
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 367

На 4 октомври  2013 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Имейл-жалба от Мурат Адем, председател на политическа 

партия  „Движени  за  права  и  свободи”,  и  Марияна  Стругова, 

представител  на  Коалиция  за  България,  срещу  членове  на 

Общинската избирателна комисия – Гърмен.

Докладва: Румяна Сидерова

2.  Докладна  записка  от  Арсен  Любенов  –  председател  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Сливница,  относно 

актуализиране на данни за контакти.

Докладва: Емануил Христов

3. Жалба от Калина Лукова относно недопускане за участие в 

конкурс за главен експерт в Централната избирателна комисия.

Докладва: Румяна Сидерова

4.  Имейл  от  г-н  Борис  Иванов  –  началник  на  кабинета  на 

председателя  на  Народното  събрание,  във  връзка  с  проекта  на 

споразумение.

Докладва: Севинч Солакова

5.  Писмо от Руси Иванов, генерален директор на генерална 

дирекция „Европейски въпроси към Министерството  на външните 

работи,  във  връзка  с  провеждане  на  избори  за  членове  на 



Европейски парламент и имейл от ГД „ГРАО” относно запитване от 

ЦИК в тази връзка.

Докладва: Паскал Бояджийски

6.  Писмо  от  г-жа  Мария  Спасова  от  дирекция  „Права  на 

човека”  в  Министерството  на  външните  работи с  координати  за 

връзка.

Докладва: Паскал Бояджийски

7. Писмо от Министерския съвет във връзка със заплащане на 

сума  по  изпълнителен  лист  срещу  Общинската  избирателна 

комисия – Горна Оряховица, на лицето Юсеин Арифов Мехмедов.

Докладва:  Паскал Бояджийски

8.  Писмо  от  фирма  „Пак  Сейф”  ЕООД  –  мостри  на 

специализирани пликове за писма и пломби.

Докладва: Паскал Бояджийски

9.  Проект  на  решение  за  обявяване  за  избран  за  народен 

представител в 25 МИР – София.

Докладва: Иванка Грозева

10.  Указ  на  Президента  № 189 от  30 септември 2013 г.  за 

насрочен  частичен  избор  за  кмет  на  кметство Ръжево  Конаре, 

община Калояново, област Пловдив, на 24 ноември 2013 г.

Докладва: Иванка Грозева

11. Проект на решение за промяна в състава на Общинската 

избирателна комисия – Белоградчик.

Докладва: Иванка Грозева

12.  Проект  на  решение  относно  промяна  в  състава  на 

Общинската избирателна комисия – Своге.

Докладва: Иванка Грозева

13.  Запитване  от  Елена  Романова  –  член  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Трън,  с  молба  за  издаване  на  служебна 

бележка.

Докладва: Иванка Грозева
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14. Покана за семинар по Закона за обществените поръчки.

Докладва: Иванка Грозева

15.  Писмо  от  кмета  на  община  Съединение  във  връзка  с 

изплащането  на  възнаграждение  на  Общинската  избирателна 

комисия  за  проведения  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 

Царимир.

Докладва: Иванка Грозева

16. Проект  на  решение  за  приемане  на  хронограма  за 

частични избори за кметове на кметства на 24 ноември 2013 г. 

Докладва: Силва Дюкенджиева

17. Проект на решение за регистрация на партии и коалиции 

от  партии  в  ЦИК  за  участие  в  частичните  избори  за  кметове  на 

кметства на 24 ноември 2013 г.

Докладва:  Силва Дюкенджиева

18. Проект на решение за регистрация на парти, коалиции от 

партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие 

в частичните избори за кметове на кметства на 24 ноември 2013 г.

Докладва:  Иванка Грозева

19.  Проект  на  решение  за  регистрация  на  кандидатите  за 

кметове за участие в частичните избори за кметове на 24 ноември 

2013 г.

Докладва: Иванка Грозева

20. Проект на решение за  възнагражденията на членовете на 

ОИК  и  СИК  за  произвеждане  на  частичните  избори  за  кмет  на 

кметство  Брезница,  община  Гоце  Делчев,  област  Благоевград,  и 

кметство  Ръжево  Конаре,  община  Калояново,  област  Пловдив, 

насрочени за 24 ноември 2013 г.

Докладва:  Иванка Грозева

21. Проект на решение за определяне на възнагражденията на 

членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс при 

произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Брезница, 
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община  Гоце  Делчев,  област  Благоевград,  и  кметство  Ръжево 

Конаре,  община  Калояново,  област  Пловдив,  насрочени  за  24 

ноември 2013 г.

 Докладва: Иванка Грозева

22. Докладна записка от главния секретар на ЦИК г-жа Лилия 

Богданова относно поръчката на визитни картички за член на ЦИК и 

администрацията.

Докладва: Ерхан Чаушев

23. Докладна записка от главния секретар на ЦИК г-жа Лилия 

Богданова относно създаване на електронни пощенски кутии за член 

на ЦИК и администрацията.

Докладва: Ерхан Чаушев

24. Имейл от Виолета Събева – запитване дали има достъпен 

архив на решенията на ЦИК от 2001 до 2010 г.

Докладва: Ерхан Чаушев

25. Проект на решение за промяна в състава на Общинската 

избирателна комисия – Правец.

Докладва: Румяна Сидерова

26. Искане от Общинската избирателна комисия – Ловеч, за 

изплащане на възнаграждение.

Докладва: Гергана Маринова

27. Информация  от  Венцислав  Караджов  и  Мария 

Мусорлиева за посещението си във Варшава на 1 октомври 2013 г. – 

доклад на ОССЕ.

Докладват:  Венцислав  Караджов  и  Мария  

Мусорлиева

28. Покана  във  връзка  с  церемонията  по  връчване  на 

Гражданска награда на Европейския парламент.

Докладва: Румяна Сидерова
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ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Мария Мусорлиева, 

Румяна  Сидерова,  Сабрие  Сапунджиева,  Севинч  Солакова,   Анна 

Манахова, Бисер Троянов, Венцислав Караджов, Гергана Маринова, 

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Красимир 

Калинов, Паскал Бояджийски и Силва Дюкенджиева. 

ОТСЪСТВАХА: Елена Маркова, Мая Андреева, Александър 

Андреев,  Валентин  Бойкинов,  Владимир  Христов,  и  Мариана 

Христова.

Заседанието  бе  открито  в  14,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Имаме  вече  кворум. 

Добър  ден  колеги!  Откривам  заседанието  на  Централната 

избирателна комисия на 4 октомври 2013 г. Разполагате с проект за 

дневен ред. Ще ви моля да го погледнете и ако имате възражения по 

включените  точки,  да  ги  заявите.  Ако  имате  допълнения,  да  ги 

направите.

Може би господин Караджов и госпожа Мусорлиева ще ни 

запознаят накратко с посещението им във Варшава.

Сега  ви  предлагам  да  определим  господин  Бояджийски  за 

член на ЦИК, който да брои гласовете.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение.

Госпожо  Сидерова,  имате  ли  готовност  да  докладвате  по 

жалбата от Мурат Адем? Заповядайте.
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Точка  1.  Имейл-жалба  от  Мурат  Адем,  председател  на 

политическа  партия  „Движени  за  права  и  свободи”,  и  Марияна 

Стругова, представител на Коалиция за България, срещу членове на 

Общинската избирателна комисия – Гърмен.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Уважаеми  колеги, на  предишното 

заседание ви докладвах жалба, която постъпи в  изборния ден – 29 

септември, в 19,38 ч. от Мурат Адем,  представител на политическа 

партия  „ДПС”,  и  Марияна  Стругова,  представител  на  Общинския 

съвет на политическа партия „БСП” и представител на „Коалиция за 

България”,  срещу  трима  членове  на  Общинската  избирателна 

комисия  в  Гърмен:  председателя  на  комисията,  господин  Мартин 

Бусаров и Величка Цветкова.

В  жалбата  се  твърди,  че  председателят  на  комисията  и 

Величка Цветкова са влизали  офиса на политическа партия „ГЕРБ” 

в  община  Гърмен  в  предизборния  ден,  като  жалбоподателите 

предполагат, че те са вземали подаваните от политическата партия 

жалби, една част от които са свързани с прозрачност на бюлетините 

и други такива жалби, които са били от името на тази политическа 

партия.

А по отношение на господин Бусаров оплакването е, че той 

не  бил  допуснал  в  помещението,  в  което  трябва да  работи 

Преброителната  комисия  един  член  от  Преброителната  комисия, 

който е бил предложен от политическа партия „ДПС” и застъпника 

на политическа партия „ДПС” пред Преброителната комисия. 

Знаете,  че преценихме, че за  да се произнесем по жалбата, 

трябва да  получим  обяснения  от  членовете  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Гърмен,  които  са  цитирани  в  жалбите. 

Председателят на комисията и Мартин Бусаров подадоха обяснения 

в деня, в който ни представиха протокола за изборните резултати и 

другите книжа, а обяснение от госпожа Величка Цветкова пристигна 
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по имейла, така както се разбрахме с двамата членове, които бяха в 

комисията при предаване на материалите.

Господин  Бусаров  е  обяснил,  че  не  е  допуснал  в 

помещението,  което  е  отредено  за  работа  на  Преброителната 

комисия представителя на ДПС и застъпника на ДПС, които в този 

момент не му се легитимирали, но това е било в 17 ч., а по нашето 

решение  и  това  на  Преброителната  комисия,  тя  е  трябвало  да  се 

събере в 19,30 ч. Поради което той към 17 ч. не ги е допуснал в това 

помещение.

Като дежурна по  телефона в 19,30 ч. аз получих съобщение 

от председателя на Преброителната комисия, която ми каза, че са се 

явили  членовете  на  Преброителната  комисия,  отворили  са 

помещението  и  са  започнали  да  функционират.  Поради  което 

намирам това оплакване за неоснователно, тъй като по решението, 

което сме взели за дейността на Преброителната комисия, членовете 

й  трябва  да  се  съберат  в  19,30  ч.  и  когато  се  съберат  повече  от 

половината, да отворят помещението, в което ще работят.

По отношение на оплакването за това, че е влизано в офиса 

на политическа партия „ГЕРБ”,  госпожа Величка Цветкова е дала 

обяснение,  че  е  влизала  там  само  веднъж,  защото  политическата 

партия им е осигурила обяд – за  да си получи този обяд.  И не е 

влизала по други причини в офиса на политическата партия.

Господин Зойков, председателя на Общинската избирателна 

комисия, в обясненията си твърди, че не е влизал в офиса, но е стоял 

пред  офиса  само  в  един-единствен  случай,  когато  е  разговарял  с 

председателя на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс по 

въпросите къде и как ще започне да функционира комисията и как 

ще  се  приемат  изборните  книжа  и  материали  от  секционните 

избирателни комисии.

Тъй  като  в  жалбата  няма  други  конкретни  твърдения  за 

нарушения, а има само предположение, че може би те са вземали 
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жалби, които са изготвени, а освен това господин Зойков е казал, че 

жалбите са донасяни лично от жалбоподателите и са входирани от 

съответния дежурен член на Общинската избирателна комисия, на 

мен  ми  се  струва,  че  няма  достатъчно  доказателства,  които  да 

подкрепят оплакването в жалбата или да визират едно по-сериозно 

нарушение, което е повлияло по някакъв отрицателен начин върху 

нормалното протичане на изборния процес.  Няма оплаквания и за 

друг тип нарушения, които влияят на самия изборен процес.

 Считам, че жалбата е неоснователна и следва да се остави 

без уважение, в който смисъл ви предлагам решение. Ако прецените, 

ще го напиша и кача във вътрешната мрежа, за да го съгласуваме.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли въпроси или 

коментари?

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Ние не се ли произнасяме твърде 

късно по тази жалба? Какъв е смисълът въобще от това произнасяне, 

питам аз, при положение че жалбата е подадена в деня на изборите, 

които  бяха  29  септември,  а  ние  се  произнасяме  по  нея  на  4 

октомври?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Може  ли  като  докладчик  да  взема 

становище?  Жалбата  е  постъпила  в  20  ч.  вечерта,  което  е 

безпредметно.  В  20  ч.  вечерта  събирането  на  Централната 

избирателна  комисия  означава  поне  един  час  и  повече,  за  да  се 

съберат  членовете  –  първо.  Второ,  ако  се  окажеше  жалбата 

основателна,  а  според  мен  е  неоснователна,  нямаше  начин  тези 

членове да бъдат заменени още в същата нощ с други членове, които 

да  влязат  нормално  и  да  се  включат  в  работата  на  Общинската 

избирателна комисия. 

Жалбата  е  докладвана  в  понеделник,  Вие  тогава  не 

присъствахте  на  заседанието,  и  тогава  Централната  избирателна 

комисия възприе, след нашия доклад с другия дежурен, че следва да 

бъдат  снети обяснения  от  членовете  на   Общинската  избирателна 
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комисия, както винаги сме правили досега, когато се произнасяме по 

оплаквания срещу действия на членове на общинските избирателни 

комисии, и след това Комисията да се произнесе. А има смисъл в 

произнасянето, защото става дума за това налице ли е нарушение на 

нашите решения, както и на Изборния кодекс.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  На  заседанието  в  понеделник 

присъствах и ми се наложи да изляза, което смятам, че е отразено в 

протокола.

Не приемам аргументите на докладчика за това, че ако в 20 ч. 

се произнесе Комисията и са наложи отстраняване на членовете на 

Общинската  избирателна  комисия,  няма  кой  да  произведе  или  да 

приключи изборния ден.  Това означава,  че  си  затваряме  очите  за 

нарушения.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нарушение няма.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Колега  Сидерова,  направих 

възражение по отношение на изявлението Ви, че в 20 ч. вечерта в 

изборния  ден,  когато  е  постъпила  жалбата,  ако  тогава  са  били 

констатирани  нарушенията,  които  са  посочени  в  жалбата,  и  се  е 

налагало  отстраняване  на  членовете  на  Общинската  избирателна 

комисия, нямало кой да приключи изборния ден и как да се заменят. 

Това не може да бъде аргумент за произнасяне с пет дни закъснение. 

За това възразявам. Иначе по отношение на доклада Ви и на това, че 

няма достатъчно доказателства, които да подкрепят жалбата, аз ви се 

доверявам.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Произнасяме  се  днес, 

тъй като се наложи събиране на обяснения във връзка с преценка за 

основателността на жалбата и мисля, че вчера постъпиха последните 

обяснения.

По съществото  на  това,  което госпожа Сидерова  докладва, 

имате  ли  някакви  коментари  или  възражения?  Ако  нямате, 

предлагам тя да изпише проекта, след което да го гласуваме.
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Господин Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Аз  имам съображение.  Безспорно  е,  че 

при този тип жалби общо взето проблемът възниква със събирането 

на  доказателствата  и  извършването  на  съответните  проверки. 

Нашите твърдения се базират само и единствено на обяснения на 

засегнатите, тъй да се каже, които естествено представят нещата в 

определен  тип  светлина.  А  доколкото  схванах,  членове  на 

Общинската  избирателна  комисия  са  отивали  в  политическата 

централа да получават храна, което за мен е доста странно. Добре е – 

явно това ще стане за следващите избори – да се определят този тип 

процедури  за  действия  в  подобни  ситуации  и  във  всеки  случай 

изрично  да  упоменем,  че  членовете  на  общинските  комисии  не 

трябва да ходят в централите да получават храна или не знам какво 

си  друго  при  изпълняване  на  служебните  си  задължения.  Те  са 

назначени за произвеждане на избори, а не да получават храна и не 

знам какво си там от политически партии.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  възприемам  предложението,  в 

мотивите  ще  включа  и  такова  съображение  –  че  по  време  на 

произвеждане на избори представителите на общинска избирателна 

комисия  не  могат  да  влизат  в  офисите  на  политическите  партии, 

коалиции и инициативни комитети, които са издигнали кандидати, с 

изключение  на  случаите,  ако  има  твърдяно  нарушение,  което  се 

налага да бъде проверено след решение на общинската избирателна 

комисия. Нямам нищо против да включа това в мотивите.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Възприемам  предложеното  от 

колегата  Сидерова,  но  с  допълнение,  колега  Сидерова,  да  се 

отбележи,  че  когато  се  налага  проверка  в  дадена  политическа 

централа  или  клуб,  вие  знаете,  че  ние  в  годините  сме  имали 

принцип, че тази проверка не се извършва от излъчените от същата 

политическа сила членове на комисията, а трябва да бъдат излъчени 

от две други политически сили.
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ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Аз  само  да  питам  нещо:  какво 

разбираме под периода на произвеждане на избори, от кога до кога и 

ще го дефинираме ли в нашето решение? Ще даваме ли право на 

членовете  на  общинските  избирателни  комисии  да  осъществяват 

връзка с политически партии? Тоест, ако член на ОИК се обади по 

телефона  на  представител  на  политическа  партия,  независимо  от 

това дали тя го е посочила или не го е посочила, това е нарушение? 

Ще  им  издаваме  ли  забрани  да  посещават  клубове  на  тези 

политически партии, от които са назначени за членове на ОИК или 

няма?  Как  ще процедираме  в  тази  връзка?  И това  ще  намери ли 

място в решението по жалбата?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  като  го  изпиша,  вие  ще 

проконтролирате. Няма да изляза извън пределите на жалбата и няма 

да се разпростирам разширително да давам указания. За мен обаче е 

категорично ясно, че членовете на общинската избирателна комисия 

нямат  място  в  офисите  на  политическите  партии  по  време  на 

произвеждане на избори. Не казвам, че не може да им се обаждат 

като на членове на ОИК и те да реагират като членове на ОИК, но по 

реда,  който  е  разписан  в  Изборния  кодекс.  За  телефони  няма  да 

говорим.  Имаме  конкретни  оплаквания  и  само  по  тях  ще  се 

произнеса.  Оплакването  е  за  изборния  ден,  така  че  ще  бъде  в 

рамките  на  изборния  ден.  Не  смятам  да  правя  разширително, 

общотълкувателно решение. Мисля, че законът е прекалено ясен.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Имате  ли  други 

коментари  предварително?  Ако  нямате,  да  дадем  възможност  на 

госпожа  Сидерова  да  изготви  проекта,  след  което  можем  да 

продължим обсъжданията.

Господин Христов, заповядайте.
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Точка 2.  Докладна записка от Арсен Любенов – председател 

на   Общинската  избирателна  комисия  –  Сливница,  относно 

актуализиране на данни за контакти.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, на 30 септември бях дежурен 

и  е  дошла  по  електронната  поща,  но  след  като  ми  е  завършило 

дежурството, по-късно вечерта, по имейл, въпреки че имейлът е до 

госпожа Солакова, от Общинската избирателна комисия – Сливница, 

Софийска област, докладна записка от председателя на Общинската 

избирателна  комисия,  която  касае  актуализиране  на  данните  на 

Общинската избирателна комисия – Сливница. Ще я прочета съвсем 

накратко:

„Уважаема госпожо Солакова, във връзка с оптимизиране на 

връзката  между  Централната  избирателна  комисия и  община 

Сливница  и  актуализиране  на  нашите  данни,  наложено  поради 

технически  проблеми,  Ви  моля  да  имате  предвид,  както  и  да  се 

разпоредите  в  списъка  с  адреси  и  телефони  на  общинските 

избирателни  комисии,  поместен  на  страницата  на  Централната 

избирателна комисия, да бъдат извършени следните промени, що се 

отнася до Общинската избирателна комисия – Сливница:

1.  Да бъде заличен телефонният номер (описан е  кой),  той 

беше  използван  само  за  изборите,  а  всъщност  е  на  охраната  на 

общината.

2.  Да  бъде  заместен  имейл  адресът  „ОИК.избори 

2011@Сливница  бг”.  Не  е  активен  поради  смяна  на  сървъра  на 

общината с имейл адреса  „ОИК Сливница @ abv.bg”, от който Ви 

изпращам настоящата докладна записка.

3. Уведомявам Ви, че адресът и мобилният телефон на ОИК – 

Сливница, са актуални.

Като  Ви  благодаря  предварително,  оставам  с  уважение: 

Арсен Любенов”.
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В  тази  връзка  предлагам  наистина  да  извършим 

актуализацията, но с обратен имейл да отговорим на председателя на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Сливница,  че  служебните 

имейли на общинските избирателни комисии ние сме утвърдили за 

всяка  една  общинска  избирателна  комисия  и  в  тази  връзка  да  се 

свържат с „Информационно обслужване”, за да си вземат паролата 

за  имейла,  тъй като там явно не са произвеждани избори и те не 

знаят, че има такъв имейл. Разбира се, ако искат, могат да ползват и 

посочения имейл, но наше задължение беше и ние сме го изпълнили 

да създадем имейл адреси на всички общински избирателни комисии 

и районни избирателни комисии.

В тази връзка предлагам да бъде и нашето решение да бъде 

отговорено  на  председателя  на  Общинската  избирателна  комисия 

така  както  поставих  въпроса  и  в  същото  време  да  уведомим 

„Информационно обслужване” да извърши промените по отношение 

на телефона,  който искат да бъде закрит,  тъй като явно от много 

места звънят на охраната на общината, когато търсят Общинската 

избирателна комисия, което, разбира се, че е неприятно.

По  принцип  актуализирани  са  сайтовете,  поне  с  имейл 

адресите,  които  сме  създали,  на  тези,  които  са  имали  частични 

избори. Но те са една малка част, не знам дали има и 10 процента, но 

останалите не са. Та може би трябва да направим едно официално 

съобщение на сайта ни или да подготвим имейл до всички комисии. 

Все  пак  са  264  общини,  а  предполагам,  че  повече  от  20  или  30 

надали  са  имали  частични  избори.  Можем  да  подготвим  едно 

съобщение на нашия сайт всички общински избирателни комисии да 

актуализират данните си по отношение на телефони и факсове, а по 

отношение на имейл адресите, да им дадем указание да се свържат с 

„Информационно обслужване”, за да получат потребителското име и 

паролата.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  И  може  би 

действително е разумно и на нашия сайт да има съобщение, за да 

привлечем  вниманието  на  тези,  които  искат  да  влизат  в  техните 

сайтове.

Колеги,  ако  не  възразявате,  да  обединим  гласуването  с 

конкретния отговор до община Сливница и едновременно с това да 

поставим  съобщение  за  общинските  избирателни  комисии  за 

актуализиране на сайтовете и имейл адресите. Господин Христов ще 

изготви текста.

Ако нямате възражения, който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение.

Госпожо Сидерова, заповядайте.

Точка 3.  Жалба от Калина Лукова относно недопускане за 

участие  в  конкурс  за  главен  експерт  в  Централната  избирателна 

комисия.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, постъпила е жалба 

от Калина Лукова, която е подала документи да участва в конкурса 

за  главен експерт в администрацията  на Централната  избирателна 

комисия,  който  провеждаме,  с  оплакване,  че  неправилно  и 

незаконосъобразно не е била допусна до конкурса с  протокола от 

заседанието на комисията от 26 септември 2013 г. Протоколът е с № 

1.

Прави се оплакване, че тя има необходимия административен 

стаж, както и стаж в държавната администрация, като преценката в 

тази насока на конкурсната комисия за липса на такива условия, е 

неправилно.

Жалбата е  с  № 956 от 1 октомври 2013 г.  и  е  просрочена. 

Протоколът  на  конкурсната  комисия  от  26  септември  2013  г.  е 

обявен на същата дата и срокът за обжалването на този протокол е 
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изтекъл  на  30  септември  2013  г.  По  същество  третият  ден  е  29 

септември,  но тъй  като е  неделя,  считам,  че  срокът  изтича  на  30 

септември – ние се произнесохме вече по жалба, подадена от друго 

лице  на  30  септември.  Госпожа  Лукова  е  подала  своята  жалба  в 

Комисията на 1 октомври 2013 г.,  на тази дата е била и заведена. 

Жалбата е подадена по имейла, доколкото виждам.

Считам, че жалбата е просрочена, поради което ние не следва 

да я разглеждаме и да се произнасяме по протокола на комисията. 

Само с две думи обаче ще ви кажа, че преценката на комисията е 

правилна,  тъй  като  наистина  госпожа  Лукова  не  отговаря  на 

изискванията  за  минимален  професионален  опит,  необходим  за 

заемане на длъжността, включващ времето, през което служителят 

извършва  дейност  в  областта  или  области,  които  са  свързани  с 

функциите,  определени  в  длъжностната  характеристика  за 

съответната длъжност. Опитът й в администрация е само 11 месеца и 

19  дена.  Останалите  длъжности,  които  е  изпълнявала,  не 

съответстват на тези в длъжностната характеристика. Освен това тя 

няма „или ранг четвърти младши”, както се изисква в условията на 

нашия конкурс.

Аз  ви  предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да  оставим 

жалбата без разглеждане като просрочена.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви. Колеги, 

чухте предложението, имате ли коментар по него? Ще го подложа на 

гласуване,  но  едновременно  с  това  да  включим  в  решението  и 

съображенията  по  основателността,  които  госпожа  Сидерова 

предложи.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Както предложите, но аз считам, че 

когато се произнасяме по недопустимост, няма защо да включваме 

мотиви  по  неоснователно.  Жалбата  просто  не  подлежи  на 

разглеждане.  Аз  ви  докладвах,  за  да  е  пълна  информацията  на 

Комисията за какво точно става дума.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Съгласна съм, но не е 

недопустимо  да  ги  включим  и  тях,  дотолкова  доколкото  ги 

споделяме. И затова аз Ви предложих да ги включим, а пък вече е 

въпрос на преценка.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Както  кажете.  Но  ако  ще  ги 

включваме, поне да ви кажа на какви длъжности е работила госпожа 

Лукова.  Няма  ранг  в  администрацията,  но  същевременно  няма  и 

необходимия  професионален  опит,  което  е  другото  алтернативно 

изискване – или/или. Началник сектор в “Електроразпределение“ АД 

и началник отдел „Административно управление „Жилфонд“ ЕООД 

– Варна, които са й последните и най-дългогодишни стажове, не й 

дават този опит. Единственият стаж, който е в администрацията, е 11 

месеца и 19 дена, тук минималното изискване е три години.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Имате  ли  други 

допълнения? Ако няма, който е съгласен да се остави жалбата без 

разглеждане  като  недопустима  поради  просрочие  и  с  тези 

допълнения относно основателността, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2832:

„Постъпила  е  жалба  с  вх.  №  956/01.10.2013  г.  от  Калина 

Лукова,  участник  в  конкурса  за  длъжността  „главен  експерт  в 

администрацията  на  ЦИК“.  В  жалбата  се  прави  оплакване,  че 

неправилно не е допусната до участие в конкурса, поради което се 

иска преразглеждането на решението на комисията за провеждане на 

конкурса, материализирано в протокол № 1 от 26 септември 2013 г.

Жалбата  е  подадена  след  изтичане  на  3-дневния  срок  за 

обжалване  на  протокол  №  1  от  26.09.2013  г.  на  комисията  за 

провеждане  на  конкурса  за  длъжностите  „главен  експерт  в 

администрацията на ЦИК“.

Протоколът  е  обявен  на  26  септември 2013  г.  на  сайта  на 

ЦИК.  Срокът  за  обжалване  изтича  на  30  септември  2013  г.,  а 
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жалбата  е  подадена едва  на  1 октомври 2013 г.  и  е  недопустима. 

Отделно от това тя е и неоснователна.

Жалбоподателката не отговаря на изискванията на чл. 2, ал. 2 

от  Наредбата  за  прилагане  на  Класификатора  на  длъжностите  в 

държавната администрация – не разполага  с професионален опит 

или  присъден  ранг  съобразно  изискванията  на  този  текст.  От 

представените  документи  е  видно,  че  жалбоподателката  има 

придобит трудов стаж, както следва:

1984 – 1994 г. – книжар, чертожник, технически сътрудник в 

различни фирми;

1993 – 1994 г. – редактор във вестник;

1994 – 2000 г. – сътрудник на кметски наместник.;

01.01.2000  г.  –  31.12.2003  г.  –  главен  експерт  в  общинска 

администрация.  Няма  присъден  ранг.  Придобито  образование 

„бакалавър“ м. 10.2002 г. Реално заемана длъжност за лице с висше 

образование в общинска администрация – 1 г. и 2 м.;

2004 – 2006 г. – началник сектор в “Електроразпределение“ 

АД;

2007  –  2012  г.  –  началник  отдел  „Административно 

управление „Жилфонд“ ЕООД – Варна – счетоводство, личен състав, 

документооборот.  Не  са  налице  изискванията  на  чл.  2,  ал.  2  от 

Наредбата  за  прилагане  на  Класификатора  на  длъжностите  в 

администрацията.

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

кодекс  във  връзка  с  чл.  22  от  Наредбата  за  провеждане  на 

конкурсите  в  държавната  администрация  за   Централната 

избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като просрочена жалба с вх. 

№ 956 от 01.10.2013 г. на Калина Лукова относно недопускането й 
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до  участие  в  конкурс  за  длъжност  „главен  експерт  в 

администрацията на ЦИК“.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.”

Госпожо Солакова, заповядайте.

Точка 4. Имейл от г-н Борис Иванов – началник на кабинета 

на председателя на  Народното събрание,  във връзка с проекта на 

споразумение.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  докладвам  ви  писмо  по 

електронната поща с вх. № 957 от 1 октомври 2013 г. от  господин 

Борис Иванов – началник на кабинета на председателя на Народното 

събрание, който ни уведомява, че имат предложение за изменение по 

проекта на споразумение между Централната избирателна комисия и 

Народното събрание относно ползваните помещения в сградата на 

Народното събрание на пл. „Княз Александър І” и ще ни ги изпратят 

в срок един-два дни. До този момент, доколкото ми е известно, не са 

постъпили предложенията за обсъждане в работен порядък. 

На този етап – за сведение.

Може  ли  да  докладвам  и  още  нещо?  Във  връзка  с 

констатирана техническа грешка (не съм изписала още писмото, с 

което да уведомим Общинската избирателна комисия – Враца), но 

ви докладвам, че с писмо наш изх. № 220 от 27 февруари 2012 г. 

относно одобряване на справка за заседания и дежурства на членове 

на Общинската избирателна комисия – Враца, в съпроводителното 

писмо, към което е приложена одобрената справка, сме допуснали 

техническа грешка. В справката коректно е отбелязано,  съобразно 

искането  на  Общинската  избирателна  комисия  сме  одобрили  да 

изплащане за  сметка на съответния  бюджет едно заседание на 28 

ноември 2011 г. и три дежурства, съответно на 11 ноември 2011 г., 

16  ноември  2011  г.  и  на  22  ноември  2011  г.,  а  в  писмото  с 
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горецитирания  изходящ номер  сме  записали,  че  става  дума  за  28 

ноември 2012 и дежурства на 11, 16 и 22 ноември 2012 г.

Предлагам  да  изпратим  едно  писмо  до  Общинската 

избирателна комисия – Враца, с което да ги уведомим, че въз основа 

на  констатирана  техническа  грешка  в  цитираното  писмо  и 

протоколно решение на Комисията от 4 октомври 2013 г.,  думите 

„28 ноември 2012 г.” и „дадени дежурства на 11, 16 и 22 ноември 

2012 г.”  в  писмото да се четат  съответно „28 ноември 2011 г.”  и 

„дадени дежурства на 11, 16 и 22 ноември 2011 г.”

Към писмото няма нужда да  прилагаме  нова справка,  а  да 

кажем, че в придружаващата писмото справка не е допусната грешка 

и тя следва да бъде изплатена.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен,  моля да 

гласува.

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

Имаме решение.

Господин Бояджийски, заповядайте.

Точка  5.  Писмо  от  Руси  Иванов,  генерален  директор  на 

генерална дирекция „Европейски въпроси към Министерството на 

външните работи, във връзка с провеждане на избори за членове на 

Европейски парламент и имейл от ГД „ГРАО” относно запитване от 

ЦИК в тази връзка.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря,  госпожо председател. 

Колеги, аз искам да започна с едно писмо от Руси Иванов, генерален 

директор  на  генерална  дирекция  „Европейски  въпроси  към 

Министерството на външните работи. Препратил ни е съобщението 

и  препоръката  на  Европейската  комисия във  връзка  с 

произвеждането на изборите за  членове на  Европейски  парламент 

през  2014  г.  Няма  да  ви  запознавам  подробно  с  писмото  и  с 
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документите,  които са приложени към писмото, тъй като са доста 

обемни. Уведомявам ви, че са пристигнали при нас вчера с вх. № 976 

от 3 октомври 2013 г. Намират се в мрежата в днешното заседание и 

ви моля да се запознаете  с тях,  за  да можем да ги обсъждаме на 

следващо  заседание.  Документите  имат  отношение и  към 

предстоящите тестове, които ще се провеждат в  държавите членки, 

така че е необходимо да имаме становище по въпроса.

В тази връзка се получи и писмо от ГД „ГРАО” с вх. № 959 

от 1 октомври 2013 г., с което писмо в отговор на нашето запитване 

и предложение за среща днес в 11,30 ч. отговарят, че по същество 

ГД „ГРАО” разполага с данни на граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз като номер на удостоверение за пребиваване и 

дата на регистрация, адрес на пребиваване, имената на избирателя. 

Тези данни са на български език и не са в XML формат, а таблиците, 

свързани с обмена на данни по Директива № 93/109 съдържат полета 

и като моминско име, избирателен номер, които да са изписани на 

гръцката азбука или на латиница и с които ГД „ГРАО” не разполага.

От  изложеното  било  видно,  че  ГД „ГРАО” не  поддържала 

необходимата  ни  информация,  която  да  е  съгласно  таблиците, 

свързани с приложение на Директива 93/109 на Съвета.

Мисля си обаче, че срещата, която искахме да се проведе и не 

се  проведе днес,  трябва  да  се  проведе  следващата  седмица,  за  да 

можем да дискутираме по въпросите, които поставят предстоящите 

избори за Европейски парламент. И ако това е наистина отговорът 

на ГД „ГРАО”, че не разполага с подобни данни, да видим не можем 

ли двете администрации или пък вече само ние от една страна да 

търсим изход от създалата се ситуация. Така че ви предлагам тази 

среща да се състои, да се свържем с ГД „ГРАО” по телефона, за да 

може да се уговори дата и час за среща.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Само искам да добавя 

за  пълнота  и  коректност,  че  срещата  не  се  състоя  по  обективни 
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причини,  тъй  като  по-голямата  част  от  представителите  на 

дирекцията, може би и господин Гетов, имат национално съвещание, 

които  се  провежда  извън  София,  поради  което  бяха  обективно 

възпрепятствани и не възразяват следващата седмица да проведем 

срещата.  Така  че  от  нас  зависи  кога  да  предложим.  Може  би  да 

упълномощим господин Бояджийски да договори провеждането на 

срещата и да ни уведоми, а ние да се обединим около ден и час за 

срещата.

При всички случаи това писмо, което господин Бояджийски 

докладва в началото,  засяга  тези въпроси и ми се струва,  че вече 

трябва да започнем да ги решаваме един по един.

Очакваме,  господин  Караджов,  да  ни  докладвате  за 

информационната кампания относно това къде да поставим линка. 

Доколкото успях да се запозная, тази препоръка, за която господин 

Бояджийски  ни  каза,  е  от  март  месец,  а  пък  информационната 

кампания започна на 10 септември, така че да не закъсняваме все 

пак.

Така че да упълномощим господин Бояджийски да договори 

час и дата, да предложи примерно четвъртък от 11,30 часа.

Ако сте съгласни с предложението, господин Бояджийски ще 

предаде  на  администрацията  и  ще  ни  уведомят  по  имейла  за 

потвърждението.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Точка 6.  Писмо от г-жа Мария Спасова от дирекция „Права 

на човека” в  Министерството на външните работи с координати за 

връзка.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ: Колеги,  следващият  доклад  е 

писмо с вх. № 963 от 1 октомври 2013 г.,  с което  госпожа Мария 

Спасова, служител в дирекция „Права на човека”, изпраща данните 

си.  Това  е  във  връзка  с  проведената  в  Централната  избирателна 
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комисия среща с господин Димитър Филипов, директор на дирекция 

„Права  на  човека”  в  Министерството  на  външните  работи,  и 

служители от неговата  администрация във връзка с  инициативата, 

която е подела България да бъде председател на Съвета по правата 

на човека 2019 – 2020 година. Тази инициатива е подета очевидно от 

нашата страна и Министерството на външните работи, съответната 

дирекция,  се  опитва  да  установи  институционалния  и 

административен  капацитет  на  страната.  Знаете,  беше  проведена 

такава среща, координатите са в тази връзка – за сведение.

Точка  7.   Писмо  от  Министерския  съвет във  връзка  със 

заплащане  на  сума  по  изпълнителен  лист  срещу  Общинската 

избирателна комисия – Горна Оряховица, на лицето Юсеин Арифов 

Мехмедов.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: С вх. № 967 от 2 октомври 2013 г. 

е получено писмо от Нина Ставрева, все още очевидно изпълняваща 

длъжността главен секретар на  Министерския съвет. Това писмо е 

изпратено на нас и на господин Юсеин Арифов Мехмедов от Горна 

Оряховица.  В  него  администрацията  на  Министерския  съвет 

поддържа  становището,  че  изпълнителните  листове  срещу 

общинските  избирателни  комисии,  в  случая  срещу  Общинската 

избирателна комисия – Горна Оряховица, следва да се изплащат от 

Централната  избирателна  комисия,  въпреки  нашето  писмо  от  18 

март и след това писмото ни от 4 септември 2013 г. 

Изпълнителният лист, колеги, е издаден на 20 юли 2012 г. Аз 

поддържам  становището,  че  администрацията  на  Министерския 

съвет е органът,  който трябва да изплати този изпълнителен лист. 

Считам, че дори и след влизането в сила на закона по отношение на 

общинските избирателни комисии ние не разполагаме с правомощия 

да  одобряваме  техния  бюджет,  в  смисъл  да  се  разпореждаме  с 

техния бюджет. Не случайно възнагражденията им ги изплаща или 
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държавният  бюджет,  или  общинският  бюджет.  Това  че  ние  ги 

назначаваме, не означава, че те са в нашето ведомство. Те не са в 

нашето ведомство. По тази логика при положение, че президентът 

назначава  членовете  на  Централната  избирателна  комисия,  би 

трябвало  той  да  беше  изплащал  изпълнителните  листа,  които  са 

издавани срещу комисиите досега,  защото те са били пращани на 

администрацията  на  Министерския  съвет.  Така  че  те  си  имат 

ангажимента по чл. 13 от Изборния кодекс. 

Ако има друго становище, да го чуя, ако не, да изпиша един 

отговор на това писмо. И така както гледам процедурата, дано да не 

се налага да повдигаме процедура по чл. 19 от Административно-

процесуалния кодекс, с която да искаме съдът да реши този въпрос.

Те дават правни основания, които се изчерпват с това, че след 

влизане  в  сила  на  Изборния  кодекс  Централната  избирателна 

комисия  вече  е  юридическо  лице  на  бюджетна  издръжка  и 

първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и в този смисъл 

Централната  избирателна  комисия  била  държавно  учреждение  по 

смисъла на чл. 519, ал. 2 от ГПК и изпълнителните листове срещу 

нея или общинските избирателни комисии следва да се предявяват 

пред финансовия орган.

Във връзка  с  това,  че  изпълнителните листове срещу ЦИК 

трябва да се дават вече на ЦИК няма спор. Но е спорно следващото. 

Те обосновават това, че изпълнителни листове срещу ОИК трябва да 

се  плащат  от  ЦИК  именно  с  обстоятелството,  че  Централната 

избирателна  комисия  назначавала  общинските  избирателни 

комисии. Това е общо взето логиката, можете да видите писмото в 

мрежата, но аз ви предлагам това да залегне в проекта ни за отговор, 

като  си  мисля,  че  в  крайна  сметка  може  да  се  стигне  и  до 

Административен съд – София-град.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колеги, аз подкрепям доклада на 

колегата Бояджийски. Централната избирателна комисия разполага с 
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бюджет  само  за  собствената  си  издръжка.  Издръжката  на 

общинските  избирателни  комисии  и  техните  възнаграждения  по 

отношение на общи избори са в бюджета на Министерския съвет в 

програма „Избори”. Явно различните звена в Министерския съвет не 

кореспондират  помежду  си.  Подкрепям  отговора,  който  колегата 

Бояджийски е  изготвил.  И да  им напомним,  че  те  имат  програма 

„Избори”,  че  имат  средства  по  тази  програма  и  става  въпрос  за 

изпълнителен  лист,  издаден  във  връзка  с  оспорване  на  общите 

избори, проведени през 2011 г. А когато, разбира се, има оспорване 

на избори и заден изпълнителен лист срещу общинска избирателна 

комисия  за  частични  местни  избори,  които  са  за  сметка  на 

общинския бюджет, тогава тези изпълнителни листове ще се насочат 

към общините. Благодаря Ви, колега Бояджийски.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, като има проект, 

ще го гласуваме в конкретика.

 

Точка 8. Писмо от фирма „Пак Сейф” ЕООД – мостри на 

специализирани пликове за писма и пломби.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ: Колеги,  за  сведение  на  всички 

вас, с писмо вх. № 970 от 2 октомври 2013 г. фирма „Пак Сейф”, 

представлявана  от  Милен  Доцински,  изпълнителен  директор,  ни 

изпраща  интересен  пакет,  който  съдържа  (показва)  пломби  за 

еднократна  употреба,  различни  видове  –  обли,  плоски,  различна 

големина и дебелина на пломбите, тъй като очевидно разпоредбите 

на  Изборния  кодекс по  отношение  пломбирането  на  урните  са 

прозвучали  в  обществото  и  този  бизнесмен  предлага  веднага 

решение и заявява, че е готов, ако е необходимо да осигурява такива 

пломби, да се обръщат към него комисиите.

Представил  е  също  и  различни  пликове,  които  да  се 

запечатват по начин, който не позволява да се отпечатва, без да се 

остави следа.
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Това  е  за  сведение,  колеги,  във  връзка  с  работата  ни  по 

частичните  избори,  които  евентуално  ще  има  да  се  произвеждат 

оттук нататък.

И само да ви запозная още веднъж със срещата, която имахме 

тук с госпожа Маркова и проф. Калинов с представители на фирма 

„Scytl”,  която  се  занимава  с  електронно  гласуване.  Можете  в 

днешното  заседание  да  погледнете  представянето  й.  Общо  взето 

беше  ни  представен  процесът  на  гласуване с  машини  и  как  тази 

компания е решила това да се случи, какво предложение предлага. 

Запознайте се, ще ви бъде интересно, макар че аз лично съм скептик 

по отношение на цялостното приложение на тези методи в България, 

най-малкото сложността, която представиха и, разбира се, цената на 

предложенията.  В  днешната  мрежа  има  отделен  фолдър,  за  да  е 

наясно  цялата  Комисия,  тъй  като  бяхме  поканени  всички  да 

присъстваме, присъствахме само ние и госпожа Медарова. Така че 

просто  за  сведение  на  всички  колеги,  които  не  са  успели  да 

присъстват и да се запознаят с офертата на тази компания.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Госпожо  Грозева, 

заповядайте.

Точка  9.  Проект  на  решение  за  обявяване  за  избран  за 

народен представител в 25 МИР – София.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № 982 от 4 октомври 2013 г. от 

Народното събрание е пристигнало писмо, с което ни уведомяват, че 

са  прекратили  пълномощията  на  Йоана  Милчева  Кирова  от  25 

Многомандатен изборен район – София, и са ни изпратили копие от 

решението.

Изготвила съм решение за обявяване на следващия в листата 

поред  народен  представител  госпожа  Снежана  Георгиева  Дукова. 

Проектът е с № 1262 в мрежата. Моля да го погледнете, и ако нямате 

забележки,  да приемем решение,  с което да обявим за избрана за 
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народен представител от 25 Многомандатен изборен район – София, 

госпожа  Снежана  Георгиева  Дукова  от  листата  на  политическа 

партия „ГЕРБ”.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги,  разполагате  с 

проекта, госпожа Грозева го докладва. Имате ли въпроси, забележки, 

възражения преди да го подложа на гласуване?

Ако нямате,  подлагам го  на  гласуване.  Който е  съгласен с 

проекта  за  решение  относно  обявяване  за  избрана  за  народен 

представител Снежана Георгиева Дукова, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2833:

„На 3 октомври 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 

от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени 

пълномощията на  народния представител  Йоана Милчева  Кирова, 

избрана  от  25  (двадесет  и  пети)  многомандатен  изборен  район  – 

София, издигната от ПП „ГЕРБ” в 42-то Народно събрание.

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

избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избрана за народен представител в 25 (двадесет и 

пети)  многомандатен изборен  район –  София,  Снежана  Георгиева 

Дукова, ЕГН …, от листата на ПП „ГЕРБ”.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.

Точка 10. Указ на Президента № 189 от 30 септември 2013 г. 

за  насрочен  частичен  избор  за  кмет  на  кметство Ръжево  Конаре, 

община Калояново, област Пловдив, на 24 ноември 2013 г.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № 977 от 3 октомври 2013 г. от 

администрацията на Президента са ни изпратили Указ № 189 от 30 

септември 2013 г. на Президента на републиката за насрочване на 

частичен  избор за  кмет  на  кметство Ръжево  Конаре,  община 
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Калояново,  област  Пловдив,  на  24  ноември  2013  г.  Указът  е 

публикуван в брой 87 на „Държавен вестник” от 4 октомври 2013 г.

Точка  11.  Проект  на  решение  за  промяна  в  състава  на 

Общинската избирателна комисия – Белоградчик.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият ми доклад касае промяна в 

състава на Общинската избирателна комисия – Белоградчик. С вх. № 

983  от  4  октомври 2013  г.  е  постъпило  предложение от  Венелин 

Ерославов Йорданов, общински ръководител на политическа партия 

„ГЕРБ” за община Белоградчик, област Видин, относно промяна в 

състава на Общинската избирателна комисия – Белоградчик, поради 

подаване  на  оставка  от  госпожа Десислава  Людмилова  Конова, 

която е досегашен председател на Общинската избирателна комисия 

– Белоградчик.  Тя моли да бъде освободена и  господин Йорданов 

предлага  на  нейно  място  като  председател  да  бъде  назначен 

Димитър  Младенов  Димитров,  досегашен  член  на  Общинската 

избирателна  комисия,  а  за  член  на  комисията  да  бъде  назначена 

Галина  Методиева  Лилина.  Приложена  е  декларация  в  оригинал, 

диплом за завършено висше образование „Ветеринарна медицина”, 

копие от личната карта и два броя пълномощни.

Проектът  е  с  №  940  в  заседанието  днес.  Моля  да  го 

погледнете  и  ако  нямате  забележки,  да  подложим  на  гласуване 

предложението  да  освободим  председателя  на  Общинската 

избирателна комисия – Белоградчик, Десислава Конова и съответно 

да  преназначим  на  нейно  място  досегашния  член  на  ОИК  – 

Белоградчик, Димитър Младенов Димитров, както и да назначим за 

член Галина Методиева Лилина.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви, госпожо 

Грозева.

Колеги, разполагате с проекта.  Ако нямате възражения или 

забележки, който е съгласен с решението за промяна в състава на 

ОИК – Белоградчик, област Видин, моля да гласува.
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Гласували 12 члена на ЦИК: за – 12, против – няма.

Имаме Решение № 2834:

„Постъпило  е  предложение  с  вх.  №  983/04.10.2013  г.  от 

Венелин  Ерославов  Йорданов  –  общински  ръководител  на  ПП 

„ГЕРБ“ – Белоградчик, за промяна в състава на ОИК – Белоградчик, 

област  Видин.  Предлага  се  на  мястото  на  Десислава  Людмилова 

Конова – председател на ОИК, да бъде назначен Димитър Младенов 

Димитров –  досегашен  член,  а  на  мястото  на  Димитър Младенов 

Димитров  за  член  на  ОИК  да  бъде  назначена  Галина  Методиева 

Лилина. Към предложението са приложени: заявление от Десислава 

Людмилова Конова за освобождаването й като председател на ОИК; 

декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено 

висше  образование  на  Галина  Методиева  Лилина  и  2  бр. 

пълномощни.

На  основание  чл. 26,  ал. 1,  т. 5  и  6  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Белоградчик, 

област  Видин,  Десислава  Людмила  Конова,  ЕГН  …,  и  анулира 

издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА  за  председател  на  ОИК  –  Белоградчик, 

област  Видин,  Димитър  Младенов  Димитров,  ЕГН …,  досегашен 

член, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Белоградчик, област Видин, 

Галина Методиева Лилина, ЕГН ...

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването му.” 

Точка 12.  Проект на решение относно промяна в състава на 

Общинската избирателна комисия – Своге.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият доклад е също промяна – в 

състава на Общинската избирателна комисия – Своге. С вх. № 979 от 

4  октомври  2013  г.  е  пристигнало  предложение от  Жоро  Радоев 

Цветков,  общински ръководител на  политическа  партия  „ГЕРБ” – 

Своге, с което предлага да бъде назначен Георги Иванов Петков като 

член на Общинската избирателна комисия – Своге. Ако си спомняте, 

преди  няколко  дни ние  освободихме  като  член  на  ОИК –  Своге, 

Елвира Христова Илиева, но нямаше предложение от политическата 

партия кой да бъде назначен на нейно място.  Сега е пристигнало 

предложение. Към него са приложени диплома за завършено висше 

образование „Техническия университет”, свидетелство за съдимост. 

Не  беше  представена  декларация  по  чл.  16.  След  проведен 

телефонен разговор ни беше изпратена в 14 ч. сканирана декларация 

с  уговорката,  че  в  понеделник  ще  донесат  оригинала  на 

декларацията.  Ако прецените, че  следва да изчакаме оригинала на 

декларацията, да отложим гласуването за понеделник. Ако считате, 

че това не представлява пречка, тъй като го имаме сканирано, а на 

всичкото отгоре имаме и свидетелство за съдимост вповече,  да го 

гласуваме. Номерът на проекта е 939. Както Комисията прецени.

Явно  нагласата  на  Комисията е  да  изчакаме  оригинала  на 

декларацията, в такъв случай оттеглям доклада.

Точка  13.  Запитване  от  Елена  Романова  –  член  на 

Общинската избирателна комисия – Трън,  с молба за издаване на 

служебна бележка.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги, с  вх.  №  981  от  4 

октомври 2013 г.  по  електронната  поща е  пристигнало запитване, 

имащо по-скоро характера на молба от Елена Стефанова Романова, 

назначена  за  член  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Трън: 

„Моля да ми бъде издадена служебна бележка за времето, през което 

съм била на работа в Общинската избирателна комисия – Трън.”
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Предлагам също по електронен  път  да  й  отговорим,  че  би 

следвало  да  се  обърне  към  община  Трън,  от  която  е  получавала 

своите възнаграждения. Ние можем да й изпратим заверено копие на 

решението, с което тя е била назначена като член на Общинската 

избирателна комисия. Тя иска служебна бележка за времето, в което 

е била на работа, или така наречения Образец 30. Ние такова нещо 

не издаваме, тъй като не сме й изплащали възнагражденията. Това 

нещо тя би могла да поиска от община Трън.

 Ще подготвя писмо.

 Точка 14. Покана  за  семинар  по  Закона  за  обществените 

поръчки.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № 980 от 4 октомври 2013 г. сме 

получили покана за  семинар по  Закона за  обществените поръчки, 

който ще се проведе на 9 и 10 октомври 2013 г., касаещ промени и 

новите моменти в Закона за обществените поръчки. Като лектори са 

посочени  Мариана  Кацарова,  експерт  по  обществени  поръчки  в 

Сметната палата, и Ивайло Стоянов. Цената на семинара е 260 лева.

Предлагам  да  оставя  поканата  в  деловодството.  Няма 

ограничения  за  участие,  ако  има  интерес  някой  от  членовете  на 

Централната избирателна комисия, тук са посочени телефон и имейл 

адрес за връзка.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Аз  предлагам  да 

гласуваме едно решение, с което да възложим на администрацията 

да определи кой да посети семинара и отделно вече, който от ЦИК 

желае,  да  се  заяви  и  в  понеделник  ще  го  гласуваме.  Но  сега  да 

възложим на администрацията те да си определят и да си предвидят 

посещение, за да се обучават. Да го възложим на госпожа Богданова.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение.
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Точка 15. Писмо от кмета на община Съединение във връзка 

с  изплащането  на  възнаграждение  на  Общинската  избирателна 

комисия  за  проведения  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 

Царимир.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Ще  ви  докладвам  едно  писмо,  което 

пристигна днес и е входирано с вх. № 984 от община Съединение, 

област Пловдив, подписано от кмета на община Съединение, доста 

гневно  е.  Във  връзка  с  проведените  частични  избори  за  кмет  на 

кметство Царимир, кметът не е доволен от нашето решение, с което 

ние сме определили  възнаграждението на Общинската избирателна 

комисия  като  месечно,  а  не  еднократно,  и  ни  моли,  тъй  като 

бюджетът  на  общината  е  твърде  малък,  да  променим  нашето 

решение.

Искам  да  ви  предложа  да  му  отговорим,  че   Централната 

избирателна комисия е приела със свое решение  възнаграждението 

на  общинските избирателни комисии за произвеждане на частични 

избори  да  бъде  месечно.  Комисията  стриктно  изпълнява  своето 

решение и няма как да го променим за в бъдеще.

Ако искате, ще ви изчета писмото. Пише, че за произвеждане 

на  частичния  избор  за  кмет  на  община,  където  е  включено  и 

възнаграждението  на  ОИК,  възлиза  на  … лева,  а  само 

възнагражденията, определени с наше решение, възлизат на … лева. 

Жалва  се,  че  съставът  на  комисията  е  много  голям,  че  нямат 

възможност да платят.  Ние не можем да  коментираме това  нещо, 

законодателят  е  разпоредил,  че  при  произвеждане  на  частични 

избори те се заплащат от общинския бюджет.

Така че ви предлагам да подготвя едно писмо с такъв текст 

или сега да го гласуваме по принцип.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Чухте,  колеги, 

предложението на госпожа Грозева. 
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Ако нямате възражения, който е съгласен, моля да гласува.

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

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожо Дюкенджиева, 

заповядайте.

Точка 16. Проект на решение за приемане на хронограма за 

частични избори за кметове на кметства на 24 ноември 2013 г.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

както  знаете,  има укази  на  Президента  на  Република България  за 

насрочване  на  два  частични  избора,  които  ще  се  проведат  на  24 

ноември  2013  г.  Кметствата  са  кметство  Брезница,  община  Гоце 

Делчев,  област  Благоевград,  и  кметство  Ръжево  Конаре,  община 

Калояново,  област  Пловдив.  За  второто  кметство  указът  е 

публикуван в днешния брой на „Държавен вестник”.

Колеги, в мрежата е качена хронограма за частични избори за 

кметове  на  кметства  на  24  ноември  2013  г.  Като  основа  съм 

използвала приетата  от нас  хронограма за  кметовете  на кметства, 

които се произведоха на 29 септември, като, разбира се, датите са 

съобразени с новия вид избор. Ще ви помоля да погледнем всички 

хронограмата и ако имаме някакви забележки, да ги отразим.

Това,  което  може  би  е  важно  да  кажа,  е,  че  за  дата  шест 

месеца преди изборния ден съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 4 и 5 

и чл. 4, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс се счита датата 23 май 2013 г. и 

общинските избирателни комисии трябва да започнат своята работа 

от другата седмица, 15 октомври.

Другото, на което е важно да обърнем внимание, е, че срокът 

за  регистрация  на  партиите  в  Централната  избирателна  комисия 

изтича  на  9  октомври,  сряда,  а  срокът  за  регистрациите  на 

коалициите  в  Централната  избирателна  комисия  е  14  октомври. 

Иначе всички останали срокове като дни са си същите, различни са 

датите.
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Предлагам  ви  да  приемем  решение  за  приемане  на 

хронограма  за  частични  избори  за  кметове  на  кметства  на  24 

ноември.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви, госпожо 

Дюкенджиева.  Колеги,  хронограмата  е  във  вътрешната  мрежа. 

Имате ли възражения? Имате ли необходимост от още време, за да 

се  запознаете  с  проекта  за  хронограма  преди  да  го  подложа  на 

гласуване.  Ние  на  този  етап  имаме  два  указа,  едва  ли  ще  има 

технологично време за друг.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Със сигурност 50-ият ден е утре, 

така че технологично няма как да имаме повече укази, това ще бъдат 

двете кметства.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: В хронограмата не са посочени 

указите.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В последните хронограми не сме 

ги сочили.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Тогава да падне тази точка – чл. 

79, ал. 5 от хронограмата.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, това е Указ № 188 от 20 

септември,  обнародван  в  „Държавен  вестник”  бр.  84  от  27 

септември,  и  Указ  № 189 от  30 септември 2013 г.,  обнародван  в 

„Държавен вестник” бр. 87 от 4 октомври 2013 г. Ще ги добавя в 

хронограмата.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли други 

коментари по проекта?

Подлагам на гласуване проекта за решение. Който е съгласен 

с  решението  за  хронограма  за  частичните  избори  за  кметове  на 

кметства на 24 ноември 2013 г., моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2835:
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„На  основание  чл.  26,  ал.  1,  т.  1  и  2  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема  хронограма  за  частични  избори  за  кметове  на 

кметства на 24 ноември 2013 г.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Дюкенджиева.

Точка 17.  Проект  на  решение за  регистрация  на  партии и 

коалиции  от  партии  в  ЦИК  за  участие  в  частичните  избори  за 

кметове на кметства на 24 ноември 2013 г.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  след  като 

приехме хронограмата, ще си позволя да ви докладвам и следващия 

проект  за  решение,  който  подготвих.  Проектът  е  качен  във 

вътрешната  мрежа  с  №  1256.  Предвид  кратките  срокове,  които 

имаме  за  регистрация  на  партиите  в  Централната  избирателна 

комисия  съм  направила  един  проект  относно  регистрацията  на 

партиите и коалициите от партии в ЦИК за участие в частичните 

избори за кметове на кметства на 24 ноември 2013 г. Използвано е за 

база  приетото  от  нас  решение  във  връзка  с  регистрациите  на 

партиите и коалициите от партии за участие в частичните избори, 

които се произведоха на 29 септември 2013 г., съобразено с новата 

дата.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в т. 1, на ред „Удостоверение 

за  актуално  състояние”  предлагам   „датата”  да  отпадне,  да  стане 

след обнародване на указа на Президента.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ще добавя „след обнародване на 

указа на Президента” в скоби ще добавя датите 27 септември и 4 

октомври,  защото  на  тези  две  дати  са  публикувани  в  „Държавен 

вестник” указите на държавния глава за насрочване на тези избори.
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В точка първа ще стане: „Партиите и коалициите…подават 

Приложение  №  16б  от  изборните  книжа…прилагат  към  него 

удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 

обнародване на указа на Президента на републиката за насрочване 

на съответния частичен избор.”

И  да  добавим  номера  на  решението,  с  което  е  приета 

хронограмата, а именно Решение № 2835 от 4 октомври 2013 г.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  С  това  допълнение 

относно номера на решение подлагам проекта на гласуване.

Който е съгласен с проекта за решение относно регистрация 

на партии и коалиции в ЦИК за участие в частичните избори на 24 

ноември, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2836:

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

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

  1. Партиите  и  коалициите  от  партии,  регистрирани  в 

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

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

за  изборите  за  кметове  на  кметства,  обнародвани  в  „Държавен 

вестник“, бр. 84 от 27 март 2012 г., прилагат към него удостоверение 

за актуално правно състояние, издадено не по-рано от обнародване 

на указа на президента на републиката за насрочване на съответния 

частичен избор и удостоверение от Сметната палата по чл. 89, ал. 3, 

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

2. Партиите  и  коалициите  от  партии,  които  не  са 

регистрирани  в  Централната  избирателна  комисия  за  изборите  за 

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

Централната избирателна комисия заявление - Приложение № 16 от 

изборните  книжа  за  изборите  за  кметове  на  общини  и  кметства, 
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обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 98 от 13 декември 2011 г., и 

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

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

прилагат сроковете, определени в хронограмата, приета с Решение 

№ 2835-МИ от 4 октомври 2013 г. и Решение № 2750-МИ от 11 юли 

2013 г. на ЦИК. 

3. Централната  избирателна  комисия  приема  документи  за 

регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки 

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

пл. „Княз Александър І“ № 1, считано от 7 октомври 2013 г. 

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за 

регистрация/допускане на партия е 9 октомври 2013 г., 17,00 ч. 

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за 

регистрация/допускане на коалиция от партии е 14 октомври 2013 г., 

17,00 ч. 

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за  промени  в 

състава на коалиция от партии е 14 октомври 2013 г., 17,00 ч.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Да  гласуваме  и 

поставяне на съобщение на сайта относно сроковете.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Заповядайте, госпожо Грозева.

 

Точка  18. Проект  на  решение  за  регистрация  на  партии, 

коалиции от  партии,  местни коалиции и  инициативни комитети в 

ОИК за участие в частичните избори за кметове на кметства на 24 

ноември 2013 г.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, проектът е качен в мрежата с № 

1257. Това е решение относно регистрация на партии и коалиции от 

партии,  местни  коалиции  и  инициативни  комитети  в  общинските 

избирателни комисии за участие в частичните избори за кметове на 
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кметства  на  24 ноември 2013 г.  Както  знаете,  нашата  практика  е 

такава, че за всеки насрочен частичен избор ние приемаме отделно 

решение  с  промяна  на  датите.  Моля  да  погледнете  проекта. 

Променени са само датите, както ви казах – в т. 4 датата 21 юни 2011 

г. се заменя с 27 септември 2013 г., датата на обнародване на указа 

на Президента за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев, и 

4 октомври 2013 г. – датата на обнародване на указа на Президента 

за частичен избор за кметство Ръжево Конаре, община Калояново.

Решението е съобразено с хронограмата,  с разпоредбите на 

Изборния  кодекс,  тоест  датите  са  съобразени  с  току-що приетата 

хронограма.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  имате ли 

коментари или въпроси?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,   тъй като и  на последните 

частични избори на 29 септември имаше проблеми в  общинските 

избирателни  комисии  с  прилагането  на  точки  2  и  3  от  нашето 

решение, затова предлагам да имаме препратка в съответните точки 

към разпоредби от Изборния кодекс,  за  да става  ясно,  че точка 2 

урежда регистрация на партиите и коалициите, чиято регистрация в 

Централната избирателна комисия е запазена.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Точката е ясна.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Точката  е  ясна,  но нямате  предвид 

конкретен случай. Аз ще цитирам Общинската избирателна комисия 

– Харманли, до последно имаше проблем с прилагането на тези две 

точки. И по тази причина предлагам препратка по т. 2 към чл. 280, т. 

1  от  Изборния  кодекс  –  това  са  партиите,  чиято  регистрация  е 

запазена в ЦИК от 2011 г., а по точка 3 препратката да е към чл. 280, 

т. 3 от Изборния кодекс. А може, разбира се, към съответните точки 

от решението, което преди малко приехме за регистрация на партии 

и коалиции в ЦИК.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Мисля, че е достатъчно в края на т. 2 да 

запишем чл. 280, т. 1 и чл. 280, т. 3 от Изборния кодекс.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Чухте  предложението 

за  корекции,  госпожа  Грозева  го  възприе.  Подлагам  проекта  на 

гласуване с тази добавка.

Който  е  съгласен  с  проекта  за  решение  за  регистрация  на 

партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети  в  общинските 

избирателни комисии за  частичния избор на 24 ноември,  моля да 

гласува.

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

Имаме Решение № 2837:

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

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

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

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

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

коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичните 

избори за  кметове на  кметства  на  24 ноември 2013 г.  се  прилага 

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

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

-  с  „27  септември  2013  г.  –  датата  на  обнародване  в 

„Държавен  вестник“  на  указа  на  президента  за  насрочване  на 

частичния  избор  за  кмет  на  кметство  Брезница,  община  Гоце 

Делчев“;

- с „4 октомври 2013 г. – датата на обнародване в „Държавен 

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

кмет на кметство Ръжево Конаре, община Калояново“;

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

21.4. датите „28 август 2011 г.“ се заменят с „19 октомври 2013 г.” – 

35 дни преди изборния ден.
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2. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция от 

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

допускане  на  партията  или  коалицията  от  партии  за  участие  в 

частичния избор, както и решение на централното ръководство на 

партията, компетентно съгласно устава, за участие в общите избори 

на 23 октомври 2011 г. – 280, ал. 1 от ИК.

3. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция от 

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

регистрация  на  партията  или  коалицията  от  партии  за  участие  в 

съответните  частични  избори,  както  и  решение  на  централното 

ръководство на партията, компетентно съгласно устава, за участие в 

съответните частични избори за кметове на кметства на 24 ноември 

2013 г. – чл. 280, т. 3 от ИК.”

 

Точка 19. Проект на решение за регистрация на кандидатите 

за кметове за участие в частичните избори за кметове на 24 ноември 

2013 г.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект е с № 1259 в мрежа 

и  касае  регистрацията  на  кандидатите  за  кметове  за  участие  в 

частичните  избори  за  кметове  на  кметства  на  24  ноември.  Както 

знаете, една част от Централната избирателна комисия категорично 

възразяваше и гласува против приемането на тези  решения, които 

наистина  объркват  общинските  избирателни  комисии,  тъй  като 

хронограмата е тази, която посочва крайния срок за регистрации и тя 

е така нареченият календар на дадения вид избор. Но тъй като това е 

практика  вече  на  Централната  избирателна  комисия,  вижте,  ако 

обичате, проекта относно регистрация на кандидатите за кметове.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Всички относими към 

този частичен избор книжа, ще ги обособим в един линк, както беше 

за 29 септември, и така ще е актуален достъпът.
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Подлагам  на  гласуване  проекта  за  регистрация  на 

кандидатите.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2838:

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

6, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 – 100, чл. 102, чл. 103, чл. 122 - 127, 

чл.  280  и  §  1,  т.  5  от  Изборния  кодекс  Централната  избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

Регистрацията на кандидатите за кметове в частичния избор 

за  кметове  на  кметства  на  24  ноември  2013 г.  се  извършва  при 

условията и по реда на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на 

ЦИК, като:

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

заменя с „6 месеца”.

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

заменя с датата „23 май 2013 г.”.

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

„25 октомври 2013 г.”.

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

„26 октомври 2013 г.”.

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

датата „24 октомври 2013 г.”.

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

заменя с датата „24 ноември 2013 г.”.

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

датата „3 ноември 2013 г.”.

Точка  20. Проект  на  решение  за  възнагражденията  на 

членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичните избори за 
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кмет  на  кметство  Брезница,  община  Гоце  Делчев,  област 

Благоевград, и кметство Ръжево Конаре, община Калояново, област 

Пловдив, насрочени за 24 ноември 2013 г.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващият  проект  касае 

възнаграждението  на  членовете  на  общинските  избирателни 

комисии и секционните избирателни комисии за насрочените на 24 

ноември  частични  избори  за  кметове  на  кметства.  Номерът  на 

проекта е 1261. Моля да го погледнете. Тук са изписани указите на 

Президента.  Спазила  съм  решението  на  Централната  избирателна 

комисия относно месечно възнаграждение на ОИК – Гоце Делчев, 

област Благоевград, и ОИК – Калояново, област Пловдив, за времето 

от  15  октомври  до  7  дни  след  окончателното  приключване  на 

изборите, тъй като не се знае дали няма да се наложи произвеждане 

и на втори тур – затова не е определена точна дата.

Точка 2 касае възнагражденията на секционните избирателни 

комисии.

Точка  3  –  възнагражденията  на  комисиите  по  чл.  231  от 

Изборния  кодекс,  които  предават  протоколите  и  книжата  на 

общинската  избирателна  комисия,  и  начина  на  тяхното 

легитимиране.

Точка  4  касае  заплащането  на  втори  тур,  в  случай  на 

произвеждане на такъв на 1 декември 2013 г.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви. Колеги, 

ако  нямате  възражения,  който  е  съгласен  с  проекта  за  решение 

относно  възнагражденията  на  членовете  на  ОИК  и  СИК  за 

частичните избори на 24 ноември, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2839:

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

чл. 280, т. 10 и 11 от Изборния кодекс и Указ № 188 от 20.09. 2013 г. 

(обн.,  ДВ, бр. 84 от 27.09.2013 г.)  и Указ № 189 от 30.09. 2013 г. 
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(обн.,  ДВ,  бр.  87  от  04.10.2013  г.)  на  Президента  на  Република 

България Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

  1. ОПРЕДЕЛЯ  месечно  възнаграждение  на  членовете  на  

ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград и ОИК – Калояново, област 

Пловдив,  за  подготовка  и  произвеждане  на частичните  избори  за 

кмет  на  кметство  Брезница,  община  Гоце  Делчев,  област 

Благоевград и кметство Ръжево Конаре, община Калояново, област 

Пловдив, насрочени на 24 ноември 2013 г., включително и за втори 

тур,  както  и  за  предаване  на  изборните  книжа,  за  времето  от  15 

октомври  2013  г.  до  7  дни  след  окончателното  приключване  на 

изборите, както следва: 

Председател - 540 лева 

Заместник-председател - 486 лева 

Секретар - 486 лева 

Член - 459 лева 

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  

СИК за  произвеждане  на частичните  избори  за  кмет  на  кметство 

Брезница,  община  Гоце  Делчев,  област  Благоевград  и  кметство 

Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, насрочени на 

24 ноември 2013 г., както следва: 

Председател - 40 лева 

Заместник-председател - 35лева 

Секретар - 35 лева 

Член - 32 лева 

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

предават протоколите и книжата определя по 10 лв. допълнително 

възнаграждение  извън  посоченото  по  т. 2. За  удостоверяване 

обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия 

са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове 
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на СИК предават на приемащия член на ОИК удостоверението си за 

член  на  СИК.  На  гърба  на  удостоверението  се  изписва  текстът 

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

ОИК, който полага печат на ОИК и връща удостоверението обратно 

на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска 

администрация, която следва да изплати възнаграждението.

4. При произвеждане на втори тур на 1 декември 2013 г. на 

членовете на СИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по 

т. 2 и 3 от настоящото решение. 

5. Възнагражденията  на  ОИК  и  СИК  са  за  сметка  на 

общинския  бюджет  и  не  се  облагат  с  данъци  по  ЗДДФЛ. 

Осигурителните  вноски  по  Кодекса  за  социално  осигуряване  и 

Закона  за  здравното  осигуряване  са  за  сметка  на  републиканския 

бюджет.”

 

Точка  21.  Проект  на  решение  за  определяне  на 

възнагражденията  на членовете  на комисията  по чл.  242,  ал.  7  от 

Изборния кодекс при произвеждане на частичните избори за кмет на 

кметство  Брезница,  община  Гоце  Делчев,  област  Благоевград,  и 

кметство  Ръжево  Конаре,  община  Калояново,  област  Пловдив, 

насрочени за 24 ноември 2013 г.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  И  последното  решение,  което  ще  ви 

докладвам, е проект № 1260 относно определяне възнагражденията 

на  членовете  на  комисията  по чл.  242,  ал.  7  от  Изборния кодекс. 

Моля да погледнете проекта. Възнагражденията са такива, каквито 

сме  гласували  на  предходни  частични  избори.  Ако  нямате 

забележки, ви моля да утвърдим тези възнаграждения.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  проектът  за 

решение  е  за  определяне  възнагражденията  на  членовете  на 

комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс за частичните избори 

на 24 ноември.
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Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2840:

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

кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

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

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

комисията  по  приемане  на  бюлетините,  екземплярите  от 

протоколите,  предназначени  за  общинската  администрация,  и 

останалите  книжа  и  материали  се  заплаща  еднократно 

възнаграждение, както следва:

Председател: 30,00 лева

Заместник-

председател:

24,00 лева

Секретар: 24,00 лева

Член: 20,00 лева

2.  Възнаграждението,  определено  в  т.  1  от  настоящото 

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

ИК и при произвеждане на втори тур на изборите на 1 декември 

2013 г.

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

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

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Господин  Чаушев, 

заповядайте.

Точка 22.  Докладна записка от главния секретар на ЦИК г-

жа Лилия Богданова относно поръчката на визитни картички за член 

на ЦИК и администрацията.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви докладна 

записка с вх. № 962 от 1 октомври от главния ни секретар, в която се 
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предлага  да  се  отпечатат  визитки  на  новоназначения  член  на 

Централната избирателна комисия господин Александър Андреев и 

на главния ни счетоводител госпожа Георгиева,  както и на самия 

главен  секретар  на  Централната  избирателна  комисия.  В 

предложението се посочва,  че цената на 100 бройки на български 

език и английски език е … лева.

Предлагам  да  приемем  предложението  и  да  се  отпечатат 

въпросните визитки на члена на Централната избирателна комисия и 

на служителите към администрацията на Централната избирателна 

комисия.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 

предложението, моля да гласува.

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

Точка 23.  Докладна записка от главния секретар на ЦИК г-

жа  Лилия  Богданова  относно  създаване  на  електронни  пощенски 

кутии за член на ЦИК и администрацията.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам ви още една докладна записка 

от главния ни секретар, колеги, тя е с вх. № 866 от 1 октомври 2013 

г.,  в  която  се  посочва,  че  имаме  договор  с  „Информационно 

обслужване”,  според  който  имаме  възможност  за  създаване  на 

електронни пощенски кутии, поради което в тази докладна записка 

се предлага Централната избирателна комисия да даде съгласие да 

бъдат създадени електронни пощенски кутии за всички служители в 

администрацията на ЦИК и на члена на Централната избирателна 

комисия господин Андреев съобразно наличния договор. Цената за 

един брой пощенска кутия е в размер на … лв. с ДДС, а общата сума 

за 12 пощенски кутии възлиза на … лева с ДДС.

Предлагам  да  се  вземе  решение  да  се  създадат  тези 

електронни  пощенски  кутии  и  да  се  възложи  за  изпълнение  на 

главния секретар.

45



ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли коментари по 

предложението?

Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение.  Господин Чаушев,  Вие ще го  доведете  до 

знанието на администрацията.

Точка 24.  Имейл от Виолета Събева – запитване дали има 

достъпен архив на решенията на ЦИК от 2001 до 2010 г.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ: Уважаеми  колеги, с  вх.  №  961  сме 

получили  запитване  по  един  случай,  който  беше  докладван  от 

Гергана  Маринова,  за  един  докторант,  който  искаше  Бюлетин  с 

изборни резултати от 2001 г. С това ново искане госпожа Виолета 

Събева  ни  пита  дали  има  достъпни  архиви  на  решенията  на 

Централната избирателна комисия от 2001 до 2010 г. Между прочем 

госпожа  Събева  е  посочила  и  адрес,  на  който  да  й  се  изпрати 

обещания от нас Бюлетин. Предлагам да й напишем, че може да си 

го получи тук.

А по втория въпрос дали има достъпен архив за решенията на 

ЦИК от 2001 до 2010 г.  да отговорим, че има  достъпен архив за 

решенията от 2001 г. до 2004 г., които се намират в Държавен архив, 

а от 2005 г. до 2010 г. ги има в сайта на Централната избирателна 

комисия.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с това 

да се посочи в отговора информацията за това кои  решения са на 

сайта, за кои избори, кои къде са – в ЦИК или в Държавния архив, 

моля да гласува.

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

Госпожо Сидерова, заповядайте.
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Точка  25. Проект  на  решение  за  промяна  в  състава  на 

Общинската избирателна комисия – Правец.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № 972 от 3 

октомври 2013  г.  е  постъпило писмо от  Общинската  избирателна 

комисия  –  Правец,  към  което  е  приложено  заявление  от  Кръстю 

Красимиров  Пелтеков,  председател  на  Общинската  избирателна 

комисия  в  община  Правец,  с  което  моли  да  го  освободим  от 

длъжността  председател  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Правец,  тъй  като  е  назначен  на  длъжност  държавен  служител  в 

Министерството  на  вътрешните  работи,  считано  от  24  септември 

2013 г.  и в тази връзка са налице предвидените в чл. 17, ал. 1 от 

Изборния  кодекс несъответствия  за  заемането  от  него  длъжност 

председател на Общинска избирателна комисия в община Правец.

Предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да  освободим 

господин  Пелтеков  като  председател  на  Общинската  избирателна 

комисия  –  Правец,  и  да  изпратим  писмо  на  политическа  партия 

„ГЕРБ”, която е предложила господин Пелтеков за председател на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Правец,  за  да  ни  направят 

предложение за лице, което да назначим на длъжността председател 

на комисията.  Моите съображения произтичат  от това,  че лицата, 

които  са  в  резервите,  са  с  по-различно  образование,  което  не  е 

юридическо  и  както  винаги  предприемаме,  политическата  партия 

следва да прецени кого ще предложи за председател на Общинската 

избирателна комисия – дали ще ни посочи лица от резервите, тъй 

като първото лице е със съвсем различно образование, а второто е с 

образование право и не ние сме тези,  които  трябва да определим 

поредността, или някое друго лице.

Решението  което  предлагам  е  освобождаване  на  господин 

Кръстю Красимиров Пелтеков като председател на ОИК – Правец, 

анулиране на издаденото му удостоверение и изпращане на писмо до 
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господин Бойко Борисов  като председател  на  политическа  партия 

„ГЕРБ”.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте, колеги, доклада. 

Ако нямате  възражения или забележки,  който е  съгласен  с 

проекта за решение, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2841:

„Постъпило е писмо с вх. № 972 от 03.10.2013 г. от ОИК – 

Правец, към което е приложено заявление от Кръстю Красимиров 

Пелтеков,  в  което  заявява  желанието  си  да  бъде  освободен  като 

председател на ОИК – Правец, 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  председател  на  ОИК  –  Правец, 

Софийска област, Кръстю Красимиров Пелтеков, ЕГН …, и анулира 

издаденото му удостоверение.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Господин  Чаушев, 

заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Към вх. № 918 от 24 септември 2013 г. е 

получен оригиналът от  заявлението на Адриана Георгиева Добрева 

от  Общинската  избирателна  комисия  –  Козлодуй,  с  което  е 

оттеглила молбата си за прекратяване на пълномощията й в ОИК – 

Козлодуй.

Това е докладвано от господин Бояджийски. Аз го докладвам 

за сведение.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Госпожо  Маринова, 

заповядайте.
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Точка 26.   Искане  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Ловеч, за изплащане на възнаграждение.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Докладвам  ви  вх.  №  874  от  20 

септември 2013 г. – това е искане за изплащане на възнаграждение 

от Общинската  избирателна комисия – Ловеч,  за  едно дежурство, 

проведено  на  12  септември  2013  г.  от  председателя,  който  е 

подготвил документите за следващото заседание. 

Заседанието е проведено на 13 септември 2013 г., на което са 

присъствали:  председател,  заместник-председател,  секретар  и  11 

члена. На това заседание Общинската избирателна комисия – Ловеч, 

е прекратила предсрочно пълномощията на общински съветник и е 

обявила за избран следващия от съответната листа.

Предлагам и за дежурството, и за заседанието на основание 

чл.  277  от  Изборния  кодекс  да  изплатим  възнаграждение  от 

държавния бюджет.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен, моля да 

гласува.

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

Господин Караджов и госпожа Мусорлиева може би ще ни 

представят  кратка  информация  за  посещението  им  във 

Варшава.Заповядайте, господин Караджов.

Точка  27.  Информация  от  Венцислав  Караджов  и  Мария 

Мусорлиева за посещението си във Варшава на 1 октомври 2013 г. – 

доклад на ОССЕ.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ: Благодаря,  госпожо 

председател.  Уважаеми  колеги, на  1  октомври  с  колегата 

Мусорлиева присъствахме на Годишен доклад на Организацията за 

сигурност и сътрудничество в  Европа във връзка с мониторинга за 
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изпълнение на изискванията за защита на човешките права, в това 

число  и  правото  на  упражняване  на  избор  от  гражданите  на 

държавите членки на организацията. 

Имаше отправени критики към България, а именно относно 

ограничаване на правото на български граждани от ромски произход 

да бъдат вписвани в избирателните списъци и съответно да гласуват. 

Също  така  критики  относно  липса  на  политическа  воля  на 

държавните  институции  за  разрешаване  на  проблеми,  свързани 

организиране на изборите, както и критики относно купуването на 

гласове в изборния процес.

Информацията, с която работеха за това дали в България са се 

случили  тези  проблеми  или  не,  беше  от  2011  г.  С  колегата 

Мусорлиева направихме две изказвания относно липсата на воля от 

страна на българските институции за разрешаване на проблемите, с 

което  беше  опровергана  с  посочените  действия  от  страна  на 

Народното  събрание  във  връзка  с  приетите  промени  в  Изборния 

кодекс и тяхната насоченост така, че да се повиши прозрачността и 

отчетността на изборния процес. 

Също така  беше предоставена  и своевременна информация 

относно  въпроса,  касаещ  ограничаване  правото  на  български 

граждани от ромски произход да бъдат вписвани в избирателните 

списъци  съгласно  измененията  в  Закона  за  гражданската 

регистрация  от  2012  г,  която  информация  очевидно  беше 

предоставена  от  Министерството  на  външните  работи  в 

изслушването  по  Годишния  доклад  за  2012  г.,  но  неразбрана  от 

представителите  на  Съединените  американски  щати  и  тяхната 

Постоянна  делегация  в  Организацията  за  сигурност  и 

сътрудничество  в  Европа.  От  наша  страна  информацията  беше 

доизяснена.

Относно  въпроса  за  купуване  на  гласове  не  сме  взели 

конкретно становище. 
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В неформален разговор от представители на Организацията 

за сигурност и сътрудничество в Европа беше изказано становище, 

че е добре новите промени в Изборния кодекс, тогава когато бъдат 

приети от Народното събрание на първо четене, да бъдат изпратени 

във Венецианската комисия за становище. Беше изказано и желание 

на представители на Организацията за сигурност и сътрудничество 

да представят официално позицията си във връзка с наблюдението 

на  парламентарните  избори  от  12  май  2013  г.,  след  като  бъдат 

поканени  в  България  и  направят  официално  това  представяне  на 

своя доклад и заключенията в него.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Само  да  допълня.  В  неформален 

разговор  с  председателстващата  Беата  Мартин  изразихме 

възмущението си от това, че са некоректни забележките и въобще не 

се придържат към истината. Не съм упълномощена от нея да кажа 

нейното мнение, но тя също неформално ми каза, че изобщо няма 

такива  препоръки,  каквито  са  засегнали  от  Организацията  за 

сигурност  и  сътрудничество,  а  въобще  такава  беше  темата  на 

обсъждането – как се изпълняват препоръките на ОССЕ.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Това,  което  аз  лично 

препоръчвам и може би трябва да се свържем и с Министерството на 

външните работи, с дирекцията, която отговаря за изработването на 

позицията на България по прилагането на Копенхагенските критерии 

и изобщо на докладите за ОССЕ, да се представи България с доклад 

на  следващото  заседание  следващата  година,  когато  е  годишният 

отчет  на  всички  страни  членки  на  Организацията  за  сигурност  и 

сътрудничество в Европа, тъй като България отдавна не го е правила 

и  е  добре  да  се  представи  българската  позиция  от  българската 

делегация за това как точно се е развил изборният процес от 2011 г. 

досега,  какво  е  постигнато  и  кои  критерии  от  Копенхаген  ние 

спазваме  във  връзка  с  произвеждане  на  изборите  в  България. 

Очевидно е, че има неразбиране относно българския изборен процес, 
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неразбиране  от  доста  от  страните  членки  на  Организацията  за 

сигурност и сътрудничество в Европа, и една такава позиция би било 

добре да бъде представена от страна на България.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Като  подкрепям  абсолютно 

колегата  Караджов,  моята  пък  препоръка  е  това,  което  казах  и 

предния  път  –  че  малко  по-раничко  трябва  да  гласуваме 

представителството си, когато ни канят, за да подготвяме малко по-

подробни  становища  по  темата  и  да  не  се  заключваме  точно  в 

някакви  думи  -  наистина  всеки  от  нас  представя  или  защитава 

България  –  и  да  не  се  заключваме  в  някакви  думи,  а  малко  по-

подробно да им докладваме по темата, каквато беше примерно кои 

от  препоръките  от  2011  за  нас  сме  изпълнили.  Защото  ние  в 

изключително  висока  степен  сме  изпълнили  препоръките,  такава 

висока степен, че други държави не могат да се похвалят с това.

Така че, пак казвам, ние трябва да се представяме по-добре на 

международни срещи.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Това е хубаво, само че там има 

конкретен регламент на докладване и на отговори. Докладът трябва 

да бъде в рамките на пет минути, а отговорът в минута и половина-

две.  Така  че  в  общи  линии  от  това,  което  аз  видях  и  от 

представителите на другите делегации, в повече от една страница в 

никакъв случай не може да бъде ясно артикулирана и разбрана от 

останалите представители на делегации на страни членки. Ако ще се 

прави  някакъв  доклад,  той  трябва  да  е  в  рамките  на  страница-

страница и половина, в който ясно и кратко да бъдат обяснени тези 

неща, които искаме да изложим. Но това е за в бъдеще.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Благодаря  ви  за 

представянето.  Няма  пречка  да  проведем  една  среща  с 

представители  на  Министерството  на  външните  работи,  така  или 

иначе, те са органът, който представя страната, доколкото успявам 
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да  разбера,  в  този  формат.  Ние  можем,  ако  искаме  нещо,  да  го 

координираме с тях и да ги помолим пък те да координират с нас.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Извинявайте,  колеги,  че  още 

веднъж взимам думата, но не можем да не кажем за изключителната 

коректност на госпожа Татяна Мухлова, дипломатически служител 

първа степен в Дирекцията по права на човека в Министерството на 

външните  работи.  Госпожа  Мухлова  и  в  предна  среща  много 

аргументирано е дала кратко становище по въпросите, когато не сме 

били канени и не сме имали близка връзка по този въпрос. Сега, ако 

не се лъжа директорът на дирекцията господин Димитър Филипов, 

както  и  самата  представляваща,  инициираха  това  да  има 

специалисти  във  връзка  с  изборите.  Госпожа  Мухлова  много 

коректно се беше запознала с много материали и самата тя много 

дейно  участва  и  направи  много  коректна  защита  на  българската 

страна. Всичко това интуито персоне, просто личностите в момента 

от Министерството на външните работи по отношение на права на 

човека са си на мястото. Благодаря.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, запознайте се с 

проекта  за  решение  по  жалба  от  Мурат  Адем,  който  госпожа 

Сидерова  е  качила  в  мрежата,  и  ако  имате  коментари,  да  ги 

изложите.

Госпожо Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Както  виждате,  колеги,  в  мотивите 

съм  написала,  че  не  се  сочат  доказателства  в  потвърждение  на 

фактите,  няма  приложени  писмени  такива,  не  се  правят 

доказателствени  искания.  Тъй като беше попитано защо само въз 

основа на обясненията на членовете на комисията се взема решение. 

Изискани  са  обясненията  на  членовете  на  комисията,  които  са 

посочени,  и  съвсем накратко съм пресъздала  обясненията  на  тези 

трима  членове  от  комисията.  Написала  съм,  че  и  Централната 

избирателна  комисия  счита,  че  не  е  допустимо  членовете  на 
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общинската  избирателна  комисия  в  изборния  ден  да  влизат  в 

офисите  на  политическите  партии  и  коалициите  от  партии  по 

какъвто и да е повод (трябва да добавим и инициативните комитети), 

те изпълняват своите задължения в помещението на ОИК, осигурено 

от  общинската  администрация.  В офиса на  политически партии и 

коалиции  от  партии  (също  ще  добавя  и  инициативни  комитети) 

членовете на ОИК могат да влизат само в изпълнение на решение на 

ОИК  за  предотвратяване  на  нарушения  на  Изборния  кодекс  по 

произвеждане  на  изборите.  Имаше  такова  предложение,  което  аз 

възприех – това да се впише, защото няма място членът на общинска 

избирателна  комисия  да  стои  в  офиса  на  политическата  партия, 

която  го  е  предложила.  Неговото  място  в  изборния  ден  е  в 

общинската избирателна комисия.

Считам,  че  описаните  в  жалбата  действия  на  членовете  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Гърмен,  не  установяват 

настъпването на обстоятелствата по ал. 1, чл. 25 от Изборния кодекс, 

поради  което  жалбата  следва  да  се  остави  без  уважение. 

Обстоятелствата, които са цитирани – чл. 25, ал. 1, по същество са 

обстоятелствата за предсрочно прекратяване, защото не съществува 

вариант в Изборния кодекс за оттегляне на членове на комисията, а 

има  предсрочно  прекратяване  на  правомощията  на  член  на 

общинската избирателна комисия.

Това е моят проект за решение. Както прецените.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Госпожо Сидерова, тук в единия 

абзац пише: „Искани са обяснения от цитираните членове на ОИК и 

господин  Зойков  е  казал,  че  не  е  влизал  в  офиса.”  Нали  нямаме 

данни да е влизал?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Имаме  твърдения,  нямаме 

доказателства.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: След като нямаме доказателство 

за тези произволни твърдения, този извод, който е направен, остава 

ирелевантен.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  А  по  отношение  на  Величка 

Цветкова,  която  е  влизала  в  офиса  да  обядва,  аз  съм  направила 

извод, че цитираните действия не са обстоятелства за прекратяване 

предсрочно  на  пълномощията.  И  затова  оставям  жалбата  без 

уважение.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Може би чисто технически, но и не 

само  технически,  изречението  „Величка  Цветкова  обяснява…”  да 

дойде  на  нов  абзац  и  веднага  след  него  да  дойде  „Централната 

избирателна  комисия  счита…”  И  „Централната  избирателна 

комисия”  да  не  е  нов  абзац,  а  да  е  към  „Величка  Цветкова 

обяснява…”, което да е новият абзац.

АННА  МАНАХОВА:  Това  изречение,  което  е  първото  в 

параграфа  след  обясненията,  даже  и  да  дойде  на  другото  място, 

според мен то се сблъсква с последното изречение, трето такова, в 

същия  този  параграф.  Защото  хем  казваме,  че  по  какъвто  и  да  е 

повод  не  може,  след  което  казваме,  да,  в  изпълнение  на 

правомощията си може. Извън изпълнение на правомощията си като 

член на ОИК те не могат да го правят.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тогава да стане така:  „Централната 

избирателна  комисия  счита,  че  членовете  на  ОИК  следва  да 

изпълняват  задълженията  си  в  помещението,  осигурено  от 

общинската  администрация.  В  офисите  на  политическите  партии, 

коалиции от партии и инициативни комитети могат да влизат само в 

изпълнение на решение на ОИК.

Нали сме съгласни, че демонстративното влизане на членове 

на ОИК в помещението на политическа партия, което е на същия 

този  площад,  на  не  повече  от  30  до  50  метра  от  сградата  на 

общинската  администрация,  в  която  се  помещава  общинската 
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избирателна  комисия,  води  до  съвсем  други  изводи  и  до  съвсем 

други впечатления и не е право на общинската избирателна комисия, 

защото  те  са  членове  на  общинска  избирателна  комисия,  а  не  са 

представители  на  политически  партии.  Те  са  предложени  от 

политически партии, но там не е място за политически действия, там 

е  място  за  произвеждане  на  изборния  процес  и  за  неговото 

осигуряване.  И не можем да се крием зад „не е  забранено”.  Не е 

забранено, защото на никого не му е хрумнало, че може членовете 

на  ОИК  да  си  седят  по  офисите  на  партиите,  вместо  в  своите 

помещения.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  нямате  други 

предложения  за  редакции,  ще  подложа  проекта  на  гласуване  с 

корекциите.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това, което е последен абзац на стр. 

1, ще стане така. От предшестващия абзац „Величка Цветкова…” ще 

стане ново изречение и последният абзац ще стане едно цяло с това 

изречение,  тъй  като  се  отнася  само  до  нейните  действия.  Така 

предложи  колегата  Маринова.  И  всъщност  текстът,  който  е  за 

Величка  Цветкова  остава,  след  което  идва:  „В  офисите  на 

политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети 

членовете на ОИК могат да влизат само в изпълнение на решение на 

ОИК.”  Първото изречение  от  този абзац  отпада.  Съгласни  ли сте 

така?

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Има  ли  други 

коментари? Подлагам проекта на гласуване с корекциите.

Който  е  съгласен  с  проекта  за  решение  относно  жалба  от 

Мурат Адем и Марияна Стругова, с което се оставя без уважение 

жалбата, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2842:
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„Постъпила  е  жалба  с  вх.  №  945  от  29.09.2013  г.  срещу 

действия на членове на ОИК – Гърмен – ПП „ГЕРБ“. Твърди се, че 

председателят Иво Зойков е посещавал в изборния ден офиса на ПП 

„ГЕРБ“ в общината, изнасял материали (вероятно жалби) и ги внасял 

в  ОИК,  членът  на  ОИК  Мартин  Бусаров  не  е  допуснал  в 

помещението  на  преброителната  комисия  представител  на  ПП 

„ДПС“ и застъпник на кандидатската листа, с което се препятства 

достъпът до това помещение и представлявало грубо нарушение, а 

членът на ОИК Величка Цветкова е провела целия ден в офиса на 

ПП „ГЕРБ“ вместо в ОИК – Гърмен.

Не  се  сочат  други  доказателства  в  потвърждение  на  тези 

факти.

Прави се искане за освобождаване на тези членове на ОИК и 

замяната им с други. Няма приложени доказателства и не се правят 

доказателствени искания.

Изискани  са  обяснения  от  цитираните  членове  на  ОИК. 

Господин Зойков дава  обяснение,  че  не  е  влизал в  офиса,  а  пред 

офиса  бил  разговарял  по  служебни  въпроси  с  председателя  на 

Комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, който също е предложен от ПП 

„ГЕРБ“.  Мартин  Бусаров  обяснява,  че  не  е  допуснал  две  лица  в 

сградата на комисията, тъй като редът за влизане в помещението на 

преброителната комисия се урежда с отделно решение на ЦИК, а и 

лицата не са се легитимирали. Събитието е станало в 17 ч., два часа 

и  половина преди часа,  в  който по решението на ЦИК следва да 

започне да функционира преброителната комисия.

Величка  Цветкова  обяснява,  че  е  работила  в  ОИК, 

осъществявала  контакти  със  СИК,  участвала  в  заседанията  на 

комисията.  В офиса на ПП „ГЕРБ“ била влязла само за обяд, тъй 

като бил осигурен такъв за всички членове на комисията. В офиса на 

политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети 
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членове на ОИК могат да влизат само в изпълнение на решение на 

ОИК. 

Предвид  изложеното  ЦИК  счита,  че  описаните  в  жалбата 

действия  на  членовете  на  ОИК  –  Гърмен,  не  установяват 

настъпването на обстоятелствата по ал. 1 на чл. 25 от ИК, поради 

което жалбата следва да се остави без уважение като неоснователна.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 25, ал. 1 и 2 от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ  БЕЗ  УВАЖЕНИЕ  жалба  с  вх.  №  945  от 

29.09.2013 г. на Мурат Адем – представляващ ПП „ДПС“ – община 

Гърмен,  и  Марияна  Стругова  –  представляваща  КП „Коалиция за 

България“ в община Гърмен

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Имате  ли  други 

доклади? Заповядайте, госпожо Сидерова. 

Точка 28. Покана във връзка с церемонията по връчване на 

Гражданска награда на Европейския парламент.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Колеги,  получили  сме  покана  от 

Информационното  бюро  на  Европейския  парламент в  България. 

Канят  ни  на  организирана  от  него  за  втори  път  национална 

церемония  за  Гражданска  награда  на  Европейския  парламент.  От 

2008 г.  насам наградата  се присъжда на граждани и организации, 

които  са  допринесли  за  насърчаване  на  по-доброто  взаимно 

разбиране  и  по-тясната  интеграция  между  гражданите  на 

Европейския  съюз  или  за  улеснението  на  трансграничното  и 

транснационалното сътрудничество в Европейския съюз.  Тя е  под 

формата на почетен медал и има символично изражение.

Канят ни да присъстваме на 11 октомври, петък, от 11,30 ч. в 

Софийската градска художествена галерия на ул. „Гурко” 1, където 
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ще се  връчи  наградата  на  българския  поет  и  писател  и  преводач 

акад. Валери Петров и на доктор Милен Врабевски, председател на 

фондация  „Българска  памет”.  Кандидатурата  на  господин  Валери 

Петров  е  внесена  от  българския  член  на  Европейския  парламент 

Ивайло Калфин, а на господин Врабевски – от българските членове 

на Европейския парламент Андрей Ковачев и Преслав Борисов.

Националното  жури  е  било  в  състав:  Антония  Първанова, 

Моника  Панайотова  и  Евгени Кирилов.  В  събитието  ще участват 

български  членове  на  Европейския  парламент,  членове  на 

Народното  събрание  на  Република  България,  представители  на 

институции. Помолили са ни, ако някой от нас ще участва, да заявим 

до 8 октомври, 12 ч. на посочения телефон за връзка.

Аз считам, че не е лошо да присъстваме и ние като държавна 

институция, свързана с формиране и на европейските органи. Това е 

една престижна награда,  която е само за престиж и уважение към 

гражданите на Европейския съюз. 

Нямам  конкретно  предложение,  бих  казала,  които  колеги 

желаят, сега да изявят желание. Лично аз бих присъствала на тази 

церемония с удоволствие.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Поименно ли трябва да 

потвърдим  или  може  като  институция  да  заявим?  Има  ли  други 

желаещи?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Господин  Бояджийски  изявява 

желание. Ще заявим чрез канцеларията от името на ЦИК, за да не се 

обажда всеки поотделно.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Нека  да  вземем 

решение, че ще потвърдим присъствие, а желаещите ще се обозначат 

в срок до 8 октомври.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 13 члена на ЦИК: за – 13, против – няма.
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Да уточним кой е дежурен в неделя за балотажа? Може да е 

дежурен и по телефона. Госпожа Дюкенджиева. И да уточните кога 

ще донесат книжата, за да знаят кога ще има на разположение член 

на ЦИК. И това да не става през нощта, защото няма никаква нужда 

и необходимост.

Предлагам  следващото  ни  редовно  заседание  да  бъде 

насрочено за 9 октомври, сряда, от 14,30 ч., когато изтича срокът за 

регистрация, а ако има необходимост от извънредно заседание, ще 

ви уведомим. За неделя, 6 октомври, трябва да имате готовност за 

извънредно заседание с оглед балотажа.

Ако няма други доклади, приключваме днешното заседание. 

Следващото  редовно  заседание  е  за  9  октомври.  Дежурна  за  6 

октомври е госпожа Дюкенджиева.

(Закрито в 16,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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