОВА:  Аз  смятам,  че  в  мотивите,  в  първия 

параграф накрая, необходимостта от разрешение не е на основание 

Решение № 1098-ПВР/МИ от 6.10.2011 г., а на основание  Решение 

№ 2717-МИ  от  18  юни  2013  г.,  защото  там  изрично  също  е 

постановено, че е необходимо разрешение. 

ЕЛЕНА МАРКОВА:  Съгласна  съм.  Други  корекции,  имате 

ли, колеги? – Няма. 

Предлагам  ви  комисията  да  приеме  следния  проект  за 

решение  относно  отваряне  на  запечатани  помещения,  в  които  се 

съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 

23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с частични избори за кметове на 

общини и кметства на 29 септември 2013 г.

„С укази на Президента на Република България са насрочени 

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

община  Гърмен,  област  Благоевград  и  на  община  Трън,  област 

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

област  Хасково,  кметство  Шишманово,  община  Харманли,  област 

Хасково  и  кметство  Селча,  община  Девин,  област  Смолян, 

насрочени на 29 септември 2013 г. С вх. № 855 от 17.09.2013 г. по 

електронната поща е постъпило искане от вр.и.д.  кмет на община 

Трън,  област  Перник;  с  вх.  №  861  от  18.09.2013  г.  е  постъпило 

искане  от  ОИК  –  Тополовград,  област  Хасково;  с  вх.  №  860  от 

18.09.2013 г. е постъпило искане от ОИК – Харманли, и от кмета на 

община Харманли; с вх. № 837 от 11.09.2013 г. е постъпило искане 

от ОИК – Девин, област Смолян, и с вх. № 863 от 19.09.2013 г. е 

постъпило искане от ОИК – Гърмен, област Благоевград, за отваряне 
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на  запечатано  помещение,  в  което  се  съдържат  изборни  книжа  и 

материали от произведените избори на 23 и 20 октомври 2011 г. за 

общински съветници и кметове. При служебно извършена проверка 

ЦИК установи, че определените от кметовете на общини помещения 

за  съхраняване  на  изборните  книжа  и  материали  от  частичните 

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

съвпадат с помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и 

материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., 

поради което е необходимо разрешение от Централната избирателна 

комисия за отваряне на помещенията съгласно Решение № 2717-МИ 

от 18 юни 2013 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното, на основание раздел ІІІ, т. 15 и 16 

от  Решение  № 2717-МИ от  18.06.2013  г.  и  във  връзка  с  т.  13  от 

Решение  на  ЦИК  №  1098-ПВР/МИ  от  6  октомври  2011  г. 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Разрешава  достъп  до  запечатаните  помещения,  в  които  се 

съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове 

на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК – Белене, област Плевен, ОИК – 

Гърмен област  Благоевград,  ОИК –  Трън,  област  Перник,  ОИК – 

Тополовград, област Хасково, ОИК – Харманли, област Хасково, и 

ОИК – Девин, област Смолян, за съхранение на изборните книжа и 

материали  от  частичните  избори  за  кметове  на  кметства  на 

29 септември 2013 г. 

Достъпът да се осъществи за приемането на изборните книжа 

и материали от комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК, определени за 

частичните  избори,  насрочени за  29 септември 2013 г.,  съответно 

втори  тур  за  6 октомври  2013  г.  Достъпът  да  се  осъществи  в 

присъствието  на  поне  трима  членове  на  съответната  общинска 

избирателна  комисия,  предложени  от  различни  парламентарно 
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представени партии и коалиции от партии и от партията, която има 

член  в  Европейския  парламент,  определени  с  решение  на 

общинската избирателна комисия, и в присъствието на определени 

със  заповед  на  кмета  на  съответната  община  служебно  лице  от 

общинската администрация. 

Новите книжа и материали от произведените на 29 септември 

2013 г.  избори следва да се  поставят  в обособено в  помещението 

място,  непозволяващо смесването или по друг начин объркването, 

или изгубването на изборните книжа и материали.

След  прибиране  на  изборните  книжа  и  материали  от 

частичните  избори  в  помещенията  същите  задължително  да  се 

запечатат с хартиена лента и да се подпечатат с восъчния печат на 

комисиите  по  чл.  242,  ал.  7  от  ИК  от  избраните  членове  на 

съответната общинска избирателна комисия. 

За  всяко  отваряне  на  помещенията  се  съставя  протокол  в 

2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-

ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. и т. 18 на Решение № 2717 от 18 юни 

2013 г. на ЦИК.“ 

Моля,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  за 

решение,  касаещ  отваряне  на  запечатани  помещения,  в  които  се 

съхраняват  изборни книжа и  материали от  изборите  за  общински 

съветници и кметове, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.,  моля 

да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13, против – 1. 

Имаме Решение № 2818-МИ. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Други  доклади?  – 

Господин Бояджийски. 

12.  Имейл  от  Информационното  бюро  на  Европейския 

парламент  –  покана  за  представяне  на  информационната 
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кампания  за  европейските  избори,  което  ще  се  състои  на  20 

септември 2013 г.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, с вх. № 862 от 

19 септември 2013 г. е получено писмо от Бойко Благоев – „Връзки с 

обществеността“  на  Европейския  парламент.  От  името  на 

Информационното  бюро  на  Европейския  парламент  кани 

Централната  избирателна комисия и нейни представители разбира 

се,  за представяне на информационната кампания за европейските 

избори  през 2014 г. Това представяне ще се състои на 20 септември 

2013 г.,  петък, от 10,30 ч. в новата сграда на комисията,  която се 

намира на ул. „Г. С. Раковски“ № 124. Събитието ще съвпаднело с 

третото  издание  на  Паркингдей,  когато  очертаните  места  за 

паркиране на сградата,  ще бъдат превърнати в място за кафе и за 

срещи. Там съответните гости ще могат да изпият своето кафе. 

Както  казах,  това  е  представяне  на  информационната 

кампания за предстоящите европейски избори, поради което молят 

да потвърдим участие, който желае. Аз лично желая и бих искал да 

отида,  за  да  се  запозная  с  тази  информационна  кампания,  която 

предлагат да се проведе в Европейския парламент. 

ЕЛЕНА МАРКОВА: И аз лично желая. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: И аз лично желая. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам ви да вземем решение, 

с което колегите, които желаят, да кажат  и да вземем решение те да 

отидат.  Разбира  се,  всеки  член  на  комисията,  който  желае  да 

присъства, е добре дошъл. Всъщност има регистрация и гостите на 

събитието трябва да потвърдят участието си на един имейл. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предлагам ви тогава да 

вземем решение, с което да регистрираме желаещите да присъстват 

на посочения имейл адрес. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 
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Имаме  решение  да  се  регистрират  господин  Бояджийски, 

госпожа  Маркова,  госпожа  Сидерова,  госпожа  Мусорлиева.  Ако 

имам възможност,  аз  също ще присъствам.   Ще се  регистрираме. 

Ако  някой  друг  междувременно  реши,  ще  се  обади  на  господин 

Бояджийски.  

 Госпожо Мусорлиева, заповядайте. 

16. Искане от ОИК – Трън, за отваряне на помещенията и 

използване  на  печатите  на  СИК  от  изборите  за  общински 

съветници и кметове, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

качен проект за решение в отговор на   искане от ОИК – Трън, за 

отваряне  на  помещенията  и  използване  на  печатите  на  СИК  от 

изборите за общински съветници и кметове, произведени на 23 и 30 

октомври 2011 г. 

„Постъпили са искания вх. № 871 от 19.09.2013 г. от ОИК – 

Трън, и от вр.и.д. кмет на община Трън за разрешаване използването 

на печатите на СИК, останали от произведените избори за общински 

съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 35 във връзка с чл. 21, ал. 2 от 

Изборния  кодекс,  Решение  №  1519-МИ  от  9  декември  2011  г.  и 

Решение  №  2699-МИ  от  6  юни  2013  г.  на  ЦИК  Централната 

избирателна комисия

Р Е Ш И:

1.Разрешава  на  ОИК  –  Трън,  при  произвеждането  на 

частичния избор за кмет на община Трън на 29 септември 2013 г. да 

бъдат  използвани  печатите  на  СИК,  използвани  на  изборите  за 

общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

2. Разрешава на ОИК – Трън, да отвори помещенията, в които 

се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за 

общински съветници и кметове,  произведени на 23 и 30 октомври 
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2011 г., да извадят използваните от СИК печати при условията на 

Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

3. Всички СИК следва да получат използвани печати, които в 

изборния  ден  да  наранят  повторно,  и  да  съставят  протокол  – 

Приложение № 62 от изборните книжа за произвеждане на частични 

избори, приети с Решение № 1519-ВМИ от 9 декември 2011 г.  на 

ЦИК.“

Моля ви да го погледнете. 

Много благодаря на госпожа Сидерова, която ми съдейства за 

оформяне на решението. Моля, ако имате забележки, да ги кажете, 

за да можем да приемем решението. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  имате  ли 

възражения по предложения проект? Под „използваните печати“ се 

имат предвид маркираните печати?

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да. Има и неизползвани, но няма да 

стигнат. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  нямате 

възражения, да подложа проекта на гласуване. Аз по принцип съм 

против да се използват използвани печати от минали избори. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Много  ви  моля  да  подложите 

проекта на гласуване. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  По  този  начин  се 

лишаваме  изобщо  от  възможността  каквато  и  да  е  последваща 

проверка за тези избори от 2011 г. да бъде правена. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Няма смисъл да влизате в разговор 

с мен. Подложете го на гласуване и ако имате нещо да поправяте, 

кажете. Ако не...

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз искам да подкрепя проекта и ще 

се обоснова защо. 
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Сроковете за атакуване на изборните резултати от 2011 г. са 

изтекли много отдавна. Вече никакви проверки не могат да се правят 

на  тези  резултати,  нито  на  книжа.  Нямаме такива  висящи дела  – 

всички дела са приключили... Ани, посочи едно дело, което виси. 

АННА МАНАХОВА: (Без микрофон.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  Трън  няма  висящо  дело  за 

изборните резултати. (Реплики.)

Добре,  нали  не  водим  разговор?  –  Аз  си  обосновавам 

виждането. 

Повтарям. Обосновавам решението си  с  обстоятелството, че 

отдавна  са  изтекли  всякакви  срокове  за  контрол  на  изборните 

резултати от местните избори, произведени през 2011 г., както и че в 

Община Трън няма такива висящи  спорове към настоящия момент. 

Ние  не  разрешаваме  ползване  на  всички  печати  поголовно  в 

държавата.  Преценили  сме  -  понеже  аз  подкрепих  госпожа 

Мусорлиева, затова говоря в множествено число, че след като в тази 

община  няма  висящи  спорове,  печатите  вече  стоят  само  на 

съхранение поради наличието на норма в закона, която изисква да се 

пазят книжата до  следващите избори (печатът не е книжа, разбира 

се), затова считам, че могат да се използват тези печати. 

Нещо, което не можем да ви го представим на хартия, но се 

констатира, че един печат към настоящия момент струва 25 лв. За 

малка  община  каквато  е  Трън,  600  лв.  е  съществен  разход.  Още 

повече, че изборите се финансират от общинските бюджети, в които 

естествено не са били и предвидени такива средства в началото на 

годината. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Госпожо Мусорлиева, 

заповядайте. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, аз нямам нищо 

против –  извинявам се  на  госпожа председателя  –  просто  защото 

можех  да  обоснова  и  двете  решения,  но  съображенията  ми  бяха 
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такива,  частично  и  от  изложеното  от  госпожа  Сидерова.  Но  и 

искането  на  комисията  е  в  този  смисъл.  Нямам  нищо  против  да 

обоснова ново решение. Аз само ще цитирам: 

„Спазвайки  Изборния  кодекс,  решенията  и  указанията  на 

Централната  избирателна  комисия  се  обърнахме  към  областния 

управител  за  ползване  на  печатите,  останали  от  провеждането  на 

редовните избори и т.н.“

Затова  съм  направила  това  предложение.  Иначе  –  каквото 

решите. Нямам нищо против, ще го отразя. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Христов. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Уважаеми  колеги,  доколкото 

разбрах  от  цитираното  от  госпожа  Мусорлиева,  се  касае  за 

неупотребяваните  печати,  които  са  останали  от  кампанията. 

(Реплики.)

 Колеги, ако си спомняте, тогава имаше много голям резерв. 

Аз ви предлагам да уточним, че ако има неупотребявани  печати, с 

предимство да ползват тях, и тогава употребяваните. 

Подкрепям изцяло мотивите, които се изложиха в тази част. 

Само  едно  уточнение  искам  да  направя  по  отношение  на 

водените съдебни производства. Ние не знаем към момента дали във 

връзка с преследване на някакви наказателни посегателства,  не се 

водят  последващи  производства.  При  всички  положения  обаче 

според мен те нямат нищо общо с печатите, така че няма пречка да 

се ползват. Там по-скоро проблемът е в списъците и в положените в 

списъците подписи. 

Така  че  ние  не  знам  водят  ли  се  или  не  водят  дела.  Аз 

отчитам  като  грешка:  ние  с  колегата  Чаушев  бяхме  подели  една 

инициатива,  събирахме  едни  постановления  от  прокуратурата,  но 

някак  си   изоставихме  като  цяло  въобще  и  възможността  да 

поискаме  справка  от  Върховната  касационна  прокуратура,  която 
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доколкото аз зная,  води и обобщава информацията  за  страната  за 

броя  на  образуваните  производства  за  2011  г.,  броя  на  влезлите 

присъди, броя на прекратените и т.н., въпреки че ние получавахме 

част от наказателните постановления. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Поставя се въпросът основателно. Но 

в общината има само 15 неизползвани печата, а има 24 секции. Тази 

информация ние я получихме по време на обучението и затова съм 

подкрепила становището за използваните печати. Неизползваните са 

само 15. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Предложението  на 

господин  Христов  беше,  че  подкрепя  проекта  с  това  допълнение 

първо  да  използват  неизползваните  печати,  което  доколкото 

разбираме, няма как да стане – те ще използват неизползваните при 

всички  случаи,  но  няма  да  са  им достатъчни.  Няма  пречка  да  го 

впишем. 

Ако  го  приемате,  да  подложа  на  гласуване  проекта  на 

решение с това допълнение. Други допълнения аз не чух. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  проекта  за  решение  относно 

искане  за  отваряне  на  помещенията  и  използване  на  печатите  на 

СИК от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 

23 и 30 октомври 2011 г., с допълнението,  моля да гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 7, против – 8. 

Няма решение по това предложение. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля, подложете на гласуване моя 

проект, без добавката. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 

проекта за решение, така както е обективиран в проект № 1250, моля 

да гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 7, против – 8. 

Няма решение по това предложение. 
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Колеги,  имате  ли  други  доклади?  По  тази  тема  имате  ли 

други предложения? 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ако някой желае да напише проект, 

моля. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги,  предлагам  да 

прекъснем заседанието.  

(След почивката.)

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, продължаваме 

заседанието след почивката.

Заповядайте, госпожо Солакова.

11.  Имейл  от  Даниел  Пеев  относно  складов  софтуер  и 

камери за видеонаблюдение. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, да ви докладвам вх. № 858 

от  18  септември  2013  г.  Това  е  писмо  по  електронната  поща. 

Вероятно  се  касае  за  софтуерна  програма  „Складов  софтуер”.  На 

вашето  внимание  го  предлагам  на  този  етап  за  сведение  и  да  се 

възложи  на  главния  секретар  за  допълнително  проучване  и 

становище.

10.  Имейл  от  доц.  Иван  Стойчев  –  предложение  за 

курсове в Института за следдипломна квалификация при УНСС

В  същия  смисъл,  за  да  гласуваме  едновременно,  ви 

докладвам писмо, вх. № 857 от 18 септември 2013 г. Това е писмо-

предложение  за  курсовете,  които  се  организират  в  Института  за 

следдипломна  квалификация  при  УНСС.  Предлагам  да  се 

предостави  на  главния  секретар  за  становище,  съответно  за 

предложение.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Имате ли коментари?

Ако няма,  който е  съгласен с  двете  предложения,  моля да 

гласува.

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

Госпожо Солакова, вие ще уведомите и.д. главния секретар.

17.  Определяне  състав  на  комисия  за  провеждане  на 

конкурс за главен експерт в Администрацията на ЦИК.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладна записка,  отново 

на вашето внимание, № 853 от 15 септември 2013 г.  във връзка с 

обявлението  за  провеждане  на  конкурса  за  главен  експерт  в 

Администрацията на ЦИК. 

Както  си  спомняте,  имаше  докладна  записка  от  Ивайло 

Цонковски с предложение ЦИК да приеме решение за определяне на 

състава на конкурсната комисия. Неговото предложение беше да се 

включи в състава  госпожа Лилия Богданова  –  главен секретар на 

Администрацията  на  ЦИК,  и  по  възможност  госпожа  Виолета 

Георгиева – главен счетоводител в Администрацията на ЦИК.

С  оглед  допълнително  уточнение,  което  направих  на  този 

етап ви предлагам да приемем протоколно решение за определяне на 

състава на конкурсната комисия на основание чл. 10б, ал. 1 и 2 от 

Закона за държавния служител. Предлагам комисията да се състои 

от 5 души, да включва в състава главният секретар госпожа Лилия 

Богданова.  Моето  предложение  на  този  етап  за  председател  е 

госпожа  Румяна  Сидерова,  членове  –  госпожа  Лилия  Богданова, 

господин  Владимир  Христов  и  господин  Паскал  Бояджийски. 

Мисля, че трябва да има още едно предложение.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Христов.
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ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Моля  ви  да  определим  един 

резервен член. Предлагам госпожа Иванка Грозева за резервен член 

на комисията.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Очертава се проект за решение:

„Определя състава и назначава конкурсна комисия в състав: 

Председател  –  Румяна  Сидерова,  членове  –  Владимир  Христов, 

Паскал Бояджийски, Александър Андреев и Лилия Богданова.“

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  има  ли 

възражения? 

Ако  няма,  който  е  съгласен  с  предложения  състав  на 

комисията плюс резервния член, моля да гласува.

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

Имаме решение. 

18. Възнаграждения – ОИК – Павел баня, ОИК – Сухиндол, 

ОИК – Русе, ОИК – Вълчедръм.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  извън 

възнагражденията  имате  ли  други  доклади,  за  да  преминем  към 

възнагражденията?

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви 

възнаграждение.

Постъпило  е  искане  от  ОИК  –  Павел  баня,  вх  №  731  от 

14 август 2013 г. за проведени заседания и за дежурство. 

Комисията  ни е  изпратила писмо и към него е  приложила 

както искане,  така и справка за участвалите в заседанията,  така и 

копия от протоколи от проведените заседания.

Предлагам  с  протоколно  решение  да  одобрим:  Справка  за 

проведено  заседание  на  1  юли  2013  г.,  на  което  са  присъствали 

председател, зам.-председател, секретар и 14 членове на основание 
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чл.  30,  ал.  6  във  връзка  с  ал.  4,  т.  5  от  Закона  за  местното 

самоуправление и местната администрация за сметка на общинския 

бюджет за проведено заседание на 16 юли 2013 г. На заседанието са 

присъствали председател,  зам.-председател, секретар и 14 членове. 

Това  е  по  чл.  277,  ал.  1  от  ИК за  сметка  на  държавния бюджет. 

Заседание  на  31  юли  2013  г.  –  председател,  зам.-председател, 

секретар и 12 членове, на основание чл. 32, ал. 2 от ИК за сметка на 

държавния бюджет.

Дежурство,  осъществено  от  един  член  на  30  юли  2013  г. 

Правното основание е Решение № 1486-МИ от 10 ноември 2013 г., 

т. 9, буква „а”, за сметка на държавния бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Да  ги  подложа  на 

гласуване. 

Колеги,  чухте  доклада.  Ако  нямате  възражения  или 

забележки, който е съгласен да бъдат изплатени възнагражденията с 

посочете размери и основания, моля да гласува. 

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

Имаме решение.

Господин Андреев, имате ли възнаграждения?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожо  Сидерова, 

имате ли възнаграждения?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нямам.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожо 

Дюкенджиева?

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не, нямам.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Караджов?

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Уважаеми колеги,  предлагам 

ви да изплатим възнаграждения за заседания на ОИК – Сухиндол, 

проведено  на  9  август  2013  г.  въз  основа  на  чл.  277  от  ИК. 
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Прекратили са пълномощията на общински съветник и са избрали 

следващия  в  листата.  На  това  основание  ви  предлагам 

председателят,  секретаря  и  9 членове  на  ОИК – Сухиндол,  да  им 

бъде изплатено възнаграждение от държавния бюджет, така както ви 

го докладвах.

ОИК – Русе,  е провела две дежурства на 8 юли и 10 юли 

2013 г.  на  председател  –  на  8  юли  2013  г.,  на  10  юли  2013  г.  – 

секретаря. Съгласно наше Решение № 1486-МИ, т. 9, буква „а” на 8 

юли 2013 г. да бъде изплатено възнаграждение, на 10 юли 2013 г. – 

от държавния бюджет. Едно заседание, проведено на 8 юли 2013 г., 

на което са присъствали председател, зам.-председател, секретар и 

10 членове. Предлагам да бъде заплатено от общинския бюджет. И 

на  заседание  проведено  на  10  юли  2013  г.  –  председател,  зам.-

председател,  секретар  и  10  членове,  което  да  бъде  заплатено  от 

държавния бюджет. Става въпрос, колеги, за заседания, които са във 

връзка  с  прекратяване  предсрочно  пълномощията  на  общински 

съветник, поради избирането за областен управител за област Русе. 

Тъй като първоначално само са прекратили пълномощията,  а след 

това  са  се  събрали  на  следваща  дата  и  са  обявили  следващия  в 

листата,  затова  едното  заседание  е  от  общинския  бюджет  и 

дежурството  във  връзка  с  това  заседание,  а  на  другото  –  от 

държавния бюджет, така както е нашето Решение № 1486-МИ, т. 9, 

буква „а”.

Още заседания и дежурства имам за доклад.

Става въпрос за ОИК – Вълчедръм, област Монтана. 

Преписката е постъпила на 17 септември 2013 г., дежурство 

на 6 септември 2013 г. от председател, зам.-председател и секретар. 

Съгласно наше Решение № 1486-МИ – от държавния бюджет. Става 

въпрос за изготвяне на документация-справка във връзка с искане, 
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отправено  от  Софийски районен  съд  до  ОИК за  предоставяне  на 

информация, която е следвало ОИК да събере и предостави.

Представени  са  всички необходими документи,  заверени  с 

печата на ОИК.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на господин Караджов. 

Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен с 

възнагражденията по размер и основание за ОИК – Русе, Сухиндол и 

Вълчедръм, моля да гласува.

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

19. Постановление  за  сведение  по  Решение  №  369  от 

25 октомври 2013 г. на ЦИК за лица, гласували повече от един 

път на избори.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ:  Уважаеми колеги, само да ви 

докладвам за сведение.

На  17  септември 2013  г.  на  мое  дежурство  е  пристигнало 

постановление  за  прекратяване  на  досъдебно  производство  на 

районен  прокурор  Камарашка,  която  ни  уведомява,  че  по  повод 

Решение № 369 от 25 октомври 2005 г. на ЦИК за лица, гласували 

повече  от  един път в  изборите.  Не са  успели да  издирят едно от 

лицата,  било  е  спряно  производството  и  след  като  е  изтекла 

давността, го възобновяват и го прекратяват за сведение на ЦИК.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря ви.

18. Възнаграждения – ОИК – Павликени, ОИК – Разград, 

ОИК – Главиница, ОИК – Върбица

Имате ли да докладвате възнаграждения?

Господин Чаушев?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Господин  Калинов, 

заповядайте.

КРАСИМИР КАЛИНОВ: От ОИК – Павликени. Понеже те 

са 8, с един номер на всички, нашият входящ номер е един и същ – 

вх. № 828 от 10 септември 2013 г. 

Всичките искания са за заплащане на дежурства. Първото е 

от 1 август 2013 г. и искат на председателя и на секретаря да им се 

зачете  по  едно  дежурство  заради  подготовка  на  процесуално 

представителство  –  получаване  на  изборни  книжа,  които  се 

представят като доказателство по дело № 664 от 2012 г. по описа на 

Великотърновския  административен  съд.  Предлагам  да  им  се 

заплати от държавния бюджет.

Второто  е  от  2  август  2013  г.,  пак  за  председателя  и 

секретаря,  искат  по  едно  дежурство  да  им  се  признае  заради 

подготовка  на  заседание  за  внасяне  на  документи  в  запечатано 

помещение.  Предлагам  да  го  признаем,  да  им  се  заплати  от 

държавния бюджет.

Третото  е  от  15  август  2013  г.,  само  на  председателя,  за 

получаване на решение на Великотърновския административен съд 

по  административно  дело  № 674.  Предлагам  да  се  заплати  от 

държавния бюджет.

Следващото е от 20 август 2013 г., председател и секретар – 

искат  по едно дежурство,  за  изготвяне на  уведомление по чл.  30, 

ал. 6 от ЗМСМА. Също предлагам от държавния бюджет да им се 

заплати.

Следващото е на следващия ден, 21 август 2013 г., приемане 

на писмено възражение по чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА – председателя и 

секретаря, също от държавния бюджет.
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Следващото е на 28 август 2013 г., подготовка на заседание 

за  отваряне  на  запечатано  помещение  на  основание  на 

разпореждане на Великотърновския съд. 

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Какво  толкова  подготвят  това 

заседание?

КРАСИМИР  КАЛИНОВ:  Имат  докладите  хората,  всичко 

имат.

Предлагам да им заплатим – на председателя и секретаря.

На 30 август 2013 г. – председателят и един член искат да им 

признаем  по  едно  дежурство,  предаване  на  изборни  книжа  по 

разпореждане на Великотърновския административен съд.

Предлагам да гласуваме ан блок, документите са в ред. 

Моето  предложение  е  да  гласуваме,  да  заплатим  тези 

8 дежурства на колегите от ОИК – Павликени.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

за  предложение за  изплащане на възнаграждения на членовете  на 

ОИК – Павликени.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9, против – 3.

Имаме  решение  за  изплащане  на  възнагражденията,  така 

както бяха докладвани.

Госпожо Манахова?

АННА МАНАХОВА: Нямам.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Господин  Христов, 

заповядайте.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Уважаеми  колеги,  две 

възнаграждения ще ви докладвам.

Първото е от ОИК – Разград, вх. № 687 от 24 юли 2013 г. Тъй 

като преписката не е била допълнена с протоколите от проведените 

заседания  се  е  наложило  като  допълнително  са  ни  изпратени 
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протоколите, поради което ви докладвам в по-късен момент. Касае 

две проведени заседания. Едното заседание е проведено на 18 юни 

2013  г.,  а  другото  е  на  15  юли  2013  г.  В  първото  заседание  са 

обявили  за  избран  общински  съветник  следващия  кандидат  от 

листата  на  Българската  социалистическа  партия  госпожа  Цонка 

Великова Донева, поради което ви предлагам да изплатим с правно 

основание чл. 277 от ИК от държавния бюджет.

С второто решение, постановено на 15 юли 2013 г., колеги, 

моля  да  обърнете  внимание  са  заличили  от  листата  с  избрани 

общински съветници от ПП БСП лицето Стоян Димитров Ненчев и 

са обявили за избран следващия кандидат от листата на съответната 

партия, посочен поименно с ЕГН в решението. 

Колеги,  макар  да  има  такава  дребна  техническа  грешка  и 

непознаване института на прекратяване на пълномощията в оставка, 

аз ви предлагам да изплатим и това заседание, също от държавния 

бюджет  с  основание  чл.  277  от  ИК.  На  първото  заседание  са 

присъствали,  това  уточнявам  за  протокола,  председател,  зам.-

председател,  секретар  и  10  членове,  а  на  второто  заседание  са 

присъствали председател, зам.-председател, секретар и 12 членове.

Моля само да го подложите на гласуване. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада.

Който е съгласен с предложените възнаграждения за ОИК – 

Разград, моля да гласува.

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

Приема се.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Второто,  колеги,  което  ще  ви 

докладвам, е с вх. № 747 от 22 август 2013 г. Искането е от ОИК – 

Главиница,  за  две  заседания  и  дежурство  на  трима  членове  на 

комисията. 
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Претендира  се  заплащане  на  заседание,  проведено  на 

15 август  2013  г.,  на  което  са  присъствали  председателя,  зам.-

председателя,  секретаря  и  9  членове  на  комисията,  където  са 

прекратили правомощията на един от общинските съветници – на 

господин Наим Мюмюн Наим от ПП „Единна народна партия” и са 

анулирали  издаденото  му  удостоверение.  Предлагам  да  изплатим 

възнаграждение от общинския бюджет,  тъй като не са обявили за 

избран следващия в листата, а само са прекратили – на основание чл. 

30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА. 

На второто заседание  на 19 август  2013 г.  са  присъствали 

председател, зам.-председател, секретар и 10 членове и са обявили за 

избран  следващия  в  листата  на  съответната  партия  Федат  Ахмед 

Реджеп. Предлагам да изплатим от държавния бюджет този път, на 

основание чл. 277 от Изборния кодекс.

Колеги, тук като проф. Калинов ще ви докладвам искане за 

заплащане на дежурство, осъществено от председателя, заместник-

председателя и секретаря на 14 август 2013 г. като на това дежурство 

тези  трима  членове  на  комисията  са  подготвили  необходимите 

документи за провеждането на другите две заседания.

Уважаеми  колеги,  аз  съм  длъжен  да  ви  докладвам  тази 

претенция на тримата колеги. Аз обаче ще гласувам против нея, но 

съм  длъжен  и  ви  моля,  госпожо  председател,  да  я  подложите  на 

гласуване.  Лично  за  мен  трима  души  не  могат  да  претендират, 

защото за подготвяне на два протокола и две решение, поради което 

предлагам да не изплащаме възнаграждение на тримата членове за 

дежурство. 

Но  ви  моля,  госпожо  председател,  да  го  подложите  на 

гласуване, първо, като отказ да изплатим дежурството, а след това, в 

зависимост от гласуването, ще направя и предложение – за тримата 
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дежурни,  които  претендират,  председател,  зам.-председател  и 

секретар за 14 август 2013 г.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 

предложението за отказ, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 7, против – 5.

Няма решение по това предложение.

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: С оглед на това гласуване, госпожо 

председател,  ви  моля  да  подложите  ан  блок  гласуване  на  двете 

заседания  –  първото,  подчертавам,  от  общинския  бюджет  за 

прекратяване на пълномощие, а второто – за обявяване на избран на 

следващия в листата, както и за изплащане, този път положително, 

за изплащане на дежурството на тримата членове на комисията на 

председател, заместник-председател и секретар.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте  това 

предложение.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение.

Имате ли други възнаграждения?

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз вече не.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожо  Маринова, 

заповядайте.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

възнаграждение от ОИК – Върбица, област Шумен, вх. № 719 от 8 

август 2013 г. Те са провели едно заседание на 2 август 2013 г., на 

което са присъствали председател, зам.-председател, секретар и 12 

членове.  На  това  заседание  са  разгледали  молбата  за  предсрочно 

прекратяване  на  пълномощията  на  общински съветник.  Затова  ви 

предлагам да им изплатим възнаграждение от общинския бюджет на 
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основание  наше  Решение  № 1486  от  10  ноември  2011  г.,  т.  2.1., 

буква „в”.

На 6 август 2013 г. са провели още едно заседание, на което 

са  присъствали  председател,  зам.-председател,  секретар  и  12 

членове,  на  което  са  прекратили  предсрочно  пълномощията  на 

общински съветник   и  са  обявили  за  избран  следващ от  листата. 

Поради това  ви предлагам да  им изплатим от  държавния бюджет 

възнаграждение за това заседание на основание чл. 277 от ИК.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението.

Ако  нямате  възражения,  който  е  съгласен  да  се  изплати 

възнаграждението, моля да гласува.

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

Господин Троянов?

БИСЕР ТРОЯНОВ: Нямам.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Имате  ли  други 

доклади, колеги?

Ако няма, знаете, че в днешното заседание бяха насрочени 

двете  дела  по жалби срещу нашите откази.  До този момент няма 

решение. След служебна справка е обявено,  че решенията – те са 

две, ще бъдат постановени след съвещание утре. Кога ще стане това, 

по кое време, няма как да разберем.

Поради  това  считам,  че  няма  пречка  следващото  ни 

заседание да е в понеделник и няма да е късно тогава да назначим 

преброителната комисия в Гърмен.

Предлагам ви в понеделник  14,30 ч. да бъде следващото ни 

заседание.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Трябва да имаме предвид,  че ние 

тримата  с  колегите  Солакова  и  Паскал  Бояджийски  ще  сме  на 
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обучение в Белене.  Просто да  се  направи всичко възможно да  се 

събере кворум. Общо взето, трябва да има кворум.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  нямате  друго, 

което да коментираме, приключваме днешното заседание.

Следващото заседание е в понеделник от 14,30 ч.

Приятна почивка!

(Закрито в 18,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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