
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 365

На  26  септември  2013  г. се  проведе  заседание  на 

Централната избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Имейл-жалба  от  Даниела  Савеклиева,  областен 

координатор на ПП „ГЕРБ” – Благоевград, против Решение № 2822-

МИ от 23 септември 2013 г. на ЦИК.

Докладва: Емануил Христов

2.  Проект  на  решение  за  промяна  в  състава  на  ОИК  – 

Съединение.

Докладва: Иванка Грозева

3. Проект на решение за промяна в състава на ОИК – Белене.

Докладва: Иванка Грозева

4. Проект на решение за промяна в ОИК – Своге.

Докладва: Иванка Грозева

5. Проект  на  решение  за  промяна  в  състава  на 

преброителната комисия – Трън, област Перник.

Докладва: Иванка Грозева

6. Заявление от ГИСДИ за регистрация на  наблюдатели за 

изборите на 29 септември 2013 г.

Докладва: Иванка Грозева

7.  Писмо  от  Администрацията  на  Президента  за  насрочен 

частичен  избор  за  кмет  на  кметство  с.  Брезница,  община  Гоце 

Делчев.



Докладва: Иванка Грозева

8.  Имейл  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Трън, 

относно  утвърдена  бюлетина  за  произвеждане  на  частични 

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

Докладва: Иванка Грозева

9.  Имейл  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Белене, 

относно  вида  на  пломбите,  с  които  ще се  пломбират  урните  при 

произвеждането на частичните избори на 29 септември 2013 г.

Докладва: Иванка Грозева

10. Сигнал от Стефан Николов - ПП „БСП”, относно промяна 

в състава на преброителната комисия в община Белене.

Докладва: Иванка Грозева

11. Имейл от  Министерството на финансите – указания за 

министерства  и  ведомства  относно  изготвяне  и  представяне  на 

касовите отчети и оборотната ведомост към 30 септември 2013 г.

Докладва: Емануил Христов

12. Докладна  записка  от  главния  секретар  на 

администрацията на ЦИК г-жа Лилия Богданова относно избор 

на оферта за деловодна система.

Докладва: Емануил Христов

13.  Протоколно  решение  относно  отваряне  на  плика  с 

печатите на Централната избирателна комисия.

Докладва: Севинч Солакова

14. Предложение за изготвяне на протокол от заседание 

на Комисията на 21 май 2013 г.

Докладва: Севинч Солакова

15. Протоколно решение за командироване на членове на 

ЦИК  като  наблюдатели  в  изборите  за  президент  в  Република 

Азербайджан.

Докладва:  Мария Мусорлиева
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16. Определяне  на  лица  за  контакти  с 

Представителството  на  Европейската  комисия  в  България  и 

Информационното бюро на Европейския парламент.

Докладва: Елена Маркова

17. Искане  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Сливен,  за  изплащане  на  възнаграждение  за  проведени 

заседания и дежурства.

Докладва: Иванка Грозева

18.  Проект  на  договор  за  пълно  гаранционно  сервизно 

обслужване на доставения копирен апарат.

Докладва: Севинч Солакова

19. Доклад на конкурсната комисия за длъжността главен 

експерт в Централната избирателна комисия.

Докладва: Румяна Сидерова

20. Доклад  относно  проведено  обучение  на 

преброителните комисии в общините Белен, Трън и Гърмен.

Докладва: Румяна Сидерова

21. Доклад  на  дежурния  член  на  Централната 

избирателна комисия на 25 септември.

Докладва: Емануил Христов

22. Имейл  от  Министерството  на  външните  работи 

относно  провеждане  на  среща  на  1  октомври  2013  г.  в 

Централната избирателна комисия.

Докладва: Красимира Медарова

23. Писмо  от  Конституционния  съд  –  препис  от 

определението на съда по конституционно дело № 15 от 2013 г.

Докладва: Красимира Медарова

24.  Имейл от  Атанаска  Григорова,  маркетинг  мениджър 

на  фирма  „ОРАК  Инженеринг”  –  покана  за  Международния 

технически панаир в Пловдив.

Докладва: Паскал Бояджийски
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25. Уведомление от Катерина Гогова – пълномощник на 

„Синята  коалиция”,  за  промяна  в  състава  на  Общинската 

избирателна комисия – Родопи, област Пловдив.

Докладва: Паскал Бояджийски

26. Имейл  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Белослав, относно корекция на името на Недялко Любчев.

Докладва: Паскал Бояджийски

27. Имейл-молба  от  Адриана  Добрева,  относно 

освобождаването  й  като  председател  на  Общинската 

избирателна комисия – Козлодуй.

Докладва: Паскал Бояджийски

28. Искания  от  общински  избирателни  комисии  за 

изплащане  на  възнаграждения  за  проведени  заседания  и 

дежурства:  ОИК  –  Сливо  поле,  ОИК  –  Искър,  ОИК  – 

Кюстендил,  ОИК  –  Асеновград,  ОИК  –  Монтана,  ОИК  – 

Тополовград,  ОИК – Тополовград,  ОИК – Главиница и ОИК – 

Опан.

Докладва: Паскал Бояджийски

29. Искане за заплащане на възнаграждение за проведено 

заседание от ОИК – Стамболийски.

Докладва: Мария Мусорлиева

30. Искания  от  общински  избирателни  комисии  за 

изплащане  на  възнаграждения  за  проведени  заседания  и 

дежурства:  ОИК  –  Тетевен,  ОИК  –  Павликени,  ОИК  –  Нова 

Загора.

Докладва: Елена Маркова

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария  Мусорлиева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Анна  Манахова,  Валентин  Бойкинов, 
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Венцислав  Караджов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева, Красимир Калинов и Паскал Бояджийски. 

ОТСЪСТВАХА: Мая Андреева, Сабрие Сапунджиева, Бисер 

Троянов, Владимир Христов, Гергана Маринова, Мариана Христова 

и Силва Дюкенджиева.

Заседанието  бе  открито  в  13,55  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден  колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 

26 септември 2013 г.  Разполагате  с  проект за  дневен ред.  Ако 

имате  възражения,  моля да ги заявите.  Ако имате допълнения, 

моля да ги направите сега или в хода на заседанието.

Госпожо Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам да включим в 

дневния ред разглеждане на въпрос и приемане на протоколно 

решение  за  разпечатване  на  плика  с  печатите  на  Централната 

избирателна  комисия  за  произвеждане  на  избори  за  народни 

представители  през  2009  г.,  за  да  послужи  за  целите  на 

архивирането. Този плик е запечатан въз основа на протоколно 

решение на Централната избирателна комисия от 8 август 2011 

година.

И вторият въпрос, който искам да поставим да се обсъди 

в  дневния  ред  на  заседанието  Централната  избирателна 

комисия, това е въпросът за протокола, съставен от заседанието 

на Централната избирателна комисия с участието на 11 членове 

на ЦИК на 21 май т.г.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Имате  ли  други 

допълнения, колеги? Госпожо Мусорлиева, заповядайте.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  ще  ви  моля 

да гласуваме и поименния състав на колегите, които ще отидат 

като наблюдатели в Азербайджан, защото както се информирах 

от страницата им, сроковете за регистрация на наблюдатели по 

принцип  са  изтекли.  За  това  няма  да  има  проблем,  но  както 

винаги,  ще  има  проблем  със  запазването  на  полет  със 

съответното стоене по летищата.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожо Сидерова, 

заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  имам  да  докладвам  за 

допуснатите до конкурса за главни експерти в администрацията 

на  Централната  избирателна  комисия  след  вчерашното 

заседание на комисията.

Също и за обученията, които проведохме в понеделник и 

вторник в Белене, Гърмен и Трън.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви.

Други  допълнения?  Ако няма,  да  започваме  по дневния 

ред.

Първо  да  гласуваме  решение,  с  което  да  определим 

господин Христов за член на ЦИК, който да брои.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение.

Заповядайте, господин Христов.

Точка  1.  Имейл-жалба  от  Даниела  Савеклиева,  областен 

координатор на ПП „ГЕРБ” – Благоевград, против Решение № 2822-

МИ от 23 септември 2013 г. на ЦИК.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви. По електронната поща 

днес е получена жалба от политическа партия „ГЕРБ”, а току-що ми 

донесоха  и  оригинала,  значи  е  получено  и  по  нормалната  поща. 

Жалбата е от Даниела Савеклиева, която е областен координатор на 

политическа партия  „ГЕРБ” в Благоевград,  против наше Решение 

№ 2822-МИ  от  23  септември  2013  г.  Жалбата  е  до  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия. С 

администрацията си направихме труда да окомплектоваме жалбата 

с всички необходими документи,  протоколи и т.н. и в тази връзка 

имам  предложение да  изпратим  жалбата  до  Върховния 

административен съд, така както е окомплектована с всички наши 

протоколи и съответно решението.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Колеги,  чухте 

доклада. Имате ли възражения?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не съм против изпращането на жалбата, 

но от доклада би  следвало да стане ясно какво се жали в случая. 

Може ли за пълнота господин Христов да каже какво се обжалва.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Жалбата  касае  нашето  решение, 

„ГЕРБ” обжалва  това,  че  сме  приложили  квотата  от 

Четиридесет и второто Народно събрание, а не от Четиридесет 

и  първото  Народно  събрание.  Ако  си  спомняте,  имахме 

коментар  по  отношение  на  това.  Те  оспорват,  че  съгласно 

Решение № 30 от 2011 г. „ГЕРБ” трябва да има 8 членове, БСП 

да има 3, ДПС – 3 и т.н. Но в нашето решение се съобразихме 

със  състоянието,  което  е  в  Четиридесет  и  второто  Народно 

събрание и  се  получи  разместване.  Точно  това  се  обжалва  – 

бройката,  която  сме  приели  в  нашето  решение.  Това  е  в 

основата на обжалването.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А в срок ли е жалбата?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да, в срок е, днес е третият ден.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че когато се докладва би било 

добре  фактическата  обстановка  да  бъде  представена  в  цялост. 

Все  пак  се  касае  за  решение  на  Централната  избирателна 

комисия по отношение на предстоящите избори след два дена. 

Ставаше  въпрос  само  за  изясняване  за  какво  точно  става 

въпрос.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Чухте 

предложението на господин Христов.

Който  е  съгласен  жалбата  да  бъде  изпратена  по 

компетентност  на  Върховния  административен  съд, 

окомплектована, моля да гласува.

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

Госпожо Грозева, заповядайте.

Точка 2. Проект на решение за промяна в състава на ОИК – 

Съединение.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.

Започвам първо с  решенията. По време на моето дежурство 

пристигнаха  предложения за  замени  в  съставите  на  общински 

избирателни комисии.

Първата  замяна,  която  ще  ви  докладвам,  е  Общинската 

избирателна  комисия  –  Съединение.  Колегите  ни  препращат 

заявлението  на  Недка  Николова  Влашка,  член  на  Общинската 

избирателна  комисия.  Заявлението  е  в  оригинал.  С  него  госпожа 

Влашка ни моли да бъде освободена от задълженията си като член 

на комисията поради излизането й в отпуск по майчинство.

Проектът е качен с № 934 в днешното заседание. Моля да го 

погледнете.  Госпожата,  която  освобождаваме,  е  от  политическа 

партия „Движение за права и свободи” и съм подготвила и писмо до 

господин Местан, но писмото не е качено, защото в него трябва да 

цитираме решението, с което е освободена Недка Николова Влашка.
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„Постъпило е писмо с вх. № 916 от 24.09.2013 г. от ОИК – 

Съединение,  област Пловдив, придружено със заявление от Недка 

Николова Влашка, в което заявява желанието си да бъде освободена 

като  член на  Общинската  избирателна  комисия  –  Съединение,  по 

лични причини. 

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

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на  ОИК – Съединение,  област 

Пловдив, Недка Николова Влашка, ЕГН …, и анулира издаденото й 

удостоверение.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Колеги,  чухте 

доклада. Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен 

с  проекта  за  решение  относно  промяна  в  състава  на  ОИК  – 

Съединение, област Пловдив, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2823.

И на  основание  чл.  33,  ал.  10  следва  да  бъде  изпратено 

писмо до председателя на партията – обичайното писмо, което 

изпращаме в такива случаи и което съгласно закона сме длъжни 

да изпратим и което се подписва от председателя на Комисията.

Точка 3. Проект на решение за промяна в състава на ОИК – 

Белене.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект за решение, който 

ще  ви  докладвам,  е  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Белене.  Те  ни  изпращат  заявление  на  Галина  Пламенова 

Йосифова  за  освобождаването  й  като  член  на  ОИК  по  лични 
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причини.  Заявлението  е  в  оригинал,  приложено  е  към 

документите.

Номерът  на  проекта  е  933  с  днешна  дата,  моля  да  го 

видите.

Подготвила  съм   и  писмо.  Госпожа  Галина  Йосифова 

също е от политическа партия „Движение за права и свободи”.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  всички  сте  го 

видели,  който  е  съгласен  с  промяната  в  състава  на  ОИК  – 

Белене,  както  и  писмото  до  съответния  представляващ 

политическата  сила,  чийто  член  следва  да  се  замени.  Който  е 

съгласен, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2825:

„Постъпило е писмо с вх. № 887 от 23.09.2013 г. от ОИК – 

Белене,  област  Плевен,  придружено  със  заявление  от  Галина 

Пламенова  Йосифова,  в  което  заявява  желанието  си  да  бъде 

освободена като член на ОИК – Белене, по лични причини. 

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

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Белене, област Плевен, 

Галина  Пламенова  Йосифова,  ЕГН …,  и  анулира  издаденото  й 

удостоверение.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването.”

Точка 4.  Проект на решение за промяна в ОИК – Своге.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект е относно промяна 

в Общинската избирателна комисия – Своге.
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Постъпило е заявление с вх. № 914 от 24.09.2013 г. от Елвира 

Христова Илиева, в което заявява желанието си да бъде освободена 

като  член  на  ОИК  –  Своге,  на  основание  чл.  25,  ал.  1,  т.  1. 

Заявлението е в оригинал. Госпожа Елвира Илиева е от квотата 

на  политическа  партия  „ГЕРБ”.  Същата  желае  да  бъде 

освободена по лични причини.

Подготвила  съм  също  писмо  до  председателя  на 

политическа  партия  „ГЕРБ”  на  основание  чл.  30,  ал.  10  от 

Изборния кодекс.

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

Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия да 

„Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА  като  член  на  ОИК  –  Своге,  Софийска 

област,  Елвира Христова Илиева, ЕГН …, и анулира издаденото й 

удостоверение.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването.” 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Колеги,  който  е 

съгласен да се направи промяната, както и да се изпрати писмо за 

предложение за нов член, моля да гласува.

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

Точка  5.  Проект  на  решение  за  промяна  в  състава  на 

преброителната комисия – Трън, област Перник.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект, който е качен в 

мрежата,  е  с  №  935  и  касае  промяна  в  състава  на 

преброителната комисия – Трън.

„Постъпило  е  заявление  с  вх.  №  915  от  24.09.2013  г.  от 

Боряна  Симеонова  Методиева  –  представител  на  ПП  „ДПС“  за 

област  Перник,  за  промяна в  състава  на Преброителна комисия – 
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Трън, за произвеждането на частични избори в община Трън на 29 

септември 2013 г.  от квотата на ДПС. Предлага се на мястото на 

Боряна Василева Велинова – член на Преброителна комисия - Трън, 

назначена с Решение № 2795-МИ от 3 септември 2013 г. на ЦИК, да 

бъде назначена Валентина Милчова Йорданова. Към заявлението са 

приложени:  заявление  от  Боряна  Василева  Велинова  за 

освобождаването й  от състава на ПК – Трън; копие от дипломата за 

завършено  висше  образование  и  декларация  по  чл.  16,  ал.  2  от 

Изборния кодекс на Валентина Милчова Йорданова.

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

Изборния кодекс и § 114, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА  като  член  на  Преброителна  комисия  – 

Трън, област Перник, Боряна Василева Велинова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА  за  член  на  Преброителна  комисия  –  Трън, 

област Перник, Валентина Милчова Йорданова, 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. Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен 

с  проекта  за  решение  относно  промяна  в  състава  на 

Преброителна комисия – Трън, област Перник, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2826.

Точка  6.  6.  Заявление  от  ГИСДИ  за  регистрация  на 

наблюдатели за изборите на 29 септември 2013 г. 
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № 910 от 24 

септември 2013 г. е постъпило заявление Приложение № 115 от 

изборните  книжа и  Приложение  №  114  от  Гражданска 

инициатива  за  свободни  и  демократични  избори, 

представлявано  от  Таня  Анчева  Цанева,  с  искане  да  бъдат 

регистрирани  като  наблюдатели за  частичните  избори, 

насрочени за 29 септември 2013 г., 43 наблюдатели.

Към  заявлението  са  приложили  списък  два  броя, 

пълномощно  на  подписалата  заявлението  от  Таня  Цанева  и 

актуално  състояние  от  25  септември  2013  г.  в  оригинал  за 

регистрацията  на  Гражданска  инициатива  за  свободни  и 

демократични избори.

Номерът  на  проекта  е  1254,  моля  да  го  погледнете. 

Предлагам ви да регистрираме 43 наблюдатели от ГИСДИ.

В заявлението те са поискали да бъдат регистрирани като 

наблюдатели в  частичните  избори за  кмет  на  29  септември.  В 

поименния  списък,  който  са  ни  приложили,  са  отбелязали 

съответно  кои  наблюдатели за  къде  са,  поради  което  аз  съм 

посочила  и  населеното  място  в  решението,  за  което 

регистрираме  съответните  наблюдатели:  за  община  Трън, 

община Белене, с. Селча, с. Хлябово и с. Царимир.

Списъкът  е  представен  освен  на  хартиен  носител  и  на 

магнитен носител.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

доклада по проекта.

Който е съгласен с проекта за решение относно регистрация 

на  наблюдатели от  сдружение  ГИСДИ  за  участие  в  частичните 

избори на 29 септември, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2827:
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„Постъпили са заявления вх. № 910 от 24.06.2013 г. на ЦИК 

от Таня Анчева Цанева – главен секретар на Управителния съвет на 

сдружение  „ГРАЖДАНСКА  ИНИЦИАТИВА  ЗА  СВОБОДНИ  И 

ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, юридическо лице с нестопанска цел, 

за регистрация с наблюдатели в частичните избори на 29 септември 

2013 г. 

Към  заявленията  (Приложение  №  115  и  114  от  изборните 

книжа)  са  приложени:  удостоверение  за  актуално  състояние  на 

сдружението от 25 септември 2013 г.  по фирмено дело № 3113 от 

1990 г.,  издадено от Софийски градски съд;  пълномощни от Таня 

Цанева, представляваща сдружението, в полза на 43 (четиридесет и 

три) лица – представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА 

СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, и списъци с имената и 

единните  граждански  номера на  упълномощените от  сдружението 

лица за наблюдатели в частичните избори на 29 септември 2013 г. 

Списъците са представени и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, чл. 280, § 1, т. 

18, буква „б“ от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2706-МИ от 7 

юни 2013 г. Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА 

ЗА  СВОБОДНИ  И  ДЕМОКРАТИЧНИ  ИЗБОРИ“,  за  участие  с 

наблюдатели  в  частичните  избори  на  29  септември  2013  г.  като 

българска неправителствена организация. (По приложен списък.) 

Точка  7.  Писмо  от  Администрацията  на  Президента  за 

насрочен частичен избор за кмет на кметство с. Брезница, община 

Гоце Делчев.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № 911 от 24 септември 2013 г. от 

Администрацията  на  Президента  ни  е  изпратен  Указ  №  188  за 

насрочване  на  частичен  избор за  кмет  на  кметство  Брезница, 
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община Гоце Делчев,  област Благоевград, насрочен за 24 ноември 

2013 г. Докладвам го за сведение.

Точка 8. Имейл от Общинската избирателна комисия – Трън, 

относно  утвърдена  бюлетина  за  произвеждане  на  частични 

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

ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх.  № 909 от 24 септември 2013 г. 

Общинската  избирателна  комисия  –  Трън,  ни  е  изпратила  свое 

решение  за  сведение  относно  утвърждаване бюлетина  за 

провеждане  на  частичния  избор  за  кмет  на  община  Трън, 

насрочен за 29 септември 2013 г.

Точка  9.  Имейл  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Белене, относно вида на пломбите, с които ще се пломбират урните 

при произвеждането на частичните избори на 29 септември 2013 г.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Също за сведение ви докладвам имейл с 

вх.  №  917  от  24  септември  2013  г.  Общинската  избирателна 

комисия – Белене,  ни  е  изпратила  свое  решение  №  141  от 

24 септември относно вида на пломбите, с които ще се пломбират 

урните при произвеждане  на  частичния  избор  за  кмет на  община 

Белене на 29 септември 2013 г.

Точка 10.  Сигнал от Стефан Николов - ПП „БСП”, относно 

промяна в състава на преброителната комисия в община Белене.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  И  последното,  което  ще  ви 

докладвам за сведение, е пристигнало на 23 септември 2013 г. и 

е  заведено  по  № 902.  То  е  сигнал  от  Стефан  Илиев  Николов, 

председател на БСП в гр. Белене, с който той ни уведомява, че 

един  от  членовете  на  Преброителната  комисия  в  община 

Белене,  която  ще  извърши  преброяването  на  бюлетините  за 

частичните избори за кмет на община Белене на 29 септември – 

15



госпожа Стояна  Николова Михайлова,  е  съпруга  на  кандидата 

за кмет на община Белене – Емил Петров Михайлов, кандидат 

от  „Демократи  и  земеделци  за  Белене”  (местна  коалиция). 

Счита,  че  това  е  конфликт  на  интереси  и  моли  да  бъде 

извършена промяна в състава на Преброителната комисия.

След като направих справка с  текста на  чл.  17,  ал.  1  от 

Изборния кодекс,  съм предложила на  вашето  внимание текста 

на писмо, което многократно сме изпращали и по други поводи. 

То е под № 2198, ако обичате да го погледнете. В писмото сме 

изписали подробно разпоредбите на чл. 17, ал. 1 и че съгласно 

Изборния  кодекс посочената  от  него  връзка  не  представлява 

конфликт на интереси. И отдолу има абзац, в който пишем, че 

ако  желае,  може  да  се  обърне  към  Комисията  за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Това 

е  текст  на  писмо,  което сме изпращали многократно по повод 

запитвания от общински избирателни комисии и други.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Това  е  отговорът, 

който  обичайно  сме  давали  при  постъпване  на  подобни 

сигнали. Не сме компетентен орган да се произнасяме относно 

това има ли конфликт на интереси или не и това не е основание 

за несъвместимост.

Който  е  съгласен  да  се  отговори  с  предложения  текст, 

моля да гласува.

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

Заповядайте, господин Христов.

Точка  11. Имейл  от  Министерството  на  финансите – 

указания  за  министерства  и  ведомства  относно  изготвяне  и 

представяне  на  касовите  отчети  и  оборотната  ведомост  към 

30 септември 2013 г.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Получено е указание 

от  Министерството  на  финансите относно  изготвянето  и 

представянето  на  касовите  отчети  и  на  оборотната  ведомост  към 

30 септември  2013  г.  от  министерства,  ведомства  и  други 

организации.  В  тази  връзка  ни  е  изпратено  по  имейла  писмо  от 

госпожа Първанова  от  Министерството  на  финансите,  което  е 

циркулярно писмо до министерства, ведомства, Висш съдебен съвет, 

НОИ и т.н. Съдържа подробни указания как  трябва да се попълнят 

приложенията.

Предлагам  това  писмо  чрез  главния  секретар  на 

администрацията  на  ЦИК  да  бъде  доведено  до  знанието  на 

главния  счетоводител,  за  да  извършат  необходимите  действия 

по  изготвянето  на  този  касов  отчет.  Предлагам  да  гласуваме 

такова решение – указанията да бъде предоставени на главния 

секретар и на главния счетоводител.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  И  след  това  да 

докладват.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Да,  разбира  се,  да  бъде 

докладвано, след като бъде попълнен по съответния ред.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  имате  ли 

въпроси към докладчика?

Ако няма, както и ако нямате възражения или забележки, 

който  е  съгласен  с  предложението  за  възлагане  и  последващ 

доклад, моля да гласува.

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

Господин  Христов,  Вие  ще  доведете  до  знанието  на 

главния секретар това решение.

 Точка  12.  Докладна  записка  от  главния  секретар  на 

администрацията на ЦИК г-жа Лилия Богданова относно избор 

на оферта за деловодна система.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Постъпила е докладна записка от 

госпожа  Лилия  Богданова,  главен  секретар,  във  връзка  със 

събраните  оферти  за  деловодна  система,  а  самите  оферти  за 

деловодна  система  са  в  началото на  папката,  всеки  може да  я 

отвори и  да  се  запознае  с  тях.  Аз  имах  възможност  днес,  тъй 

като съм дежурен, да погледна офертите. Госпожа Богданова в 

нейната  докладна  записка  в  последните  две  страници  е 

приложила  една  справка,  в  която  е  събрала  шестте  оферти, 

които  са  изпратени,  с  кратко  описание  какво  е  необходимо, 

каква е офертната цена и т.н.  Ще прочета само приложението, 

тъй като вие може да се запознаете с нейната докладна записка.

Госпожа  Богданова  прави  предложение  пред 

Централната  избирателна  комисия,  тъй  като  е  много 

специфичен  материалът,  който  трябва  да  се  разгледа,  да  се 

ангажира  компютърен  специалист  или  лице,  което  е  работило 

по  внедряване  на  деловодни  системи,  който  да  разработи 

становище относно възможностите на наличните в Централната 

избирателна  комисия  компютри,  както  и  да  изработи 

техническо  задание  за  очертаване  на  параметрите  на 

подходящата  деловодна  система.  В  тази  връзка  изрично  да  се 

посочи  необходим  ли  е  самостоятелен  сървър  за  деловодната 

система  на  ЦИК  или  е  възможно  да  се  работи  с  тези  на 

Народното събрание.

Да  се  сформира  работна  група,  която  да  обсъди 

предложенията и при необходимост да потърси допълнителни с 

оглед  на  разработеното  техническо  задание,  след  като 

специалистът  си  даде  мнението,  с  конкретните  спецификации, 

които да са съобразени с изискванията на ЦИК и необходимите 

параметри  и  модули  за  работата  на  деловодството  и 

администрацията.
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В  случай  че  цената  на  избрания  продукт  надвишава 

20 хил. лв. без ДДС, следва да се пристъпи към подготовка на 

документация  за  обявяване  на  процедура  за  избор  на 

изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки.

Аз смятам, че докладната записка на госпожа Богданова 

е  напълно  правилна,  тъй  като  деловодните  системи  са  доста 

специфични.  Ние  тук  в  болшинството  сме  юристи  и 

математици,  нямаме  хора,  които  да  са  запознати  конкретно  с 

деловодната  система,  затова  аз  лично  съм  съгласен  да  се 

ангажира  компютърен  специалист  или  лице,  което  е  работило 

по  деловодни  системи,  за  да  може  да  направи  сравнение  на 

плюсовете и минусите на отделните деловодни системи и след 

като се запознае чрез нашата администрация с работата,  която 

ние  имаме  да  вършим,  да  ни  направи  конкретно  предложение 

коя от деловодните системи е най-подходяща за нас.

Във  всяка  една  от  деловодните  системи,  ако  имате 

възможност да се запознаете с офертите, виждате техническите 

изисквания  –  какви  компютри  трябва  да  има,  какъв  сървър 

трябва  да  има,  с  какви  допълнителни  програмни  продукти  се 

изисква, за да се внедрят деловодните системи. 

Единствено  в  трета  точка,  която  беше  деловодната 

система, която предлага „Информационно обслужване”, мисля, 

че  се  казваше  „Експерт”,  понеже  сайтът  ни  е  към 

„Информационно  обслужване”,  се  предлага  да  се  ползва 

сървърът, който е на Централната избирателна комисия и който 

е  защитен специално.  На него има място и  може да  се ползва 

евентуално.  Докато  при  всички  други  случаи  се  иска  или  да 

бъде  наш  отделен  сървър,  или  да  се  ползват  ресурсите  на 

Народното  събрание,  за  което  може  би  ще  трябва  да  се  иска 

съответното разрешение.
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Предлагам  да  се  обединим  около  това  мнение  чрез 

главния  секретар  да  ни  предложи  някакъв  компютърен 

специалист,  разбира  се,  срещу  заплащане.  И  да  се  сформира 

работна група, но работната група е, след като той си направи 

становището и тя да го обсъди.  Така че работната група е  по-

следваща стъпка.

Мисълта  ми  е  да  приемем  докладната  записка  и  да  се 

съгласим  с  предложенията,  които  са  изготвени  в  докладната 

записка.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  доколкото 

си  спомняте,  ние  бяхме  сформирали  една  работна  група  за 

избор  на  деловодна  система,  в  момента  не  мога  да  си  спомня 

кои  се  включваха  в  нея.  На  мен  ми  се  иска  да  сформираме 

работната група днес,  да я гласуваме и след това съм напълно 

съгласна,  че  следва  да  се  ангажира  специалист,  който да  даде 

становище  със  съответните  специализирани  знания,  с  които 

разполага,  защото  очевидно  ние  няма  как  да  извършим  тази 

преценка.  Но  просто  да  не  възлагаме  на  главния  секретар 

подбора  на  този  специалист,  със  сформирането  на  работната 

група  тя  да  прецени  как  да  действа.  А  в  тази  работна  група 

предлагам  да  се  включат  главният  секретар  и  други 

представители на администрацията.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Доколкото  си  спомням,  с  тази 

задача бяха се нагърбили и ние възложихме на колегите Паскал 

Бояджийски, Владимир Христов, Венцислав Караджов и Ерхан 

Чаушев.  Аз  предлагам  да  сформираме  работната  група  от 

членовете  на  Централната  избирателна  комисия  и  към  тях  в 

помощ  да  определим  кои  лица  от  администрацията  ще  ги 

подпомагат,  разбира  се  това  е  главният  секретар  и  може би  и 

господин  Ивайло  Цонковски  ще  е  необходим,  защото  той  е 

запознат с вече извършените действия.
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Това е моето предложение. Няма пречка да има работна 

група от четири души и работната  група да  бъде подпомагана 

от  главния  секретар  и  главния  експерт  господин  Ивайло 

Цонковски.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  имате  ли 

други становища?

Подлагам  на  гласуване  предложенията  така  както  са 

обективирани в точка втора – да се сформира работна група от 

членове  на  ЦИК:  господин  Караджов,  господин  Чаушев, 

господин  Владимир  Христов  и  господин  Бояджийски  във 

връзка  с  подбор  на  предложенията  за  деловодна  система  и 

съответно  тази  работна  група  при  преценка  съобразно 

предложението  в  точка  първа  да  ангажира  компютърен 

специалист  или  лице,  което  е  работило  по  внедряване  на 

деловодни системи, като в тази връзка направи предложение до 

Комисията и се вземе съответното решение.

Който е  съгласен  с  предложението относно сформиране 

на  работна  група  в  посочения  състав,  подпомагана  от 

администрацията, моля да гласува.

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

Имаме решение. 

Госпожо Солакова, заповядайте.

 

Точка 13. Протоколно решение за разпечатване на плика 

с  печатите  на  Централната  избирателна  комисия  за 

произвеждане  на  изборите  за  народни  представители  през 

2009 година.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  предлагам  да  приемем 

едно  протоколно  решение  за  целите  на  архивирането,  което 

тече  в  момента  на  документите  от  изборите  за  народни 

представители  през  2009  г.,  да  се  отвори  пликът,  в  който  са 
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запечатани  печатите  на  Централната  избирателна  комисия, 

включително на тази за  произвеждане  на изборите за  народни 

представители  през  2009  г.,  за  ползване.  Съответно  след 

приключване  на  работата  отново  да  се  запечата  и  за  това 

действие да се информира Централната избирателна комисия.

По  същия  ред,  както  е  било  прието  предишното 

протоколно  решение  през  2011.,  да  се  състави  съответен 

протокол  с  посочване  на  дата,  подписан  от  председател, 

заместник-председател и секретар.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги,  ако нямате 

възражения,  за  нуждите  на  архивирането,  който  е  съгласен, 

моля да гласува.

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

Имаме решение да се отвори пликът с печата.

Точка 14.  14. Предложение за изготвяне на протокол от 

заседание на Комисията на 21 май 2013 г.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Другият въпрос, който поставям, 

спомняте  си  за  проваленото  заседание  на  Централната 

избирателна комисия на 21 май и въпреки това, че не се събра 

кворум и не се  проведе заседание,  11 членове на Централната 

избирателна  комисия  включиха  видеоизлъчването  и  съставиха 

протокол  със  свои  изказвания.  Този  протокол,  колеги,  не  е 

съставен  и  няма  номер.  Аз  предлагам  да  се  състави  този 

протокол  и  да  стане  част  от  документацията  на  Централната 

избирателна  комисия  като  историческа  памет  за  съответното 

заседание,  което  е  било  предварително  обявено,  оповестено, 

насрочено по съответния ред.

В случай че  не  се  приеме това  предложение,  предлагам 

изказванията, които са записани в така съставения протокол на 

21  май  т.г.,  да  станат  част  от  протокола  от  заседанието  на 
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Централната  избирателна  комисия  на  22  май  т.г.,  с  оглед  на 

това,  че  на  22  мой  има  съответни  изказвания,  които  касаят 

изразените  становища  от  предишната  дата.  Иначе  няма  да  се 

получи една документация, в която стройно да бъдат изложени 

фактите  и  при  предаването  на  архива  считам,  че 

документацията няма да бъде пълна. Би било по-целесъобразно 

според  мен  да  приемем  решение,  с  което,  пак  казвам,  или  да 

приемем  да  има  този  съставен  протокол  с   изказванията  на 

присъствалите 11 членове, да получи номер и да стане част от 

протоколите  на  Централната  избирателна  комисия, 

алтернативно  съдържанието  на  протокола  да  стане  част  от 

съдържанието на протокола от заседанието на 22 май 2013 г.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Аз  ще  ви  дам 

думата  за  становища  по  това  предложение.  Само  искам  да 

направя  едно  уточнение.  В  случая  не  можем  да  говорим  за 

протокол,  тъй като съгласно чл.  12,  ал.  1  от  нашия правилник 

Централната  избирателна  комисия  приема  своите  актове  на 

заседания, а съгласно чл. 13, ал. 1 заседанията на Комисията са 

законни,  когато  на  тях  присъстват  повече  от  половината  от 

нейните  членове.  И  съответно  ал.  2  –  за  заседанията  на 

Комисията  се  съставя  стенографски  протокол,  който  се 

подписва  от  председателя  и  секретаря  и  се  публикува  на 

страницата на Комисията в интернет. При липса на присъствие 

на повече от половината членове на Комисията  не може да  се 

провежда заседание,  съответно няма законово основание, нито 

такова съобразно нашия правилник да се изготвя протокол. 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз поддържам предложенията на 

госпожа Солакова. Ако се възприеме позицията, че няма да има 

отделен  протокол,  поддържам  предложението,  което  включва 

тази  част  от  заседанието,  която  е  започнала  на  21  май  и  е 
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записана, да бъде включена в протокола от 22 май. В противен 

случай  имам  още  едно  алтернативно  предложение.  Ако 

Комисията не възприеме изказванията, направени от 11 членове 

на Централната избирателна комисия на 21 май, да станат част 

от  протокола  на  22  май,  аз  предлагам  всички  изказвания  на 

председателя,  на  заместник-председателите  и  на  членовете  на 

Комисията,  които  коментират  изказванията  на  членовете  на 

Централната  избирателна  комисия,  направени  на  21  май  и 

предадени  онлайн,  да  бъдат  извадени  от  протокола.  Защото, 

извинявайте, ще създадем едно съвършено невярно впечатление 

за  действителните  събития  и  действия,  които  са  се  случили  в 

Централната  избирателна  комисия.  И е  абсолютно некоректно 

пък да има коментари по нашите изказвания,  част  от които аз 

лично не възприемам и не отразяват действителността, без да са 

налице изказванията от предния ден.

Затова ви предлагам: ако не възприемем да има отделен 

протокол  или  всичко,  което  е  записано  на  21  май,  както 

предложи колегата Солакова, да е част от протокола на 21 май, 

като, разбира се, се отбележи, че заседанието е започнало на 21 

май, тъй като няма кворум, е отложено за 22 май, след което се 

опишат  всички  изказвания,  или  това,  което  представлява 

коментар на проведения дебат  на 21 май,  да  бъде извадено от 

протокола от 22 май.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добре,  имате  ли 

други  коментари?  Ако  няма,  ще  подложа  предложенията  на 

гласуване  така  както  постъпиха.  Първото  е  предложението  на 

госпожа Солакова – изказванията, които са на 21 май, да бъдат 

обективирани  в  протокол,  който  да  се  публикува  на  интернет 

страницата на ЦИК.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 5, против – 7.
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Няма решение по това предложение.

Следващото  предложение  беше  тези  обсъждания  да 

станат част от протокола от 22 май.

Който  е  съгласен  с  предложението  обсъжданията  от  21 

май,  направени  с  участието  на  11  членове  на  ЦИК,  да  станат 

част от протокола от заседанието от 22 май, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 6, против – 6.

Няма решение по това предложение.

 И  последното  предложение  беше  в  протокола  от 

заседанието от 22 май да отпадне частта, в която се коментират 

обсъжданията от 21 май.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

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

Няма решение по това предложение.

Госпожо Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  такъв  случай  аз  съм  против 

публикуването на останалите части от протокола и останалите 

протоколи, докато не бъдат обективирани всички изказвания и 

заседания,  проведени  от  Централната  избирателна  комисия  в 

зала.  И  нека  да  знае  обществото,  че  поради  тази  причина 

протоколите  от  20  май  насам не  се  намират  на  страницата  на 

Централната избирателна комисия. Не може по една субективна 

преценка,  само  каквото  ни  е  удобно,  само  то  да  стои  на 

страницата, а което не отговаря на определена група членове на 

ЦИК, но е станало и е факт – проведени дебати и действия на 

Централната  избирателна комисия,  да  не бъде публикувано на 

страницата.  Защото  ние  стигаме  и  до  едно  невярно 

документиране на нашите действия и заседания. Чисто невярно 

документираме! Няма да го квалифицирам с езика на правото.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте, 

госпожо Манахова.
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АННА  МАНАХОВА:  Благодаря  Ви.  Не  подкрепям 

изказаното от госпожа Сидерова становище от гледна точка на 

това,  че  не  е  възможно  да  бъдат  обективирани  всички 

становище,  изказани  от  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  извън  заседания.  Защото  множество  пъти  при  липса 

на кворум и при липса на заседание са се изказвали членове на 

Централната избирателна комисия, но това не е направено при 

изискуемия  кворум  и  съответно  няма  заседание  и  това  не  се 

записва  в  протокола.  Това  са  правилата.  Не  може  за  един 

конкретен ден, когато на някого му е угодно, да бъдат записани 

изказвания  на  членове  на  Централната  избирателна  комисия, 

това да се случи и да бъде някакво изключение.

На  същия  принцип  следва  да  бъдат  отразени  всички 

изказвания,  които  са  направени  при  наличие  на  кворум  и  на 

заседание,  защото  именно  тогава  следва  да  се  води 

стенографски  протокол.  И  противопоставянето  на  членове  на 

Централната  избирателна  комисия  от  това  да  бъдат 

публикувани  протоколите  и  да  бъде  спазено  изискването  на 

закона за мен най-малкото е чудно, още повече, когато се прави 

от  толкова  дългогодишни  участници   в  Комисията  и  толкова 

добри юристи като госпожа Сидерова.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Имам само едно изречение, без 

да  коментирам  предходното  изказване.  Точно  затова  защото 

сме  юристи,  просто  за  публичността  и  с  оглед  на  това,  че  ни 

наблюдават,  ни  гледат,  имат  възможността  гражданите  да  го 

правят, само за математиците, тъй като ние тук сме 19 членове 

юристи,  за  математиците  да  кажа  за  камерата  буквално:  от 

21 членове  моля  математиците  в  обществеността  да  преценят 

какъв е изискуемият кворум. Благодаря.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Съжалявам,  че  колегата 

Манахова върна дебата там, където аз не желаех да се връща и 
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ме принуждавате  на микрофон да кажа:  колега  Манахова,  Вие 

получихте  разпореждане  да  напуснете  и  да  ликвидирате 

кворума, след като бяхте подготвили доклада. Вие бяхте 12-ият 

член  и  Ви  разпоредиха  тук  по  коридора  по  телефона  да 

напуснете  Комисията.  На друг  колега,  няма  да  спомена  името 

му,  му  се  спука  водопровод.  На трети  колега,  когото  също го 

няма тук, изведнъж му вкараха човек в затвора, което също не 

беше  истина.  Четвъртият  колега  в  момента,  в  който  видя,  че 

дойде  писмото  от  Народното  събрание  и  чиято  стая  е  до  стая 

23,  напусна  Комисията,  без  дори  да  даде  някакво  благовидно 

обяснение.  Няма  да  продължа  нататък  във  веригата  кой 

напусна, след като се разбра, че 12-ият член пристига с кола от 

друг  ангажимент.  И  в  същото  време  на  другия  ден  вие  пък 

направихте  пламенни  дебати  по  наш  адрес  и  се  опитахте  да 

представите  пред  обществото  нас  като  хора  нарушители  на 

закона.

Именно поради тази причина и заради пълнота на  това, 

което е ставало в ЦИК, защото то се е чуло в обществото, но не 

е  запазено,  а  ние  го  имаме  като  протокол,  аз  подкрепих 

предложението да стане част от протокола или ако дебатът на 

21-и  не  е  част  от  протокола,  в  който  дебат  няма  тези  факти, 

които  в  момента  съобщих,  то  от  протокола  на  22-и  да  се 

извадят коментарите по нашия дебат. Защото, колега Манахова, 

колко  пъти  коментираме  вътре  в  залата  какво  се  прави  извън 

залата?  Колко  пъти,  посочете  ми  един  протокол,  в  който  има 

коментар  кой  от  Централната  избирателна  комисия  как  се  е 

държал в работна група,  какво е работил в работна група, има 

ли  право,  няма  ли  право,  какво  представлява  неговото 

изказване  или  неговите  действия  в  работна  група?  Аз  ще  ви 

кажа: нито един от 2011 г. насам, а знам, че и от 2001 г. насам 

няма такъв факт.
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Затова  бих  ви  помолила  до  следващото  заседание  да 

преосмислите  позицията.  Предложих  ви  един  според  мен 

коректен начин – след като не се приема това, което е станало 

на 21-и, да е част от протокол на ЦИК, това, което е коментар 

за 21-и, да изчезне от протокола на 22 май. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Много  ви  моля, 

изобщо не е  редно в  момента дебатът  да  се  измества  в такава 

насока.  Няма да коментираме в колко случаи по какви поводи 

кой от вас е напускал заседанията на Комисията.  Изобщо това 

няма никакво място.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Никога  без  предварително 

уведомление не съм напускала Комисията.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Изобщо  нямам 

предвид Вас, имам предвид, че в ен-брой заседания членове на 

Комисията  стават  и  напускат.  Изобщо  не  коментирам  защо. 

Смятам,  че  е  абсолютно  недопустимо  най-малкото  в 

отсъствието  на  определени  членове  да  се  коментира  тяхното 

поведение.  Не  това  беше  целта  на  обсъждането.  Ставаше 

въпрос за това дали да има обективиран протокол или не. И аз 

ще дам думата сега на госпожа Солакова, защото тя се заяви и 

след  това  на  госпожа  Манахова,  но  искам  да  ви  кажа,  че 

категорично  възразявам  и  в  никакъв  случай  няма  да  подпиша 

такъв документ, който след като е съставен, след като е отразил 

разисквания,  които  при  редовно  проведено  заседание  са 

обективирани в протокол, той да бъде коригиран. При липса на 

каквото  и  да  било законово  основание аз  не  намирам никакво 

основание да подписвам такива документи и смятам, че това е 

абсолютно нарушение, да не го квалифицирам и по друг начин.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  имаше въпрос  как  може 

това  да  се предлага  от  колеги,  които имат практика и в други 
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централни  избирателни  комисии.  Трябва  да  кажем,  че  това 

беше  прецедент  провалянето  на  заседание.  Не  може  кворумът 

да зависи от трима души -  господин Христов, Вие ме разбирате 

какво искам да кажа – и не би следвало да се приема, че един 

кворум на колегиален орган, който се състои от 21 членове, ще 

зависи от трима души, но този кворум може да зависи от десет 

души и разликата е огромна.

На  следващо  място  искам  да  кажа,  че  имаме  много 

протоколи  след  тази  дата,  които  отразяват  присъствието  на 

членове на Комисията,  явили се в насрочения час като начало 

на  заседанието  с  включване  на  видеоизлъчване,  без  да  се 

провежда заседание и се отлага с половин час.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Съобразно 

изискванията на нашия правилник, само държа да подчертая.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това обаче започна да се прилага 

точно  след  дата  21  май,  дотогава  правилникът  също  си 

действаше, но никога не беше прилаган, независимо че нашите 

заседания в много голямата  си част,  да не кажа почти винаги, 

започват с едно огромно закъснение.

И на следващо място, искам пак да кажа, колеги, че тук 

става  дума  наистина  за  историческа  памет.  След  години  тези 

документи  ще  се  четат  и  бъдещите  поколения  ще  си  правят 

изводи за Централната избирателна комисия въз основа на тези 

документи,  които  ще  бъдат  съхранявани.  И  по  тази  причина 

наистина считам, че би било в ущърб на тази историческа памет 

да  се  предоставят  документи,  в  които  ще  се  обсъждат 

изказвания  от  дата,  на  която  има  протокол,  но  този  протокол 

просто няма да бъде съставен поради волята на мнозинството в 

Централната избирателна комисия.

И още нещо само искам да кажа, че на 22 май аз лично 

например  не  взех  думата,  макар  че  имаше  въпрос,  който  се 
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обсъждаше дали по есемес може да се изпрати уведомление за 

насрочено заседание, дали изобщо има някой право да включи 

видеоизлъчване,  след като председателят не е тук, имаше най-

различни коментари. Дори под формата на лично обяснение или 

пък за изясняване на ситуацията не съм взела тогава думата и 

не съм се възползвала от това право, само и само в интерес на 

добрата  работа  в  Комисията,  за  да  може  да  продължи  по 

съответния дневен ред.

Аз  благодаря  на  госпожа  Сидерова,  защото  според  мен 

това  решение  е  компромисното  и  наистина  предлагам  да 

обсъдим  изключването  от  този  протокол  на  изказвания, 

касаещи действия, които са били изпълнени на 21 май т.г.

Предлагам да се подложи още един път на гласуване, ако 

тя,  разбира се, има предложение да се отложи обсъждането по 

този въпрос и на следващо заседание отново да влезе в дневния 

ред. Аз искрено бих се радвала, ако стигнем до едно становище, 

в  което  няма  да  компрометираме  авторитета  на  Централната 

избирателна комисия.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Много  е  страшно, 

когато юристи апелират към това да се нарушава законът.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Страшно е, когато юрист знае, че 

трябва да си изпълни задълженията  и по политическа поръчка 

напуска.  Защо  сега  да  казваме  неща,  които  ние  тогава  не  си 

позволихме  да  кажем?  И  не  си  позволихме,  за  да  запазим 

авторитета ви.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Вие,  госпожо 

Сидерова,  както  и  другите  членове  си позволихте  много неща 

да  кажете,  но  що  се  отнася  до  политическите  поръчки,  аз 

никога не съм била нито член на политическа партия, знаете, че 

съм  неутрална  и  никога,  никога  не  съм  изпълнявала 

политически поръчки нито някой някога ми е поставял такива.
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Заповядайте, госпожо Манахова.

АННА МАНАХОВА: Благодаря Ви. Само едно ще кажа: 

никой  не  ми  е  давал  никакви  поръчки.  Няма  как  госпожа 

Сидерова  да  знае,  освен  ако…  не  искам  да  казвам  по  какъв 

начин би могла да знае какъв разговор водя по телефона си.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Подложих  на 

гласуване и трите предложения, никое от тях не се прие, поради 

което продължаваме с дневния ред.

Госпожо Мусорлиева, заповядайте.

Точка  15.  Протоколно  решение  за  командироване  на 

членове  на  ЦИК като  наблюдатели  в  изборите  за  президент  в 

Република Азербайджан.

 МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  моля  да 

одобрите  поименния  състав  на  участниците  за  наблюдатели  в 

изборите  в  Азербайджан  на  9  октомври,  а  именно:  Анна 

Манахова, Мария Мусорлиева и Силва Дюкенджиева. 

Тъй като писмото е просто покана за самите избори,  ви 

моля  също  така  да  определите  дните,  в  които  да  бъдем 

командировани.

Уточних, че хотелът се поема от страна на Централната 

избирателна комисия на Азербайджан, а билетите за транспорт 

и  командировъчните  са  за  сметка  на  нашата  Централна 

избирателна комисия.

Моето  предложение  е  командировката  да  бъде  за  деня 

преди изборите, деня на изборите и деня след изборите, тоест 8, 

9 и 10 октомври.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предложението е за 

командироване  във  връзка  с  решението,  което  взехме,  като 

наблюдатели  в  изборите  в  Азербайджан,  да  бъдат 
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командировани  госпожа  Мусорлиева,  госпожа  Дюкенджиева  и 

госпожа Манахова.

АННА  МАНАХОВА:  Аз  нямам  възможност  да  отида. 

Предлагам да отиде другият желаещ.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Щом  колегата  Манахова  не 

желае,  предлагам  другия  кандидат,  ако  го  одобрите  – 

Александър Андреев.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Вместо  госпожа 

Манахова  –  господин  Андреев.  Господин  Андреев  имате  ли 

възможност да пътувате?

Добре,  щом  господин  Андреев  има  възможност  и  няма 

други  желаещи,  тъй  като  предложението  беше  за  трима 

членове, който е съгласен с предложението, моля да гласува.

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

Имаме решение.

Госпожо Маркова, заповядайте.

Точка  16.  Определяне  на  лица  за  контакти  с 

Представителството  на  Европейската  комисия  в  България  и 

Информационното бюро на Европейския парламент.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Колеги, повечето от вас знаят, днес се 

проведе  среща  между  временно  изпълняващия  длъжността 

ръководител  на  Бюрото  на  Европейски  парламент в  България 

господин  Теодор  Стойчев  и  управляващия  Делегацията  на 

Европейската  комисия  господин  Огнян  Златев.  Във  връзка  с 

това  господин  Теодор  Стойчев,  както  той  пое  ангажимент,  е 

изпратил  писмо,  с  което  да  потвърди  намерението  си  да 

работим заедно, тоест те да ни препращат тяхната информация, 

евентуално да има връзка за сътрудничество, за възможности за 

прехвърляне на линкове от сайтове на Европейския парламент в 

частта  му,  която  е  на  български  език,  във  връзка  с 
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информационната  кампания  за  избори  на  членове  на 

Европейски парламент през м. май 2014 г.

В този ред от мисли ви предлагам лицата за  контакт да 

бъдат  господин  Караджов,  който  изяви  желание,  господин 

Паскал Бояджийски,  който отдавна работи в тази връзка,  и аз. 

Понеже писмото току-що ми е разпределено, ще помоля да бъде 

разпространено в мрежата, тъй като има линкове към сайтовете. 

Благодаря ви.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Чухте  доклада. 

Заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  лично  бих 

предложила,  тъй  като  нямаме  срок,  а  и  те  биха  могли  да 

контактуват с Централната избирателна комисия и това няма да 

препятства  този контакт,  предлагам този въпрос,  специално за 

колегите,  които  да  определим  като  представители  на 

Централната  избирателна  комисия  за  контакт  с 

Представителството  на  Европейската  комисия  и  на  Бюрото  на 

Европейския парламент да бъде решен в по-голям състав.

Процедурно правя предложение да се отложи решението 

за следващото заседание.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е  съгласен с 

това предложение, моля да гласува.

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

Няма решение по това предложение.

Сега  ще  подложа  на  гласуване  предложението  на 

госпожа  Маркова  да  бъдат  определени  лица  за  контакт 

посочените от нея трима членове на ЦИК.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Нямаме решение, нямаме лице за контакт.
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ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Правя  алтернативно  предложение 

лицата  за  контакт  да  бъдат  господин  Караджов  и  господин 

Паскал Бояджийски.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 

моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8, против – 4.

Имаме решение, лицата за контакт са господин Караджов 

и господин Бояджийски.

Да  се  уведоми  по  мейла  за  това  решение  на  ЦИК 

съответно  Главна  дирекция  „Комуникация”  –  Информационно 

бюро за България, откъдето ни е изпратена информация.

Госпожо Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз гласувах „против”, не 

защото  съм  против  колегите  Венцислав  Караджов  и  Паскал 

Бояджийски,  още  повече,  че  господин  Паскал  Бояджийски  е 

определен и за лице за контакт във връзка с произвеждането на 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България,  по въпросите,  свързани с тестовете (може да не съм 

много прецизна в терминологията). Но освен него като лица за 

контакти  бяхме  определили  госпожа  Маринова  и  госпожа 

Грозева и не знам дали не бяха ангажирани с въпроси, свързани 

с  произвеждането  на  тези  избори.  Вярно  е,  че  може  да  се 

допълни този състав, но определено считам, че следваше да се 

отложи  за  обсъждане  в  по-пълен  състав  и  в  присъствието  на 

колегите,  за  които  ние  гласувахме  да  бъдат  представители  на 

Централната  избирателна  комисия,  защото  нито  колегата 

Караджов  е  тук  по  уважителни  причини,  разбира  се,  нито 

колегата  Бояджийски,  който  отсъства  също  по  уважителни 

причини.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  действително  мислех,  че 

това  са  част  от  предложенията,  за  които  съм  абсолютно 
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съгласна,  но  си  запазвам  възможността  да  допълня  тези 

предложения  в  по-разширен  състав  на  Комисията.  Защото 

абсолютно  чистосърдечно  и  действително  считам,  че  от  така 

наречената медийна работна група трябва да има задължително 

още един човек. Защото тук е благодатна почвата за контакт от 

гледна  точка,  както  съм  казвала  многократно,  на 

представителството  въобще  на  България  и  затова  не  виждам 

пречка  аз  или  госпожа  Маринова  да  бъдем  задължително  във 

връзка с разяснителната кампания от гледна точка на клипове, 

на медийно представяне, на пиар кампания.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Това  са  лица  за 

контакт. Само лица за контакт. Те ще препредават информация, 

няма да поемат ангажименти, няма да участват в работни групи.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да, госпожо председател, знам, 

но както знаете, когато се определят официално, така или иначе 

хората  от  съответната  кореспондираща  организация  търсят 

само  тях.  Не  може  да  се  знае,  ако  няма  официално  обявени 

имена  към  кого  още  да  се  обръщат  и  не  може  ние  да  се 

обаждаме и да правим контакт.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Има  ли  други 

доклади? Госпожо Грозева, заповядайте.

Точка 17.  Искане от Общинската избирателна комисия – 

Сливен,  за  изплащане  на  възнаграждение  за  проведени 

заседания и дежурства.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  912  от 

24 септември  2013  г.  Общинската  избирателна  комисия  – 

Сливен,  ни  е  изпратила  писмо,  към  което  е  приложила 

протоколи  от  заседанията,  с  искане  за  заплащане  на 

възнаграждение  за  дежурства и заседания.  През  този период е 

провела  две  заседания  –  едното  е  на  16  септември  2013  г. 
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Присъствали  са:  председател,  заместник-председател,  секретар 

и 21 членове. На заседанието е прието решение относно сигнал 

за  документни престъпления,  извършени от  кмета  на  с.  Желю 

Войвода,  община  Сливен  –  Богдан  Георгиев  Йорданов,  по 

наказателно дело от общ характер на Районен съд – Сливен.

Правното основание е наше Решение № 1486. Предлагам 

да се изплати от държавния бюджет.

На  20  септември  2013  г.  Общинската  избирателна 

комисия  –  Сливен,  е  провела  ново  заседание,  на  което  са 

присъствали:  председател,  заместник-председател,  секретар  и 

21 членове.  На това  заседание са  освободили двама общински 

съветници и са обявили следващите в листата за избрани.

Предлагам  ви  заседанието  да  бъде  заплатено  от 

държавния бюджет с правно основа чл. 277 от Изборния кодекс.

Дадени са две дежурства от председателя. Едното е на 13 

септември  2013  г.,  на  което  е  подготвила  заседанието  за  16 

септември по повод наказателното дело от общ характер. И още 

едно дежурство на 19 септември 2013 г.,  на което е  изготвила 

доклада във връзка с получените писма от Общинския съвет – 

Сливен,  във  връзка  с  двете  проекторешения  за  гласуване  и  е 

изготвила удостоверения на новоизбраните съветници.

Предлагам тези две дежурства на председателя да бъдат 

заплатени  от  държавния  бюджет  с  правно  основание  наше 

Решение № 1486-МИ от 10 ноември 2011 г.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте доклада. Ако 

нямате  възражения  или  забележки,  който  е  съгласен  с 

докладваните възнаграждения, моля да гласува.

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

Заповядайте, госпожо Солакова.
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Точка  18.  Проект  на  договор  за  пълно  гаранционно 

сервизно обслужване на доставения копирен апарат.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  докладвам ви вх.  № 913 

от  24  септември  2013  г.  Това  е  писмо  по  електронната  поща, 

изпратено  до  изпълняващия  длъжността  главен  секретар  на 

администрацията на ЦИК, към което писмо е приложен проект 

на  договор  за  пълно  гаранционно  сервизно  обслужване  на 

доставения копирен апарат.

Предлагам този  проект  на  договор  да  бъде  предоставен 

на главния секретар за изразяване на становище, защото той е 

изпратен  за  съгласуване  и  евентуално  след  одобрението  на 

проекта – за подписване. Да се възложи на главния секретар за 

становище и бележки по представения проект на договор.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  нямате 

коментари, който е съгласен, моля да гласува.

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

Заповядайте, госпожо Сидерова.

Точка 19. Доклад на конкурсната комисия за длъжността 

главен експерт в Централната избирателна комисия.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Уважаеми  колеги,  вчера,  на 

25 септември,  комисията  по  провеждане  на  конкурс  за 

длъжността  главен  експерт на  администрацията  на  ЦИК – две 

бройки  –  се  събра  и  прегледа  постъпилите  в  Централната 

избирателна  комисия  документи  на  лица,  желаещи  да 

кандидатстват за тези длъжности. Бяха подадени документи от 

63  лица.  След  като  прегледахме  документите  и  комисията 

прецени  дали  те  отговарят  на  нашите  конкурсни  изисквания, 

комисията прецени, че до конкурс следва да бъдат допуснати 20 

лица  кандидати:  Даниела  Василева,  Любомир  Димитров, 
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Полина  Михайлова,  Росица  Диканска,  Галина  Цветкова,  Люба 

Петрова,  Маргарита  Пейкова-Юлиянова,  Галя  Цокова,  Ивайло 

Цонковски,  Иванка  Милева,  Борислава  Пенкова,  Цветана 

Маринкова,  Теменужка  Христова,  Пламена  Капралякова, 

Красимира  Манолова,  Стефка  Душанова,  Юлиана  Димитрова, 

Силвия Желева, Красимира Делчева, Юлия Караиванова.

Останалите  кандидати  не  се  допускат  до  конкурса,  тъй 

като не отговарят на изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата 

за  провеждане  на  конкурсите  в  държавната  администрация. 

Някои от тях не притежават съответния вид образование според 

нашия  конкурс,  както  е  обявен,  и  при  един  от  кандидатите 

липсваше професионален опит и ранг,  за да може да участва в 

конкурса. 

Протоколът  е  съставен,  подписан  и  извлечение  от  него 

вече  е  качено  на  интернет  страницата  на  Централната 

избирателна комисия.

Това трябваше да ви докладвам.

Точка  20.  Доклад  относно  проведено  обучение  на 

преброителните комисии в общините Белен, Трън и Гърмен.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Вторият въпрос, по който  трябваше 

да  ви  докладвам,  е  за  проведеното  обучение  на  преброителните 

комисии,  което  бяхме  предвидили  в  Централната  избирателна 

комисия за произвеждащите се на 29 септември частични избори за 

кметове на общините Белене, Трън и Гърмен.

В понеделник,  на 23 септември,  проведохме обучението на 

Преброителната комисия в гр. Белене. Обучението беше съчетано с 

обучение на  секционните избирателни комисии.  На обучението 

присъстваха  членовете  на  секционните  избирателни  комисии, 

членовете  на  Преброителната  комисия,  по-голяма  част  от 

членовете  на  Общинската  избирателна  комисия,  както  и 
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членове  на  комисията  по  чл.  242,  ал.  7  от  Изборния  кодекс. 

Присъстваха  представители  на  администрацията,  както  и  на 

полицията  и  на  противопожарната  охрана.  Обучението  изцяло 

беше  проведено  от  членовете  на  Централната  избирателна 

комисия  –  господин  Паскал  Бояджийски,  госпожа  Севинч 

Солакова и аз.

Към този момент Преброителната комисия в Белене вече 

беше  взела  решение  и  за  начина  на  пломбиране  на 

избирателните урни.

Според  нашата  преценка  и  преценката  на  лицата, 

присъствали на обучението, то премина на добро ниво.

На 24-и проведохме обучение по същия начин в община 

Гърмен.  То  се  проведе  в  читалището  в  с.  Огняново. 

Присъстваха  също  членовете  на  секционните  избирателни 

комисии,  членовете  на  Преброителната  комисия,  която  вие 

бяхте  назначили предходния  ден,  представители  на  общината, 

на  противопожарната  охрана  и  членовете  на  Общинската 

избирателна  комисия.  Обучението  беше  проведено  от  същите 

лица  от  Централната  избирателна  комисия.  По  същия  начин 

беше проведено обучение на секционните избирателни комисии 

и  съвместно  на  Преброителната  комисия  и  на  секционните 

избирателни  комисии.  Задаваха  се  въпроси,  свързани  с 

конкретната  работа.  Констатирахме,  че  общините  и  на  двете 

места са подпомогнали  общинските избирателни комисии и са 

осигурили условия за работата и на преброителните комисии и 

за функционирането им в нощта след изборите при преброяване 

на гласовете.

Считаме, че обучението премина на необходимото ниво. 

Сега чакаме да видим резултатите дали сме постигнали целите, 

които си поставихме с това решение.

Ако желае, колегата Солакова може да ме допълни.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в двете общини, както и 

в  Трън,  се  запознахме  и  с  условията,  при  които  работят 

общинските избирателни комисии, а в Гърмен бяхме запознати 

и  с  разстановката  и  схемата  на  работа  на  Преброителната 

комисия,  на  Общинската  избирателна  комисия  и  на 

изчислителния  пункт.  И  в  двете  общини  договорите  с 

„Информационно обслужване” бяха сключени. Както и колегата 

Сидерова каза, вече бяха приети и днес беше докладвано, че са 

приети  решенията  за  пломбите.  Но  и  в  Гърмен,  и  в  Белене  (в 

Белене  днес  бях  уведомена),  ще  се  наложи  изменение  на 

решението в случая на т. 1 от решението за вида на пломбите с 

оглед на доставените такива. Всички пломби ще имат фабрични 

уникални номера и по този начин ще бъдат раздадени. Ще бъде 

извършена  и  една  допълнителна  проверка  от  Преброителната 

комисия при приемането на урните,  ще се сверява фабричният 

номер на пломбите, които ще бъдат поставени – по две пломби 

на всяка избирателна урна.

Днес  от  трите  общини  се  получиха  документите  от 

печатницата  на  БНБ и се  прибраха  по живо,  по здраво,  ще ги 

раздадат в събота. Вече е уточнен графикът за раздаването. Ще 

има  охрана,  от  представителите  на  Министерството  на 

вътрешните  работи  бяхме  уверени,  както  и  Общинската 

избирателна комисия и общинската администрация,  че ще има 

охрана в момента,  в който се подреди изборното помещение и 

бъдат запечатани съответните помещения.

Ние стигнахме  до  извода,  че  е  извършена  една огромна 

работа  наистина  от  общинските  избирателни  комисии  във 

взаимодействие с общинските администрации и те са готови за 

произвеждането на частичния избор на 29 септември т.г.

Това е, което мога да кажа като допълнение.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Имате  ли  други 

доклади? Господин Христов, заповядайте.

Точка  21.  Доклад  на  дежурния  член  на  Централната 

избирателна комисия на 25 септември.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, както казах, днес аз съм 

дежурен  и  в  последния  момент  дойдоха  няколко  писма, 

повечето от които са за  сведение,  но все пак да ви запозная с 

тях. 

От  Софийска  градска  прокуратура  е  получено  писмо,  в 

което  пише,  че  по повод изпратеното  ни копие от  постъпил в 

Софийска  градска  прокуратура  сигнал  открито  писмо  на 

политбюро  на  ЦК  на  БКП,  депозирано  от  госпожа  Спасова, 

председател  на  политбюро  на  БКП,  за  сведение  и  на 

разпореждане  във  връзка  с  изложени  твърдения  в  сигнала  за 

извършени  нарушения  от  повечето  политически  партии  при 

изготвяне  на  списъците  с  избиратели  в  съответствие  с 

изискването на Изборния кодекс, които са представени в ЦИК и 

в  които  има  записани  лица  и  неверни  ЕГН-та  и  са  полагани 

подписи на лица, които са починали, и такива, които са лишени 

от избирателни права.

„Моля  да  уведомите  Софийска  градска  прокуратура  за 

резултатите  от  извършената  от  вас  проверка  и  предприетите 

действия в тази посока.”

Ще  се  поинтересувам  в  канцеларията,  понеже  току-що 

пристигна  писмото,  дали  има  отговор  от  проверката,  която  е 

пристигнала  от  ГРАО,  дали  лицата  са  починали,  тъй  като  не 

съм запознат с резултатите от тази проверка.

Другото  писмо  пак  е  от  Софийска  градска  прокуратура 

до Централната избирателна комисия във връзка с постъпила в 

Софийска  градска  прокуратура  молба  от  адвокат  Димитър 
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Тончев, пълномощник на Румен Илиев Николов, председател на 

политическа  партия  „Социално-либерално  движение 

„Справедливост”  с  искане  за  нейното  разпускане  по  иск  на 

прокурора  на  основание  чл.  40,  ал.  2  от  Закона  за 

политическите партии. 

С оглед твърдение за наличие на основанието по чл. 40, 

ал. 1, т. 3 от Закона за политическите партии поради неучастие 

повече от години от последната съдебна регистрация в избори 

за народни представители, за президент и вицепрезидент или за 

общински  съветници  и  кметове  се  отправя  молба  към  нас  на 

основание  чл.  145,  ал.  1,  т.1  да  уведомим  Софийска  градска 

прокуратура  дали  политическа  партия  „Социално-либерално 

движение „Справедливост”, регистрирана в 1994 г., е участвала 

през  последните  пет  години  от  2008  до  2013  г.  в  избори  за 

народни  представители,  президент  и  вицепрезидент  и  за 

общински съветници и кметове.

Ще извърша проверка и  аз  следващото заседание  ще ви 

информирам.

От Районна прокуратура – Варна,  има постановление от 

заместник-районния  прокурор,  който  ни  уведомява,  че  е 

извършил  проверка  по  сигнал  на  ГД  „ГРАО”,  изпратен  до 

Централната  избирателна  комисия  и  Районна  прокуратура  – 

Варна.  Във  връзка  с  проверката  е  установено,  че  Горица 

Георгиева Миланова до началото на 2013 г. и живеела в Шумен. 

Ще ви съобщя крайния резултат. Районна прокуратура – Варна, 

отказва  да  образува  наказателно  производство  и  прекратява 

преписката.  Постановлението  може  да  се  обжалва  пред 

Върховна прокуратура.

Остава за сведение при нас.

Следващото е пак постановление за отказ да се образува 

наказателно  производство  от  Районна  прокуратура  –  Плевен, 
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пак  във  връзка  с  изпратен  сигнал  от  Главния  прокурор  на 

Република  България  за  евентуална  проверка  за  двойно 

гласуване  на  госпожа  Ангелина  Маринова  Георгиева  с 

постоянен  адрес  в  Плевен.  Същата  отрича  да  е  гласувала  два 

пъти.  Извършено  е  експертно  графологично  изследване  на 

положените подписи. В крайна сметка има постановление, че се 

отказва  да  се  образува  наказателно  производство  и  се 

прекратява съответната преписка.

Това писмо също е за сведение.

От  община  Девин  се  получи  едно  писмо  във  връзка  с 

наше  решение  за  заплащане  възнаграждение  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Девин,  и  пише,  че  в  справката,  която 

сме  изпратили,  ние  сме  записали,  че  трябва  да  се  изплати  от 

бюджета на общината,  те  смятат,  че  трябва да бъде изплатено 

от републиканския бюджет. Но тъй като не съм правил аз тази 

справка,  ще  направя  допълнителна  проверка  по  материалите, 

които са при нас, и тогава ще отговоря на община Девин. Може 

да  е  допусната  грешка,  но  може  и  те  да  не  са  прави.  Нямам 

всички материали, току-що пристигна писмото и затова не мога 

да ви кажа дали общината е права или ние сме прави. Ще видя 

кой  колега  е  изготвил  справката  за  Девин  и  ще  проверя 

документите, така че на следващото заседание ще ви докладвам 

по този проблем.

Нямам други доклади.

Точка 22.  Имейл от Министерството на външните работи 

относно  провеждане  на  среща  на  1  октомври  2013  г.  в 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ще  ви  докладвам 

две  кореспонденции,  тъй  като  господин Бояджийски още не  е 

дошъл.
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По  имейла  е  постъпило  предложение  за  среща  – 

формулирано  е  между  председателя  на  ЦИК  и  директора  на 

дирекция  „Права  на  човека”  на  Министерството  на  външните 

работи от господин Светослав Станков. Той се свърза с мен по 

телефона  с  молба  за  среща  с  представители  на  Централната 

избирателна  комисия  във  връзка  с  доклада  на  ОССЕ  относно 

парламентарните избори, които произведохме на 12 май. Аз го 

помолих  да  изпрати  официално  съобщение  на  сайта  на 

Комисията, което той е направил. 

В  съобщението  се  казва:  „От  името  на  директора  на 

дирекция  „Права  на  човека”  на  Министерството  на  външните 

работи  господин  Димитър  Филипов  Ви  моля  за  среща  на  1 

октомври,  вторник,  от  11  ч.  в  сградата  на  ЦИК.  Темата  на 

срещата  ще  бъде  последният  доклад  на  ОССЕ  относно 

проведените парламентарни избори през 2013 г.”

Аз ви предлагам да  приемем предложението за  среща – 

дали ще бъде  точно в  този час,  ще преценим. Който желае  да 

присъства на тази среща, разбира се, да присъства. В разговора 

господин  Станков  коментира,  че  има  и  други  теми,  които  да 

обсъждаме на тази среща.

Пак повтарям, предложението е срещата да се проведе на 

1  октомври  2013  г.  Имате  ли  възражения  срещу  това 

предложение –  1  октомври от  11 ч.  или предложение за  друга 

дата или час?

Ако няма,  който  е  съгласен  да  отговорим,  че  приемаме 

поканата  и  не  възразяваме  срещата  да  бъде  проведена  на  1 

октомври от 11 ч. в сградата на ЦИК, моля да гласува.

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

Който има възможност и желание, да присъства.
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Точка  23. Писмо  от  Конституционния  съд  –  препис  от 

определението на съда по конституционно дело № 15 от 2013 г.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Следващото,  което 

искам да ви докладвам, е едно определение от 24 септември 2013 г., 

което е изпратено от председателя на Конституционния съд, има го 

във  вътрешната  мрежа,  можете  да  се  запознаете  с  него.  То  е  на 

основание  чл.  14,  ал.  1  от  Закона  за  Конституционния  съд  по 

конституционно дело  № 15  от  2013  г.  Това,  което  ни касае,  е 

частта  от  диспозитива,  с  която  се  постановява  Централната 

избирателна  комисия  да  предостави  на  Министерството  на 

вътрешните  работи  заверени  копия  от  избирателните  списъци 

от  всички  86  избирателни  секции  в  Република  Турция. 

Независимо  че  ние  изпратихме  такива  преписи,  доколкото 

виждам от  определението,  те  са  приети  като доказателство  по 

делото, във връзка с назначената тройна експертиза се изисква 

допълнително да представим такива копия.

В  тази  връзка  аз  ви  предлагам  да  вземем  решение,  с 

което  да  отворим  запечатаното  помещение,  в  което  държим 

книжата  от  изборите  от  секциите  извън  страната,  за  да  бъдат 

извадени  тези  избирателни  списъци  от  86-те  избирателни 

секции  в  Република  Турция,  да  им  бъдат  направени  копия  и 

след  изготвянето  на  копията  те  да  бъдат  заверени  и  да  бъдат 

предоставени  на  Конституционния  съд.   Изготвянето  на 

копията да бъде възложено на сътрудниците и да прецените кои 

членове  на  ЦИК  ще  бъдат  ангажирани  с  тази  дейност.  Това 

предоставям на вас.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Дежурните членове.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добре,  който  е 

съгласен  да  бъде  отворено  помещението  и  да  бъде  възложено 

на  дежурния  член  на  ЦИК  и  администрацията  да  изготвят 
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заверения  копия  от  избирателните  списъци  от  86-те 

избирателни секции в Република Турция, моля да гласува.

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

Ще ви помоля да гласуваме и едно писмо, с което да ги 

изпратим до Конституционния съд,  в  случай че копията бъдат 

изготвени преди следващото ни заседание, за да не ангажираме 

Комисията  да  се  събира  специално  за  гласуване  на  писмо  до 

Конституционния съд, с което да бъдат изпратени списъците. А 

то би следвало да е с приблизително следния текст: Във връзка 

с  указанията  от  определения  на  съда  от  24  септември  по 

конституционно дело № 15 приложено изпращаме ви заверения 

копия  от  избирателните  списъци  от  всички  86  избирателни 

секции в Република Турция. Приложение: съответните копия.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имате ли други доклади?

Имаше  сигнал  от  госпожа  Дюкенджиева,  че  е 

възпрепятствана да дежури в неделя.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз ще поема нейното дежурство. 

Но  поставям  следния  въпрос.  За  първи  път  ще  имаме 

преброителни  комисии  и  то  в  три  общини,  преброяването  на 

гласовете  ще  тече  през  нощта,  тоест  функционирането  на 

преброителните  комисии  и  се  опасявам  да  не  възникнат 

въпроси  и  през  нощта,  които  хората  могат  да  отправят  до 

Централната  избирателна  комисия.  Може  и  да  не  възникнат 

никакви  въпроси,  тъй  като  комисиите  формално  ще  броят 

гласове.  Въпросът  ми  е  дали  ще  имаме  дежурство  и  през 

нощта? Или най-малкото да решим, че неделното дежурство ще 

продължи  до  по-късно,  поне  да  започнат  работа 

преброителните комисии, за да разберем как върви дейността.
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ЕЛЕНА МАРКОВА: След 17 ч. в неделя мога да дежуря. 

Мога  да  поема  и  цялата  нощ  дежурство,  ако  искате,  по 

телефона, ако искате – тук.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Не  е  необходимо 

цялото  дежурство  след  приключване  на  изборния  ден  да  бъде 

присъствено, достатъчно е и телефони да се предоставят.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да,  може  да  е  само  в 

продължение примерно на един-два часа, докато се види, че те 

функционират.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Може и цялата нощ 

да е, но просто не е нужно да е тук, може да е и по телефона.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз също мога да дежуря.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз също мога да бъда телефонно 

на разположение.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добре  тогава,  ще 

предоставим   телефоните  на  тримата  колеги  като  дежурни. 

Става  дума  за  съдействие,  ако  се  наложи.  На  29  септември  в 

неделя  всички  трябва  да  имаме  готовност  за  провеждане  на 

заседание. Има ли някой от присъстващите,  който няма да има 

възможност да дойде на заседание, ако се наложи? По принцип 

трябва да имате готовност за провеждане на заседание на 29-и, 

в неделя.

Други доклади има ли? Заповядайте, господин Калинов.

КРАСИМИР КАЛИНОВ: Колеги, в кореспонденция съм, 

както решихме, с една фирма, „Scytl” се казва. Те искат среща 

на  1  октомври  в  15  ч.  Накратко,  занимават  се  с  много  неща, 

които  засягат  изборния  процес,  най-общо  може  да  се  каже, 

занимават  се  със  сигурност  на  изборния  процес.  Между 

другото, и с тези машинки и апаратура за машинно гласуване в 

секцията.  Много  настояваха  да  се  срещнат  с  Централната 
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избирателна  комисия.  Аз  лично  ще  присъствам  на  срещата  и 

който иска, също може да присъства.

Това – просто като съобщение.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Ако  може,  госпожо 

председател,  тъй като дадохте думата за доклади, бях дежурен 

и  трябва  да  доведа  до  знанието  на  Комисията  пощата,  която 

пристигна при мен.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте, 

господин Бояджийски.

Точка 24.  24.  Имейл от  Атанаска Григорова,  маркетинг 

мениджър  на  фирма  „ОРАК  Инженеринг”  –  покана  за 

Международния технически панаир в Пловдив.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Има  една  покана  от  „ОРАК 

Инженеринг”, който кани Централната избирателна комисия на 

69-ия  Международен  технически  панаир  в  Пловдив,  който  ще 

се  проведе  в  периода  30  септември  –  5  октомври.  Поканата  е 

към председателя на Комисията,  но мисля,  че е отправена към 

Комисията,  а  е  насочена  към  председателя,  тъй  като 

представлява Комисията. Ще има презентация и представяне на 

новостите,  наложени  от  „ОРАК”  в  софтуерната  индустрия, 

служещи  за  управление  и  контрол  в  бизнес  процедурите  в 

производствения  сектор,  сектора  на  услугите  и  търговската 

дейност.  Ще  имат  социално  събитие  на  бизнеса  под  наслов 

„Българският софтуер по световния път на пловдивския джаз”, 

шеста част, който ще се проведе на 2 октомври, сряда, от 19,30 

ч.  и  предлагат  Централната  избирателна  комисия  да  потвърди 

присъствието на неин член, на един представител поне, на това 

събитие,  като пишат, че ще получим безплатна регистрация на 

един представител  за социалното бизнес  събитие и още много 
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изненади.  Безплатна  е  само  регистрацията,  но  всичко  друго  е 

платено.

Не знам дали Комисията има интерес въобще да изпраща 

представител там. Докладвам ви го за сведение, може би да се 

помисли,  ако  има  желаещ  да  бъде  представител  там,  да 

предложи на Комисията и да бъде командирован.

Точка  25. Уведомление  от  Катерина  Гогова  – 

пълномощник на  „Синята  коалиция”,  за  промяна  в  състава  на 

Общинската избирателна комисия – Родопи, област Пловдив.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Получили сме уведомление от 

госпожа Катерина Гогова, пълномощник на „Синяка коалиция” 

в община Родопи, област Пловдив, за предложение за замяна на 

член  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Родопи.  Това, 

което  има  при  мен,  е  само едно  уведомление,  няма  искане  от 

досегашния  член  на  комисията  да  бъде  освободен.  Докладвам 

го на Комисията, тъй като преписката не е в пълнота, казвам да 

знаете,  че е пристигнало и да знаете в какъв вид е. Предлагам 

да  се  свържа аз  или пък  съответният  дежурен член  с  госпожа 

Катерина  Гогова  и  да  я  уведомим,  че  за  да  може  да  бъде 

направена такава замяна, ако е точно така, както тя е описала в 

своето  писмо,  ще  трябва  да  разполагаме  със  заявлението  на 

члена  на  Общинската  избирателна  комисия,  който  не  желае 

повече  да  бъде  член  на  Общинската  избирателна  комисия,  да 

разполагаме  с  пълномощно  от  страна  на  представляващия 

„Синята  коалиция”  за  съответната  община,  декларация  по  чл. 

16  от  лицето,  което  желае  да  стане  член  на  Общинската 

избирателна комисия, и диплома за висше образование.

Така  че,  колеги  предлагам  да  гласуваме  да  се  свърже 

член на Комисията със съответната госпожа Гогова.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 

моля да гласува.

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

Точка 26. Имейл от Общинската избирателна комисия – 

Белослав, относно корекция на името на Недялко Любчев.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: С вх. № 919  от 25 септември 

2013  г.  е  пристигнало  писмо  от  Общинската  избирателна 

комисия – Белослав. Не е подписано от никого. Получено е по 

мейл.  Пише:  „Моля  да  бъде  коригирано  името  на  лицето, 

записано  като  Недялко  Любчев”  с  правилното  изписване 

„Недялко Либчев”.

Предлагам  да  се  допусне  поправка  на  очевидна 

техническа  грешка,  но  това  ще  стане  с  решение.  Затова  го 

докладвам само за сведение към момента.

Точка  27.  Имейл-молба  от  Адриана  Добрева,  относно 

освобождаването  й  като  председател  на  Общинската 

избирателна комисия – Козлодуй.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Получена е молба от Адриана 

Добрева от Козлодуй, която заявява, че иска да не бъде повече 

председател  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Козлодуй. 

Проблемът е,  молбата  е  изпратена  в електронен вид по имейл 

адреса на Централната избирателна комисия и, разбира се, не е 

подписана.

Предлагам  на  Комисията  съответният  отговорник  за 

Козлодуй да се свърже  с госпожа Добрева на посочения имейл, 

да  обясни,  че  трябва  да  изпрати  подписана  оставката  си  или 

искането да бъде освободена.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен 

господин  Бойкинов  като  отговорник  да  се  свърже,  моля  да 

гласува.

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

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Имам  да  докладвам  доста 

възнаграждения,  които  не  съм  докладвах,  когато  вие 

докладвахте възнаграждения, защото се наложи да тръгна. Така 

че  ако  мога  да  ги  докладвам  сега  и  Комисията  да  вземе 

решения.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Нямам нищо против 

да ги докладвате, само че ще ви помоля във връзка с отварянето 

на  помещението,  където  се  съхраняват  книжата  от  изборите  в 

чужбина,  да  определим  двама  членове  на  ЦИК,  които  да  го 

отворят,  тъй  като  само  един  не  може  да  го  отвори,  то  е 

запечатано.  Ще ви помоля оттук присъстващите да  определим 

колеги, за да бъде отворено, тъй като разбрах, че утре дежурна 

е  госпожа  Андреева,  а  тя  отсъства  в  момента.  Доколкото 

разбрах, тя се е обадила и е казала, че има някаква уважителна 

причина, но докога е това – не знам.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тъй  като  заедно  с  госпожа 

Андреева  предния  път  отваряхме  помещението  и  горе-долу 

знам в коя част на помещението складирахме чувалите, мога да 

се  включа.  Тогава  Мая  Андреева  най-добре  се  ориентира  и 

мисля, че ги събрахме в единия край на помещението.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добре,  предлагам 

тогава госпожа Сидерова, госпожа Грозева и госпожа Манахова 

да отворят днес запечатаното помещение.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Заповядайте, господин Бояджийски.
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Точка 28. Искания от общински избирателни комисии за 

изплащане  на  възнаграждения  за  проведени  заседания  и 

дежурства:  ОИК  –  Сливо  поле,  ОИК  –  Искър,  ОИК  – 

Кюстендил,  ОИК  –  Асеновград,  ОИК  –  Монтана,  ОИК  – 

Тополовград,  ОИК – Тополовград,  ОИК – Главиница и ОИК – 

Опан.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, получено е писмо с вх. 

№ 821 от 9 септември 2013 г. от Общинската избирателна комисия – 

Сливо  поле.  Проведено  е  заседание на  4  септември  2013  г.  за 

обявяване за избран за  общински съветник следващият в листата. 

Присъствали са: председател, заместник-председател, секретар и 

14 членове. На основание Решение № 1486-МИ на Централната 

избирателна  комисия  и  чл.  277  от  Изборния  кодекс  ви 

предлагам да се изплати възнаграждението за това заседание от 

общинския бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е  съгласен с 

предлаганите възнаграждения, моля да гласува.

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

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Общинската  избирателна 

комисия – Искър, област Плевен, е изпратила писмо с вх. № 822 

от  9  септември  2013  г.  Проведено  е  заседание  на  28  август 

2013 г.  Присъствали са:  заместник-председател  и 11 членове. 

Освободили  са  общински  съветник.  Предлагам  на  основание 

Решение № 1486-МИ на ЦИК и чл. 277 от Изборния кодекс да 

им бъде изплатено възнаграждение от общинския бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е  съгласен с 

предложеното възнаграждение, моля да гласува.

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

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ: С  вх.  №  826  от  9  септември 

2013 г.  е  постъпило  писмо  с  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Кюстендил. 
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Комисията е провела заседание на 4 септември 2013 г., на което са 

присъствали: председател, заместник-председател, секретар и 14 

членове.  На  заседанието  са  прекратили  пълномощията  на 

общински  съветник  и  са  обявили  за  избран  следващият  в 

листата  общински съветник  на  Общински съвет  –  Кюстендил. 

На основание Решение № 1486-МИ на Централната избирателна 

комисия и чл. 277 от Изборния кодекс следва да им се заплати 

възнаграждение от общинския бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е  съгласен с 

предлаганото възнаграждение, моля да гласува.

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

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  С  вх.  №  780  от  29  август 

2013 г.  е  пристигнало  искане  от  Общинската  избирателна 

комисия  –  Асеновград.  Комисията  е  провела  заседание  на  25 

юли  2013  г.  Присъствали  са:  председател,  заместник-

председател, секретар и 14 членове. Заседанието е във връзка с 

прекратяване пълномощията на общински съветник.

На  2  август  2013  г.  е  проведено  още  едно  заседание. 

Отново  са  присъствали:  председател,  заместник-председател, 

секретар и 14 членове.

На  12  август  2013  г.  е  проведено  също  заседание. 

Присъствали  са:  председател,  заместник-председател,  секретар 

и 14 членове – все във връзка с прекратяване на пълномощията 

на  общински  съветници  и  обявяване  за  избрани  общински 

съветници.

Основанията  изплащане  на  възнаграждение  са  Решение 

№ 1486-МИ на Централната избирателна комисия и чл.  277 от 

Изборния  кодекс.  Изплащането  следва  да  бъде  от  общинския 

бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е  съгласен с 

предложението, моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  с  вх.  №  762  от 

26 август  2013  г.  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Монтана  е  пристигнало  искане  за  заплащане  на 

възнаграждение.  Заседанието е  проведено на 20 август 2013 г. 

Присъствали  са:  председател,  заместник-председател,  секретар 

и  13  членове.  Заседанието  е  за  освобождаване  на  общински 

съветник.  Основанието  е  Решение  №  1486-МИ  от  2011  г.  на 

Централната  избирателна  комисия  и  чл.  277.  Следва  да  се 

изплати възнаграждение от общинския бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е  съгласен с 

предложението за възнаграждения, моля да гласува.

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

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Следващият  доклад  е  с  вх. 

№ 767 от 27 август 2013 г. Общинската избирателна комисия – 

Тополовград, област Хасково, е провела четири заседания.

Първото заседание е на 22 юли 2013 г.  Присъствали са: 

председател, заместник-председател, секретар и 8 членове.

Във  връзка  с  хронограмата  за  частичните  избори  за 

кметове на кметства на 29 септември 2013 г.  ние определихме 

възнаграждения за тази комисия, за да работи постоянно. Така 

че  оттеглям този  доклад.  Искам да  се  запозная  по-подробно с 

преписката.

С вх.  № 734 от 15 август 2013 г.  е постъпило искане за 

заплащане  на  две  заседания  и  едно  дежурство  от  Общинската 

избирателна комисия – Главиница, област Силистра.

Първото заседание е на 23 юли 2013 г.  Присъствали са: 

председател, заместник-председател и 12 членове. Основанието 

е раздел І, т.1, буква „б” и т. 2 от Решение № 1486-МИ на ЦИК 

от 2011 г. – прекратяване пълномощията на общински съветник.

54



Второто  заседание  на  25  юли  2013  г.  Присъствали  са: 

председател, заместник-председател  и 12 членове. Заседанието 

е за обявяване за избран общински съветник.

И  едно  дежурство  на  22  юли  2013  г.  от  председател, 

заместник-председател  и  членове.  Предлагам  да  се  изплати 

възнаграждението от съответния бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е  съгласен с 

предложението  за  изплащане  на  възнаграждение,  моля  да 

гласува.

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

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Общинската  избирателна 

комисия  –  Опан.  Колеги,  знаете,  тази  преписка  беше 

докладвана няколко пъти.

С писмо с вх. № 1462 от 28 декември 2012 г. е поискано 

да  се  изплати  възнаграждение  за  заседание,  проведено  на 

6 януари  2012  г.;  заседание  на  24  април  2012  г.;  заседание  на 

27 декември  2012  г.;  дежурство  на  9  януари  2012  г.;  и 

дежурство от 2 май 2012 г.

При  направената  справка  по  тази  преписка  от 

администрацията  на  Министерския  съвет  са  ни  изпратили 

писмо  с  вх.  №  628  от  8  юли  2013  г.,  към  което  е  приложена 

справка  за  изплатените  възнаграждения  на  Общинската 

избирателна комисия – Опан, за заседанията, за които говорих, 

от  която  е  видно,  че  заседанието  на  6  януари  2012  г.  е 

изплатено,  заседанието  на  24  април  2012  г.   също  е  платено, 

така  че  трябва  да  се  плати  за  заседанието  от  27  декември 

2012 г.,  дежурството  на  9  януари  2012  г.  и  на  2  май  2012  г. 

Основанията са чл. 242, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс и Решение 

№ 1098-МИ на ЦИК. Тези дежурства и заседания са във връзка 

с приемане на списъци и отваряне на помещението.
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На дежурството  на  2  май  2012  г.  са  присъствали  трима 

членове  на  комисията  съгласно  протокола;  на  дежурството  на 

9 януари  2012  г.  –  също  трима  души;  на  заседанието  на 

27 декември  2012  г.  са  присъствали:  председател,  заместник-

председател, секретар и 11 членове.

Предложението  ми  е  само  по  отношение  на  едно 

заседание от 27 декември 2012 г.  и две дежурства от 9 януари 

2012 и от 2 май 2012 г., защото другите, за които докладвах, са 

платени.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  нямате 

възражения или забележки, който е съгласен, моля да гласува.

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

С това, колеги, моят доклад по отношение на заседанията 

и дежурствата се изчерпва. Искам да се запозная с останалите, 

които имам за доклад, за да поискам вашето становище по тях.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожо 

Мусорлиева, заповядайте.

Точка  29. Искане  за  заплащане  на  възнаграждение  за 

проведено заседание от ОИК – Стамболийски.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  докладвам  гласуване 

на  възнаграждение  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Стамболийски,  област  Пловдив,  за  едно  заседание  и  едно 

дежурство.  Дежурството  е  дадено  на  11 септември 2013 г.,  на 

което се приели писмо на председателя на Общинския съвет на 

община  Стамболийски  за  прекратяване  пълномощията  на 

общински съветник заедно с придружаваща го документация и 

са взели решение за уведомяване на членовете на Общинската 

избирателна комисия и подготовка на необходимите документи 

по казуса.
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Моля  ви  да  гласуваме  това  дежурство  на  11  септември 

2013 г. на председател, секретар и 1 член на основание чл. 277 

от  Изборния  кодекс  и  наше  Решение  №  1486-МИ,  като  това 

дежурство трябва да се изплати от държавния бюджет.

Заседанието  за  прекратяване  пълномощията  на  Никола 

Иванов Михайлов и съответно  обявяване  за  избран следващия 

общински  съветник  Николай  Иванов  Кънев.  На  заседание, 

проведено  на  16  септември,  са  присъствали:  председател, 

заместник-председател, секретар и 10 членове.

Моля ви да гласуваме едно дежурство и едно заседание 

според  докладваното  от  мен  на  Общинската  избирателна 

комисия – Стамболийски, област Пловдив.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 

моля да гласува.

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

Госпожо Маркова, заповядайте.

Точка 30. Искания от общински избирателни комисии за 

изплащане  на  възнаграждения  за  проведени  заседания  и 

дежурства:  ОИК  –  Тетевен,  ОИК  –  Павликени,  ОИК  –  Нова 

Загора.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  имам  за  доклад 

три възнаграждения. 

Първото  е  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Тетевен, за едно заседание, на което се присъствали на 11 юли, 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  7  членове. 

Правното основание е чл.  30,  ал.  4,  т.  4 от Закона за местното 

управление  и  местната  администрация.  Предлагам  ви  да  се 

изплати  от  общинския  бюджет,  тъй  като  на  това  заседание 

Общинската  избирателна  комисия  в  състава,  който  ви 

докладвах,  е  взела  решение  да  освободи  общински  съветник, 
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който  е  подал  молба  за  напускане,  на  негово  място  да  обяви 

следващия за избран и също така е  приела на основание наше 

Решение  №  1486-МИ  да  определи  трима  свои  членове  за 

отваряне  на  помещение  за  предоставяне  на  документи  на 

прокуратурата. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 

да се изплати възнаграждението, моля да гласува, с корекцията, 

че възнаграждението е от държавния бюджет.

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

Имаме решение с тази корекция.

ЕЛЕНА  МАРКОВА: Уважаеми  колеги, следващото  е  от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Павликени,  област  Велико 

Търново. Входящият номер на преписката е 711 от 1 август. За едно 

заседание на  24  юли,  на  което  са  присъствали:  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  11  членове.  Правното 

основание  е  Решение  №  1486-МИ  на  ЦИК  от  10  ноември 

2011 г., т. 1, буква „ж”, тъй като са изпълнили разпореждане на 

съда  да  се  предоставят  незабавно  адреси  и  телефони,  тоест 

отворили  са  архива,  на  инициативен  комитет  със  съответния 

председател за местен референдум.

Второто е дежурство на председател и секретар, които да 

подготвят това заседание предния ден.

И  другото  дежурство  е  на  25  юли  на  председател, 

секретар  и  един  член,  които  са  определени  за  отваряне  на 

помещението  и  предоставяне  на  документи  във  връзка  с 

определението на Административния съд.

Всичките възнаграждения са от общинския бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е  съгласен с 

това възнаграждение, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
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ЕЛЕНА МАРКОВА: Общинската избирателна комисия – 

Нова  Загора,  област  Сливен,  е  провела  едно  заседание  на 

26 юли.  Присъствали  са:  председател,   секретар  и  9  членове. 

Правното  основание  е  чл.  30,  ал.  4  от  Закона  за  местното 

управление  и  местната  администрация.  Предлагам  ви  да  се 

изплати  от  държавния  бюджет,  тъй  като  е  прието  решение  на 

това заседание за обвяване за избран следващият от листата на 

общинските  съветници  от  политическа  партия  „БСП”.  За 

сведение  е  от  държавния  бюджет,  защото  са  определили 

следващия за избран в листата.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 

моля да гласува.

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

Имате  ли  други  доклади?  Ако  нямате,  приключваме 

днешното заседание. Следващото редовно заседание следва да е 

в понеделник в 14,30 ч.,  ако нямате възражения,  с уговорката, 

че  за  29-и  трябва  да  бъдете  на  разположение  за  извънредно 

заседание заради частичния избор.

Приключваме днешното заседание.

(Закрито в 14,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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