
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 369

На 14 октомври 2013 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Заявление  за  предсрочно  прекратяване  на  пълномощията 

като  заместник-председател  на  ЦИК  от  госпожа Сабрие 

Сапунджиева.

Докладва: Емануил Христов

2. Проект на решение относно определяне възнаграждението 

за извършване на  компютърна  обработка в ОИК на  протоколите 

на СИК за резултатите от частичните избори за кметове на кметства 

на 24 ноември 2013 г.

Докладва: Емануил Христов

3.  Докладна  записка  от  главния  секретар  госпожа Лилия 

Богданова за закупуване на шредери.

Докладва:  Емануил Христов

4.  Докладна  записка  от  главния  секретар  госпожа Лилия 

Богданова за закупуване на метален архивен шкаф.

Докладва: Емануил Христов

5. Благодарствено  писмо  до  Централната  избирателна 

комисия на Република Азербайджан.

Докладва:  Мария Мусорлиева

6. Благодарствено писмо до Министерството на земеделието 

на Република Азербайджан.



Докладва:  Мария Мусорлиева

7.  Благодарствено  писмо до  Министерството  на  външните 

работи.

Докладва: Мария Мусорлиева

8.  Докладна  записка  от  главния  секретар  госпожа Лилия 

Богданова относно закупуване на калкулатори за нуждите на ЦИК и 

нейната администрация.

Докладва: Мария Мусорлиева

9.  Имейл  от  Анна  Сольом  от  фирма  „Scytl”относно 

презентацията, проведена в ЦИК.

Докладва: Паскал Бояджийски

10. Писмо до главния секретар на Министерския съвет.

Докладва: Паскал Бояджийски

11.  Избор  на  експерт  за  представяне  на  становище за 

изготвяне на проект на техническо задание за деловодна система.

Докладва: Венцислав Караджов

12.  Писмо  от  ОИК  –  Провадия,  относно  предсрочно 

прекратяване  на  правомощията  на  кмета  на  кметство  Снежина, 

община Провадия, област Варна, и предложение до Президента на 

републиката за насрочване на частичен избор.

Докладва: Севинч Солакова

13.  Докладна  записка  от  главния  секретар  госпожа Лилия 

Богданова  относно  представяне  на  проектобюджет  за  2014  г.  и 

актуализирани бюджетни прогнози за 2015 и 2016 г.

Докладва: Севинч Солакова

14.   Справка  относно  архивирането  на  документите  от 

произведените избори за народни представители през 2009 г.

Докладва: Севинч Солакова

15.  Докладна  записка  от  главния  секретар  госпожа Лилия 

Богданова относно определяне на  възнагражденията  на  главните 

експерти след проведената конкурсна процедура.
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Докладва: Румяна Сидерова

16. Имейл от Светлана Костадинова от телевизия „Нюз 7” 

– запитване във връзка с подадени сигнали, касаещи заемането 

на длъжност от кмета на град Плевен.

Докладва: Ерхан Чаушев

17. Докладна записка от главния секретар госпожа Лилия 

Богданова за закупуване на отоплителни уреди.

Докладва: Севинч Солакова

18.  Одобряване  на  възнаграждения  на  общински 

избирателни  комисии  за  проведени  заседания  и  дежурства: 

ОИК  –  Кочериново,  ОИК  –  Никола  Козлево,  ОИК  –  Стара 

Загора.

Докладва: Емануил Христов

19.  Одобряване  на  възнаграждения  за   проведени 

заседания  и  дежурства  от  ОИК  –  Хасково,  ОИК  –  Любимец, 

ОИК – Габрово.

Докладва: Румяна Сидерова

20. Одобряване на възнаграждение за проведено заседание 

и дадено дежурство от ОИК – Бяла.

Докладва: Мария Мусорлиева

ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Мария Мусорлиева, 

Румяна Сидерова,  Севинч Солакова,    Александър Андреев,  Анна 

Манахова,  Венцислав  Караджов,  Гергана  Маринова,  Емануил 

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Красимир  Калинов, 

Мариана Христова, Паскал Бояджийски и Силва Дюкенджиева.  

ОТСЪСТВАХА:  Елена  Маркова,  Мая  Андреева,  Бисер 

Троянов, Валентин Бойкинов и  Владимир Христов. 

Заседанието  бе  открито  в  14,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател, и Красимира 

Медарова – председател на Комисията. 
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* * *

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 

14  октомври  2013  г.  по  пълномощия  на  госпожа 

председателката  Красимира  Медарова.  Честит  Петковден  на 

всички! Виждате дневния ред, моля, който има допълнения, да 

ги направи, а може и в хода на заседанието.

Аз използвам възможността да ви кажа, че когато стигнем 

до  съответните  точки,  ще  дадем  отчет  за  изборите  в 

Азербайджан,  на  които  бяхме  наблюдатели.  Имам  три  кратки 

благодарствени писма, които ще ви моля да гласуваме.

Сега давам думата на господин Емануил Христов.

Точка  1. Заявление  за  предсрочно  прекратяване  на 

пълномощията  като  заместник-председател  на  ЦИК  от  госпожа 

Сабрие Сапунджиева.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  на  мен  се  случи  като 

дежурен член в петък неблагоприятната  задача да ви уведомя, 

че един наш колега е подал заявление за освобождаване, макар 

че  всички предварително знаехме това  нещо.  Но ще ви зачета 

заявлението  от  госпожа  Сабрие  Сапунджиева  до  Централната 

избирателна комисия:

„Уважаема  госпожо  председател,  уважаеми  госпожи  и 

господа  членове  на  ЦИК!  На  основание  чл.  25,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния  кодекс  (само  ще  кажа,  че  тук  става  въпрос  по 

собствено  желание)  заявявам  искане  за  предсрочно 

прекратяване на пълномощията ми като заместник-председател 

на Централната избирателна комисия.
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Пожелавайки  успешна  и  ползотворна  работа  на  ЦИК, 

оставам с уважение: Сабрие Сапунджиева.”

Разбира се, всички от пресата знаем каква е причината и в 

тази  връзка  съм подготвил  проект за  решение  на  Централната 

избирателна комисия, има го на сайта, но тъй като е кратко, ще 

го  прочета.  Това  е  проект  за  решение  относно  прекратяване 

пълномощията на член на Централната избирателна комисия:

Постъпило е заявление от Сабрие Тайфи Сапунджиева – член 

на  Централната  избирателна  комисия,  заведено  с  вх.  №  1017  от 

11.10.2013 г.,  с което желае да бъдат прекратени пълномощията й 

като заместник председател на Централната избирателна комисия по 

собствено желание.

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

т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Прекратява  пълномощията  на  Сабрие  Тайфи  Сапунджиева 

като заместник председател на Централната избирателна комисия по 

собствено желание.

Решението не подлежи на обжалване.”

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, чухте 

проекта  за  решение  за  освобождаване  на  госпожа  Сабрие 

Сапунджиева  като  заместник-председател  на  Централната 

избирателна комисия. 

Преди  да  го  подложа  на  гласуване,  предлагам  да 

определим госпожа Мариана Христова за  член на ЦИК,  който 

да брои гласовете.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Моля ви, който е съгласен с решението, да гласува.

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

Решението се приема с № 2852.

5



Използвам  възможността  да  благодаря  на  госпожа 

Сапунджиева за работата й в Централната избирателна комисия 

и  да  й  пожелаем  успешна  работа  в  Министерството  на 

правосъдието на Република България за благото на държавата.

Господин Христов, заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  аз  се присъединявам към 

думите на госпожа Мусорлиева. След като приехме решение за 

освобождаването  на  госпожа  Сапунджиева,  предлагам  да 

приемем  и  проекта  на  писмо  до  Президента  на  Република 

България  господин  Росен  Плевнелиев,  то  също  е  качено  на 

сайта и е стандартно, но ще ви го зачета, тъй като става въпрос 

само за два реда:

„Уважаеми господин Президент,

На  свое  заседание  на  14  октомври  2013  г.  Централната 

избирателна  комисия  прие  Решение  №  2852  за  прекратяване 

пълномощията  на  Сабрие  Тайфи  Сапунджиева  като  заместник 

председател  на  Централната  избирателна  комисия  по  собствено 

желание.

Приложение:  Решение  №  2852  от  14  октомври  2013  г.  на 

ЦИК.”

Моля  да  приемем  с  протоколно  решение  и  текста  на  това 

писмо до Президента на Република България.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с това протоколно решение, моля да гласува.

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

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам да се напише и писмо 

до  ДПС  за  освобождаването  на  госпожа  Сапунджиева,  за  да 

могат  да  предложат  друг  на  нейно  място.  Независимо  че  от 

само  себе  си  се  разбира,  че  сигурно  партията  мисли  по  този 

въпрос, да си приложим общия ред. Нека да стане като част от 

решението ни.
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Имате  ли  против 

предложението  на  госпожа  Сидерова?  Ще  помолим  да  го 

допълните, господин Христов.

Заповядайте по следващата точка.

Точка  2.  Проект  на  решение  относно  определяне 

възнаграждението  за  извършване  на  компютърна  обработка в 

ОИК на протоколите на СИК за резултатите от частичните избори 

за кметове на кметства на 24 ноември 2013 г.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, на сайта е качен проектът за 

решение  относно  определяне  размера  на  възнаграждението  за 

извършване  на  компютърна  обработка в  общинските 

избирателни комисии на протоколите на СИК за резултатите от 

провежданите  частични избори за  кмет  на  кметство  Брезница, 

община  Гоце  Делчев,  област  Благоевград,  и  кмет  на  кметство 

Ръжево  Конаре,  община  Калояново,  област  Пловдив,  на  24 

ноември 2013 г.:

„На  основание  т.  6.2.  на  договор  № МС-41/21.04.2012г.  за 

компютърна  обработка  на  протоколите  на  СИК  в  ОИК  от 

произвежданите на 24 ноември 2013 г. частични избори за  кмет на 

кметство Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград и кмет 

на кметство Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив на 

24  ноември  2013  г.  и  утвърдената  с  Приложение  №1  към 

Допълнително  споразумение  № 2  към  договора  офертна  цена 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

1. Определя  възнаграждението  на  преброителя  за 

компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи 

тур на 24 ноември 2013г. на частичните избори за кмет на кметство 

Брезница, община  Гоце  Делчев,  област  Благоевград  и  кмет  на 
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кметство Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив на 24 

ноември 2013 г., както следва:

- за ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград      -  288.00 лв. с 

ДДС

- за ОИК – Калояново, област Пловдив         - 288.00 лв. 

с ДДС

2. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 

1 декември 2013 г.  определя  възнаграждението  на  преброителя  за 

компютърната обработка на протоколите за втори тур, както следва:

- за ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград      -  201.60 лв. с 

ДДС

- за ОИК – Калояново, област Пловдив         - 201.60 лв. 

с ДДС

3. Възнаграждението е за сметка на общинския бюджет.”

Предлагам  ви  да  приемем  този  проект  за  решение,  то  е 

съгласно договора и допълнителното споразумение към него.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, запознахте се с 

предложението на  господин Емануил Христов.  Има ли някакви 

уточнения?

Който е съгласен с така предложеното решение,  моля да 

гласува.

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

Благодаря ви. Имаме Решение № 2853.

Господин Христов, имате думата.

Точка  3.  Докладна  записка  от  главния  секретар  госпожа 

Лилия Богданова за закупуване на шредери.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  има  две  докладни  записки, 

едната е разпределена на мен, другата – на Владимир Христов, но 

знаете, че той отсъства и ме помоли аз да я докладвам.
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Първата  докладна записка е относно закупуване на шредери 

във  връзка  с  дейността  на  Централната  избирателна  комисия. 

шредери – това са устройства, които са за унищожаване на листа. 

Приложени са оферти от магазините. Докладната записка гласи:

„Във  връзка  с  дейността  на  Централната  избирателна 

комисия и  работата  с  документи,  съдържащи данни по Закона 

за защита на личните данни, и приети с протоколно решение на 

Комисията в заседание на 30 юли Вътрешни правила за реда за 

водене  на  регистрите  по  реда  на  Закона  за  личните  данни  от 

ЦИК и нейната администрация, е необходимо да се закупят 13 

броя  шредери  за  нуждите  на  кабинетите  на  членовете  на 

Комисията и работните помещения на администрацията.

За  целта  са  извършени  проучвания  по  отношение  на 

предлаганите  устройства  по  интернет.  (Разпечатали  са  и 

снимки, който желае, може да се запознае, от различни видове 

устройства с тяхната цена, възможности и т.н.)

Общата стойност на разхода е  в размер до … лв. с ДДС. 

Към настоящия момент в бюджета на Централната избирателна 

комисия  по  §  10-00  „Издръжка”  има  налични  средства  за 

покриване на посочения разход.

Моля за вашето одобрение за направеното предложение и 

очакваните финансови разходи.”

Колеги,  показвам  ви  различните  видове  шредери. 

Предлагат се шредери среден клас, аз се запознах с тях и мисля, 

че предложението е правилно. Има два вида шредери, които са 

удобни,  които  могат  да  унищожават  по  десет  листа 

едновременно, могат също да унищожават CD, DVD и кредитни 

карти,  тоест  малко  по-твърди  неща.  Единият  от  шредерите 

може  да  унищожава  листата,  дори  когато  са  с  телчета  от 

телбод.  Цената  на  един  шредер  –  този,  който  може  да 

унищожава  и  с  телчета  тел  бод,  е  … лв.,  другият  е  … лева. 
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Дори и да се вземат от по-скъпата цена, сумата с ДДС е до  … 

лева, затова аз лично предлагам да вземем протоколно решение, 

че  Централната  избирателна  комисия  дава  съгласието  си  за 

закупуване  на  13  броя  шредери  за  Централната  избирателна 

комисия на стойност до … лева с ДДС.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на колегата Христов.

Който  е  съгласен  с  така  направеното  предложение,  моля 

да гласува.

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

 Заповядайте, господин Христов.

Точка  4. Докладна  записка  от  главния  секретар  госпожа 

Лилия Богданова за закупуване на метален архивен шкаф.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Имам още една докладна 

записка от  госпожа Лилия  Богданова  относно  закупуване  на 

метален архивен шкаф за съхранение на досиетата на служителите 

от  администрацията  на  Централната  избирателна  комисия.  В 

докладната  записка  е  записано,  че  за  съхранение  на  досиетата, 

служебните  книжки  и  друга  документация  във  връзка  със 

служебните  и  трудовите  правоотношения  на  служителите  от 

администрацията на  Централната избирателна комисия, както и 

гражданските договори, които Комисията сключва с външни лица, е 

необходимо да се осигури метален архивен шкаф.

Горното  се  налага,  за  да  бъдат  спазени  изискванията  на 

нормативните  документи,  които  регламентират  съхраняването  на 

подобни  документи,  съдържащи  лични  данни,  и  по-специално 

Закона  за  защита  на  личните  данни  и  Наредбата  за  служебното 

положение на държавните служители.

За  целта  отново  са  извършени  проучвания  на  предлаганите 

шкафове по интернет, като общата сума на разхода е в размер до … 
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лева с ДДС. В § 10-00, който е за издръжка, има налични средства за 

покриване на разхода. Преснимани са от  интернет предложенията 

за метални архивни шкафове и картотеки. Има най-различни цени.

Предложението на госпожа Богданова е за шкафовете, които 

са с най-ниски цени – те започват от … лв, … лв. и стигат до … лева. 

Затова  предлагам  да  вземем решение  за  закупуването  на  метален 

архивен шкаф, като размерът на сумата да бъде до … лева с ДДС.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Колеги,  чухте 

предложението. Моля ви, който е съгласен, да гласува.

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

Благодаря ви.

Точка 5. Благодарствено писмо до Централната избирателна 

комисия на Република Азербайджан.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Уважаеми  колеги, 

ползвам възможността да дам кратка  информация за участието ни 

като  наблюдатели в  Република  Азербайджан на  изборите  на  9 

октомври 2013 г. за президент, както и лични гости на Централната 

избирателна комисия на Република Азербайджан.

Бяхме  посрещнати  изключително топло,  като  държа  да 

отбележа, че всяка от делегациите беше придружаване от някое от 

министерствата.  Отделно  от  Централната  избирателна  комисия 

всяка  делегация  имаше на  разположение  един човек,  който да  се 

грижи за  нея.  Бих  искала  с  по  едно  изречение  да  благодарим на 

Централната  избирателна  комисия на  Република  Азербайджан, 

както и на придружаващите ни от съответното министерство, защото 

организацията  беше  изключително добра.  Ние  нямахме  като  в 

други  държави,  където  съм  била,  определени  секции,  където  да 

ходим, тоест беше ни разрешено където искаме и когато искаме да 

отидем.  Разбира  се,  колегите  Силва  Дюкенджиева и  Александър 

Андреев ще кажат всичко, което желаят. Моите впечатления са (ние 
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видяхме около десетина секции – пет-шест сутринта и пет-шест след 

обяд), че изборите протекоха при изключително добро техническо, 

материално обслужване,  спокойствие и ред.  Бях поканена за едно 

изречение в тяхната национална телевизия, попитаха ме дали нямам 

забележки. Казах, че аз лично не съм видяла нещо, за което да 

отправям  каквито  и  да  било  забележки  и  че  имаше  над  300 

представители на Организацията за сигурност и сътрудничество 

в  Европа. Казах,  че най-вероятно те,  както във всяка  държава, 

ще  имат  своите  забележки  и  те  са  там,  за  да  забелязват.  Аз 

казах,  че  съм  изключително  доволна  от  това,  че  наистина 

влизах  спокойно  навсякъде  с  един  бадж.  Знаете  процента,  с 

който спечели изборите старият президент – 84%. Кандидатите 

бяха  10.  Това,  което  ми  направи  впечатление,  е,  че  един  от 

кандидатите с най-голям следващ процент беше режисьорът на 

„Бялото слънце над пустинята” – един страхотен филм, знаете.

Много ви моля,  в  мрежата е  качен проектът за  писмо до 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия  на 

Република Азербайджан:

„Уважаеми господин Панахов,

Централната  избирателна  комисия  на  Република  България 

изразява благодарност за отправената покана и отличните условия 

на работа, които бяха предоставени на нашите представители Мария 

Мусорлиева – заместник-председател на ЦИК, Силва Дюкенджиева 

и  Александър  Андреев  –  членове  на  ЦИК,  в  качеството  им  на 

наблюдатели на изборите за Президент на 9 октомври 2013 г. и гости 

на Вашата комисия.”

Колеги, толкова мило ни посрещнаха, че не бихме могли да 

не  изразим  с  едно  изречение  благодарността  си  и  ви  моля  да 

гласуваме това благодарствено писмо.

Моля ви, който е съгласен, да гласува.

Гласували 12 члена на ЦИК: за – 12, против – няма.
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Точка  6. Благодарствено  писмо  до  Министерството  на 

земеделието на Република Азербайджан.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: „Уважаеми  господин 

министър, Централната избирателна комисия на Република България 

изразява  огромната  си  благодарност  на  зам.-министър  Аслан 

Асланов,  (и  ще  добавя  двете  имена  на  хората,  които  ни 

придружаваха) за  топлото посрещане на нашите представители на 

територията на Република Азербайджан.”

Моля ви да гласуваме и това писмо. Който е съгласен, моля 

да гласува.

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

 

Точка  7.  Благодарствено  писмо  до  Министерството  на 

външните работи.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: И тъй като заминах и не 

можах  да  предложа  същото  на  уважаемата  Централната 

избирателна комисия да благодарим на нашето Министерство на 

външните  работи,  дирекция  „Права  на  човека”,  които 

осъществиха отлични условия за съвместна работа на мен и на 

колегата Караджов, ви моля да благодарим и за това. Защото за 

първи  път  виждам  толкова  добро  сътрудничество между  две 

институции в  абсолютно  единство  за  общата  работа  и 

представителство на Република България. Писмото е следното:

„Уважаеми  господин  министър,  Централната  избирателна 

комисия на Република България изразява задоволство за отличното 

сътрудничество  между  дирекция  „Права  на  човека“  към 

Министерството на външните работи в лицето на нейния директор г-

н  Димитър  Филипов  и  г-жа  Татяна  Мухлова  –  дипломатически 

служител  І  степен,  по  повод  среща  –  преглед  на  ОССЕ  от  23 
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септември до 4 октомври 2013 г. за изпълнение на ангажиментите в 

областта на човешките измерения във Варшава, Полша.”

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Благодаря Ви, уважаеми колеги.

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря,  госпожо 

председателстваща.  Уважаеми  колеги, на  разположение  на 

Централната  избирателна  комисия сме  оставили  материалите, 

които донесохме от  Република  Азербайджан,  свързани с  техните 

президентски  избори,  включително и  Изборния  кодекс на 

Азербайджан, така че който иска, може да се запознае с него.

Аз обаче искам да ви помоля да утвърдим една фактура за 

сумата от … лева, с които сме закупили сувенири, които от името на 

Централната  избирателна  комисия на  Република  България  бяха 

подарени на  Централната избирателна комисия на  Азербайджан 

и моля Комисията за одобрението на този разход.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Моля  ви  да  одобрим 

този разход за сувенири, който е много минимален, а и сувенирите 

не ни стигнаха.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

 

Точка  8.  Докладна  записка  от  главния  секретар  госпожа 

Лилия Богданова относно закупуване на калкулатори за нуждите на 

ЦИК и нейната администрация.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, имам 

да  ви  докладвам  една  докладна  записка  от  госпожа  Лилия 

Богданова  –  главен  секретар  на  администрацията  на 

Централната  избирателна  комисия,  относно  закупуване  на 

калкулатори за нуждите на Централната избирателна комисия и 
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нейната  администрация.  Необходимо  е  да  се  закупят  30  броя 

калкулатори, общата стойност на разхода е в размер до … лв. с 

ДДС.

Към  настоящия  момент  по  бюджета  на  Централната 

избирателна  комисия  по  §  10-00  „Издръжка”  има  налични 

средства за покриване на посочения разход.

Също  като  при  господин  Христов  са  дадени  няколко 

модела. Цената е съвсем приемлива.

Колеги,  моля  ви  да  гласуваме  това  предложение  на 

главния секретар. Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение.

Заповядайте, господин Бояджийски.

Точка  9.  Имейл от  Анна Сольом от фирма  „Scytl”относно 

презентацията, проведена в ЦИК.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря.  Колеги,  в  дневния 

ред има точка, в която да ви докладвам за писмото на госпожа Анна 

Сольом, която е изпратила  информация за  гласуването с машини, 

така  нареченото  машинно  гласуване.  Знаете,  в  Централната 

избирателна комисия имаше среща, присъствахме няколко членове 

–  тези  бяхме  преценили,  че  ни интересува  темата  и,  разбира се, 

имахме възможност да дойдем, тъй като срещата не е във връзка с 

ангажименти  на  Централната  избирателна  комисия  по 

произвеждането на каквито и да било избори.

Обръщам  внимание  на  следното.  Фирмата,  която 

предоставя  тези  системи  за  електронно  гласуване,  се  нарича 

„Scytl”.  Беше  направена  презентация  на  целия  процес  на 

провеждане  на  гласуването  –  от  идентифицирането  на 

избирателя  до  допускането  му  до  гласуване,  съответното 

гласуване  с  машинен  четец  и  напускането  на  избирателя. 
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Мисля, че имах вече възможност да докладвам за тази среща и 

материалите са качени във вътрешната мрежа. Неудобството е, 

че  са  на  английски,  но  от  презентацията  може  да  се  добие 

представа за целия процес. Разбира се, ако Комисията прецени, 

че  е  необходимо,  може  да  възложи  превода  на  съответните 

документи.

Писмото,  което  докладвам,  е  с  вх.  № 998  от  8  октомври 

2013 г.,  то също е качено във вътрешната мрежа. С него освен 

че  ни  благодарят  за  срещата  ни  уведомяват  и  за 

обстоятелството, че тази фирма „Scytl” е спечелила обществена 

поръчка, за да бъде фирмата, която да оповести резултатите от 

екзит половете и другите проучвания,  които ще се извършат в 

четирите  дни  на  европейските  избори.  Тя  ще  се  занимава  с 

обединяването  на  тези  резултати,  обобщаването  и 

съобщаването им.

Изпратили са и своите координати за контакт. Предлагам 

ви,  колеги,  който  има  възможност,  да  се  запознае  с  тази 

организация.  При  положение  че  тя  ще  има  отношение  към 

работата  по  произвеждането  на  изборите  за  Европейски 

парламент,  предполагам,  че  Централната  избирателна  комисия 

по един или друг начин ще си сътрудничи с нея, дори да не е за 

машинно гласуване.

Това е моят доклад по отношение на писмото.

По отношение на срещата искам пак да се върна и да дам 

някои подробности. Машинното гласуване беше ни представено 

като организация с възможност за електронизиране на процеса 

от  влизането  на  избирателя  в  изборното  помещение, 

идентифицирането  му  като  такъв  в  избирателния  списък, 

получава  се  една  сим  карта,  с  която  той  може  да  влезе  и  да 

упражни  правото  си  на  глас  в  специални  модули.  Бяха 

представени  три  вида  такива  модули  с  различни  финансови 
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параметри.  Не  бих  могъл  да  кажа  с  точност  сумата  до 

последното евро, но мисля,  че цените бяха между 1000 и 3000 

евро в зависимост от различния модул. Беше доста интересно. 

Дори да  не  може да  се въведе  цялата  система поради не само 

високата  цена,  но  и  поради  специфичната  работа  с  нея  и 

обучението,  което трябва да минат избирателите,  да свикнат с 

мисълта,  че  могат  да  гласуват  машинно,  поне  част  от  нея  да 

може да се въведе, също би било от интерес и нововъведение в 

изборния процес в Република България.

Това е, което имам да кажа в тази връзка. Колегите, които 

присъстваха  на  срещата,  могат  да  добавят  нещо.  Иначе  пълна 

информация може да получите от мултимедийната презентация 

и  другите  документи,  които  фирмата  предостави  и  те  са  във 

вътрешната мрежа.

Точка  10.  Писмо  до  главния  секретар  на  Министерския 

съвет.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  моля  да  имате 

предвид,  че  на  по-предишното  заседание  докладвах  писмо  с 

№ 967 от 2 октомври 2013 г. Писмото е от главния секретар на  

Министерския  съвет.  Качено  беше  във  вътрешната  мрежа, 

уведомих  ви,  че  е  пристигнало,  обсъждахме  и  след  това  съм 

написал  един  проект  за  отговор,  с  който  се  надявам  сте  се 

запознали,  защото  ще  ви  предложа  днес  в  заседанието  да  го 

гласуваме.

Ставаше дума за суми, които са по изпълнителни листове 

срещу  общинска  избирателна  комисия,  които  Министерският 

съвет иска  от  Централната  избирателна  комисия  да  заплати. 

Ако сте се запознали и имате готовност да го дискутираме, да 

продължа с него,  ако не,  да дам думата на някой друг колега. 

17



Докато се запознаете по-подробно с писмото, ще ви кажа какво 

е становището.

На  първо  място,  не  споделяме  становището  на 

администрацията на Министерския съвет. Съображенията са, че 

макар  и  Централната  избирателна  комисия  да  е  юридическо 

лице на бюджетна издръжка, в нейната структура не фигурират 

общинските  избирателни  комисии  като  такива.  В  нейната 

структура  фигурира  администрация  на  Централната 

избирателна комисия, тя обаче пък не е юридическо лице. Да не 

говорим,  че  общинските  избирателни  комисии  също  не  са 

юридическо лице,  но този въпрос не  е  засегнат  в дълбочина в 

писмото. Средствата за издръжката на общинските избирателни 

комисии  и  при  сегашната  редакция  на  закона,  и  при 

предишната са все за сметка на държавния бюджет, а където е 

предвидено в Изборния кодекс, на общинския бюджет. Това са 

разпоредбите  на  чл.  13,  ал.  2  и  чл.  280,  т.  10  от  Изборния 

кодекс, даващи основание за подобен извод.

Поради  което  и  във  връзка  с  обстоятелството,  че 

конкретният изпълнителен лист е издаден още на 20 юли 2012 

г.  по  административно  дело  №  262/2012  г.  по  описа  на 

Административен съд – Велико Търново, имащо отношение към 

общите избори,  проведени в 2011 г.,  Централната избирателна 

комисия не може да се яви длъжник по този изпълнителен лист. 

Поне  аз  не  виждам  основание  за  промяна  в  досега  спазвания 

ред,  при  който  тези  задължения  са  били  поемани  от 

Министерския  съвет.  Друго  ще бъде,  ако имаме  изпълнителен 

лист  срещу  Централната  избирателна  комисия,  която  е 

самостоятелно юридическо лице,  има правосубектност,  има си 

бюджет  и  може  да  покрива  разходите  си  от  този  бюджет.  С 

общинските избирателни комисии работата не стои така.
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И само  да  добавя,  предвидил  съм,  колеги,  възможността 

за  предвидения  в  Административно-процесуалния кодекс  спор 

за  подведомственост  между  органи по  чл.  19,  тъй  като  това  е 

легалният  начин  за  изход  от  ситуация,  в  която  два 

административни  органа  считат  всеки  за  себе  си  в  своите 

мотиви,  че  не  са  компетентни.  Това  е  в  последния  абзац  на 

писмото.

За  да  не  повдигаме  ние  препирнята,  тъй  като  не  сме  я 

започнали  ние,  напомняме,  че  ако  не  се  приемат  нашите 

аргументи, ние нямаме нищо против, готови сме да участваме в 

такава процедура.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  предлагам  последният 

абзац  да  отпадне,  доколкото  не  виждам  място  за  спор  по 

подведомственост  в  случая,  а  да  обясним,  че  в  бюджета  на 

Централната  избирателна  комисия  няма  такива  предвидени 

средства  и  не  може  да  бъдат  предвидени  такива  кредити  по 

бюджета  за  2014  г.  За  съжаление  трябва  да  го  кажем ясно  на 

администрацията  на  Министерския  съвет,  аз  не  знам  кой  от 

администрацията е подготвил  и е поднесъл на главния секретар 

проекта на писмо, но от писмото става ясно, че някой просто не 

е  искал  да  погледне  по  същество  въпроса  и  е  подходил 

формално, да не кажа нещо повече.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  други 

изказвания има ли? Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз съм съгласна с предложението 

на колегата Солакова.  Имам едно предложение за редакция на 

предпоследния абзац. Вместо това, което е записано в началото 

на абзаца,  абзацът да започне така:  „След 24 февруари 2013 г. 

ЦИК  е  юридическо  лице  на  бюджетна  издръжка  и  може  да 
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изплаща само издадените срещу нея изпълнителни листове.” И 

нататък следва текстът.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Отнася  се  за  общите  избори  и 

бюджетът  за  общите  избори не  е  на  Централната  избирателна 

комисия, а на Министерския съвет.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Този  текст  се  налага  именно 

заради  писмото  на  Министерския  съвет,  затова  го  е  включил 

колегата  Бояджийски.  Аз го поддържам, но ви предлагам тази 

редакция.  И  да  възприемем  предложението  на  госпожа 

Солакова.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Така  както  върви  текстът,  предлагам 

да  усилим  обстоятелството,  че  в  крайна  сметка  общинските 

избирателни  комисии  не  са  включени  в  административната 

структура и администрацията  на ЦИК.  И да  си върви текстът,  

че  именно поради това  изпълнителен  лист  срещу Централната 

избирателна  комисия  може,  но  изпълнителен  лист  срещу 

общинските  избирателни  комисии  –  не  може.  С  една  дума, 

искам  да  се  подчертае  фактът,  че  общинските  избирателни 

комисии не са включени към администрацията на Централната 

избирателна комисия.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Във  втория  абзац  е  записано 

подробно  това  нещо.  Може  би  с  други  думи,  но  смисълът  е 

такъв. Разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Изборния кодекс в сила 

от 14 февруари 2013 г., по силата на която ЦИК е юридическо 

лице  на  бюджетна  издръжка  първостепенен  разпоредител  с 

бюджетни кредити, не касае общинските избирателни комисии. 

Техният статут не е променян от влизането в сила на Изборния 

кодекс.  Общинските  избирателни  комисии  не  са  и  част  от 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия. 

Средствата за тяхната издръжка,  възнаграждения за дежурства 

и заседания, както и за произвеждани на частични избори не се 

20



изплащат от бюджета на ЦИК, а от държавния бюджет или от 

бюджета на съответната община.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колегата Ерхан Чаушев иска да е 

по-категорично първото изречение.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, аз се съгласих.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен  с  предложения  проект  заедно  с  приетите  от 

докладчика забележки и предложения, моля да гласува.

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

Заповядайте, господин Караджов.

Точка 11. Избор на експерт за представяне на становище за 

изготвяне на проект на техническо задание за деловодна система.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ: Уважаеми  колеги, на 

предното  заседание ви  уведомих  за  докладна  записка от 

главния секретар на администрацията на ЦИК, разпределена на 

мен,  на  колегата  Чаушев  и  колегата  Бояджийски.  Докладната 

записка  е  във  връзка  със  сключване  на  граждански  договор  с 

експерт  за  изготвяне  на  проектно-техническо  задание  за 

деловодна  система.  Миналия  път  ви  уведомих  за  целта  на 

проектодоговора,  а  именно изготвяне  на  проект за  техническо 

задание,  тоест  проучване  във  връзка  с  възможността 

Централната  избирателна  комисия  да  изгради  подходяща  за 

работа  на  Комисията  деловодно-информационна  система,  като 

срокът за изпълнение е седем дни след предоставяне от страна 

на  Централната  избирателна  комисия  на  информация  относно 

входяща и изходяща кореспонденция в рамките на една година, 

а  именно едногодишният период да  обхваща октомври 2012 г. 

до септември 2013 г. 

Възнаграждението  за  експерта  се  предлага  да  е  … лева. 

Срокът  на  служителите  на  администрацията  на  ЦИК  да 
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предоставят  необходимата  информация  е  едноседмичен,  както 

и  приемането  на  извършената  работа  за  изготвения  проект  за 

техническо  задание  съгласно  гражданския  договор  да  се 

извърши след  решение  на  работната  група,  която  да  докладва 

на  Централната  избирателна  комисия  изготвения  проект  за 

техническо задание.

Надявам  се,  че  всички  членове  на  Комисията  са  се 

запознали  с  тази  докладна  записка  и  ако  имате  някакви 

въпроси, аз съм готов да ви отговаря. Ако не, моля да поставите 

на  гласуване  това  предложение  на  главния  секретар  на 

Комисията.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз имам на този етап един въпрос, 

свързан  с  информацията,  която  ще  бъде  предоставена  на  този 

експерт,  който  е  посочен  като  експерт  по  сигурност  на 

информацията  и  внедряване  на  деловодни  системи.  В 

докладната  записка  е  посочено,  че  на  този  експерт  ще  се 

предостави  входяща  и  изходяща  кореспонденция  за  една 

година.  Тази  информация  заедно  с  личните  данни  или  без 

личните  данни  ще  бъде  предоставена?  И  кога  евентуално  ще 

бъде  изготвена  информацията,  ако  тя  ще  бъде  без  личните 

данни?

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Уважаеми  колеги,  на 

експерта ще му бъде предоставена информация само за броя на 

входящите и изходящи документи за една година, така както е 

посочено,  без  да се предоставят  каквито и да  е  други данни – 

било  то  лични  или  от  сигнатурата  на  деловодството  на 

Комисията.  Само  относно  броя,  така  както  е  описано.  Във 

връзка  с  направеното  предложение  главният  секретар  е 

изложил  по-долу,  а  именно  броя  на  входящите  и  изходящите 

документи  за  една  година  с  активен  период  на  избори.  Като 

едногодишният  период  включва  информация  относно  броя  на 
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входящите  и  изходящите  документи  от  октомври  2012  г  до 

септември 2013 г.

Експертът  господин  Перцански  беше  поканен  на 

заседание  на  работната  група,  определена  с  решение  на 

Комисията,  и  много  професионално  изложи  своите  аргументи 

във  връзка  със  своя  професионален  опит,  във  връзка  с 

познанията  си  относно  деловодни  системи,  включително  и 

осигуряване  на  необходимата  степен  на  сигурност  за 

информацията,  която  се  събира  и  обработва  от  такава 

деловодна система. В тази връзка експертът има и този опит и 

той е посочен в неговата кратка биографична справка.

Ако  няма  други  въпроси  ви  предлагам  да  определим 

господин  Перцански  срещу  възнаграждение  от  … лева  да 

направи  проект  за  техническо  задания  за  създаване  на  такава 

система,  която  да  предостави  на  работната  група  и  която  да 

излезе  с  конкретно  решение  пред  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Други  въпроси  имате 

ли, колеги? Предложения?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Не  че  искам  да  изглежда,  че  се 

заяждам,  но  тъй  като  в  първата  част  на  докладната  записка 

относно  условията  за  сключване  на  гражданския  договор  е 

посочено  в  т.  2  входяща  и  изходяща  кореспонденция.  Затова 

благодаря  на  господин Караджов,  който  направи  уточнението, 

че  става  въпрос  за  броя  на  входящата  и  изходяща 

кореспонденция,  постъпила  и  изпратена  от  Централната 

избирателна комисия.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, нека гласуваме 

предложението  на  господин  Караджов  да  се  гласува 

съответното доверие на господин Перцански.
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Който  е  съгласен  с  така  направеното  предложение,  моля 

да гласува.

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

Заповядайте, госпожо Солакова.

Точка  12.  Писмо от ОИК – Провадия,  относно предсрочно 

прекратяване  на  правомощията  на  кмета  на  кметство  Снежина, 

община Провадия, област Варна, и предложение до Президента на 

републиката за насрочване на частичен избор.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  докладвам  ви  преписка, 

която за сведение ви беше докладвана на предишното заседание. На 

10 октомври постъпи допълнително препис-извлечение от протокол 

на Общинската избирателна комисия – Провадия, към вх. № 993 от 8 

октомври 2013 г. Извлечението включва и решение за уведомяване. 

На  основание чл.  279,  ал.  2  от  Изборния  кодекс  Общинската 

избирателна  комисия  –  Провадия,  предлага  Централната 

избирателна комисия да направи предложение пред Президента 

на  Република  България  да  насрочи  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство в с. Снежина, община Провадия, Варненска област.

На  предишното  заседание  ви  докладвах,  че  е  получено 

решението за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета 

поради смърт.

Предлагам ви да изпратим предложение до Президента на 

Република  България  въз  основа  на  получените  документи  с 

посочения входящ номер, решения, приети по протокол № 43 от 

4  октомври  2013  г.  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Провадия,  а  именно  Решение  №  307  за  предсрочно 

прекратяване  пълномощията  на  кмета  на  кметство  Снежина, 

община Провадия,  и Решение № 308 от същата дата по същия 

протокол, с което се предлага Президентът да насрочи частичен 

избор.
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Колеги,  който  е 

съгласен с предложението за частичен избор в с. Снежина, моля 

да гласува.

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

Заповядайте, госпожо Солакова.

Точка  13.  Докладна  записка  от  главния  секретар  госпожа 

Лилия Богданова относно представяне на проектобюджет за 2014 г. 

и актуализирани бюджетни прогнози за 2015 и 2016 г.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  докладвам  ви  докладна 

записка на този етап за да ви предложа на  заседанието да бъдат 

поканени  главният  секретар  госпожа Богданова  и  главният 

счетоводител Виолета Георгиева.

С вх.  № 1024 от  14 октомври 2013 г.  е  изготвена  докладна 

записка въз основа на писмо от  Министерството  на  финансите с 

вх. № 1011 от 10 октомври 2013 г. във връзка с проектобюджета за 

2014 г. и разходните тавани за 2015 и 2016 година. На този етап – 

само в тази връзка. Те са изготвили докладната записка, изготвили 

са  проекта  на  писмо  до  министъра  на  финансите  с 

приложенията, в които се прави корекция в проектобюджета за 

2014 г. и разходните тавани за 2015 и 2016 г.

Ако  Комисията  няма  нищо  против,  да  влязат  в 

заседанието  и  да  представят  на  вниманието  на  ЦИК 

предложението. Моля да гласувате направеното предложение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с направеното предложение за тази презентация, моля 

да гласува.

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

Госпожо Солакова, имате думата.
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 Точка 14.   Справка относно архивирането на документите от 

произведените избори за народни представители през 2009 г.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  докладвам  ви  примерен 

списък,  който  чрез  методиста  по  архивиране  към  Народното 

събрание ни  е  представен  от  Централен  държавен  архив,  на 

документи от избори със срокове за съхранение от 21 февруари 2012 

г., утвърден от председателя на Държавна агенция „Архиви”, с вх. № 

1014  от  11  октомври  2013  г.  Предлагам  да  се  остави  в  23-а 

канцелария за запознаване от всички колеги, да се предостави един 

екземпляр на експертната комисия и на главния секретар госпожа 

Богданова.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Колеги,  чухте 

предложението.  Да  гласуваме  и  това  предложение.  Който  е 

съгласен да се предостави екземпляр на госпожа Богданова…

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Извинявам се много, 

но не разбрах, да се предостави екземпляр от какво? Ако може, 

да поясните.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Примерен списък на документи от 

избори със срокове на съхранение. Тъй като списъкът е дълъг, 

затова  да  се  остави  в  23-а  канцелария  на  видно  място  за 

запознаване от всички колеги. Да се предостави на експертната 

комисия, както и на главния секретар госпожа Богданова.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Може  би  аз 

пропуснах, но целта на този примерен списък е?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да се запознаят със сроковете.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря Ви. В тази 

връзка  мога  ли  да  използвам  това,  че  коментираме 

архивирането, за да поставя на вниманието ви въпроса дали да 

не  обсъдим  възможността  и  да  помислим  да  привлечем 

допълнителни сътрудници, ако мога така да кажа, за целите на 

архивирането,  тъй  като  ми  се  струва,  че  би  било  добре.  Ще 
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можем  да  приключим  своевременно,  да  освободим  малката 

зала,  която вече е блокирана.  Може би един или двама, но ми 

прави впечатление, че работата наистина е тежка, материалите 

са  много.  По  същото  време  ние  имаме  вече  в  намален  обем 

администрация в  сравнение с  преди  сътрудниците,  които бяха 

ангажирани. Може би ако за кратък период от време – седмица 

или две  –  привлечем един или двама  сътрудници,  може би  от 

Народното събрание,  би било удачно.  Не мога да си спомня в 

момента  кои  бяха  членовете  на  групата  по  архивиране,  но 

госпожа  Солакова  при  всички  случаи  е  ангажирана  с  този 

въпрос.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Тъй  като  казахте  служители  от 

Народното събрание…

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Казах „може би”.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз по-скоро мисля, че може да се 

обсъди възможността за бивши сътрудници, които са работили 

в  Централната  избирателна  комисия  и  добре  познават 

хранилищата, мястото, където се съхраняват документите.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Нямам  предвид 

конкретни  лица  нито  поставям  някакви  ограничения,  просто 

поставям на вниманието ви факта, че според мен прекомерно се 

проточи  процесът  по  архивирането,  за  това  има  обективни 

основания  и  ви  предлагам  тази  група,  която  е  определена  с 

решение (не мога в момента да си възстановя кой влиза в нея) 

да привлече допълнителни сътрудници, които за кратък срок да 

приключат този трудоемък процес.

Госпожо Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз нямам нищо против и считам, 

че  е  хубаво  да  привлечем  сътрудници,  но  подкрепям 

предложението  на  госпожа  Солакова  –  по-добре  е  да 

ангажираме  наши  бивши  сътрудници,  които  са  запознати  и  с 
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хранилищата,  и  с  начина  на  съхраняване  на  документите  от 

предходните  избори.  Става  дума  за  Снежана  Велкова  и  за 

Пенка  Добрева,  ако  имат  възможност.  Ако  някоя  от  тях  не 

желае,  предлагам  да  разговаряме  с  други  наши  сътрудници, 

които  сме  назначавали  по  време  на  избори  и  сме  останали 

удовлетворени от тяхната работа и знаем, че ще има резултат от 

тяхната дейност.

Предлагам да възложим на секретаря на Комисията, който 

е  и  ръководител  на  групата  по  архивирането,  да  разговаря  с 

двете служителки и да ни направи предложение.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Аз  лично  бих  ви 

предложила  тази  група  –  госпожо  Солакова,  може  би  ще  ми 

помогнете  кой влиза  в тази група,  знам,  че имаме решение на 

ЦИК, с което тя е определена – да излезе с едно предложение за 

какъв вид работа и характер работа става дума и съответно да 

преценим какви сътрудници да привлечем.

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз ви информирам, че към 

настоящия  момент  работата  се  забави  (спомняте  си  от  първия 

доклад  за  работата  на  работната  група  по  архивирането) 

дотолкова доколкото трябваше да бъдат оформени протоколите 

и  решенията  на  комисията  от  Избори  2009  г.  Към  настоящия 

момент  това,  което  остава,  е  само  относно  секционните 

протоколи от  гласуването  в  чужбина.  Иначе  като  архивни 

единици  са  подготвени  както  протоколите  от  заседанията  на 

Централната  избирателна  комисия,  така  и  всички  решения, 

включително документите,  свързани  с  регистрацията  на 

партиите,  отказите  и  заличаването  на  регистрацията  на 

партиите.  И  пак  ви  казвам,  остава  единствено  и  само 

попълването на архивните единици със секционните протоколи 

от чужбина. Работата там се затруднява дотолкова доколкото на 
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самите чували – това е  предложение един вид де леге ференда 

оттук  нататък  Комисията  да  има  предвид,  като  дава 

методически указания за работата в чужбина, просто надписът 

на  чувала  винаги  да  съдържа   датата  и  годината,  но  и  вида 

избор,  защото  се  оказва,  че  в  по-голямата  част  от  случаите 

върху чувала има надпис „Избори 2009 г.” и номер на секцията,  

включващ  всички  цифри  на  самата  секция.  И  сега  се  отварят 

чувалите,  за  да  се  отбележи  дали  има  в  тях  документи  от 

изборите  за  Европейски  парламент или  от  изборите  за 

Народното събрание.

Също бих искала да помислим, но госпожа Мая Андреева 

и господин Владимир Христов отсъстват,  те са част от състава 

на  комисията,  но  ще  се  съберем  дори  в  тяхно  отсъствие,  да 

предложим наистина лица, които са работили като сътрудници 

в  Централната  избирателна  комисия  дотолкова  доколкото 

познават  добре съдържанието,  което се  съхранява  в отделните 

хранилища.  На  този  етап  това  е  хранилището  86-а  стая,  но 

трябва да  се  отворят  още  доста  чували,  в  които  да  се  види 

съдържат  ли  се  протоколи или  се  съдържат  само  документи, 

които подлежат на унищожаване.

Щяхме  да  направим  предложение след  заседание  на 

експертната  комисия,  но  тъй  като  така  или  иначе  съм  взела 

думата,  това е свързано и с примерния списък. Ще се направи 

корекция дотолкова доколкото първоначалното ни предложение 

беше  да  се  архивират  в  архивни  единици  и  да  се  предадат  в 

Централен  държавен  архив  и  протоколите  от  секционните 

избирателни комисии в страната, ако си спомняте, тъй  като въз 

основа  на  извършена  от  нас  проверка  се  установи,  че  в 

Централната  избирателна  комисия  се  съхраняват  първите 

екземпляри,  тоест  тези,  които  са  попълнени  с  химикал.  След 

справка  обаче  в  този  примерен  списък  ще  се  окаже,  че  тези 
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протоколи трябва да се съхраняват само пет години и след това 

подлежат  на  унищожаване.  Те  не  подлежат  на  предаване  в 

Централен държавен архив.

Затова  Централната  избирателна  комисия  отново  ще 

предаде  протоколите и  решенията на Централната избирателна 

комисия  от  заседания,  ще  предаде  протоколите  на  районните 

избирателни  комисии  от  изборите  за  народни  представители, 

както и секционните протоколи от гласуването в чужбина. Това 

ще  бъдат  в  общи  линии  документите,  които  ще  бъдат 

обработени  и  ще  бъдат  оформени  като  архивни  единици  за 

предаване.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Може  ли  да  ми 

припомните кои колеги влизаха в състава на комисията?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  В  комисията  сме  включени  аз, 

Сабрие  Сапунджиева,  Бисер  Троянов,  Ерхан  Чаушев,  Румяна 

Сидерова, Мая Андреева, Владимир Христов.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: При това положение 

може  би  трябва  да  помислим  кой  ще  замести  госпожа 

Сапунджиева.

Господин  Бояджийски,  желаете  ли  да  заместите  госпожа 

Сапунджиева в комисията по архивирането?

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Съгласен съм.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен  на  мястото  на  госпожа  Сабрие  Сапунджиева  в 

комисията  по  архивиране  (може  би  не  казвам  точното  й 

наименование) да бъде включен господин Паскал Бояджийски, 

моля да гласува.

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Аз  гласувах „против” и  искам да 

кажа  защо.  Колеги,  не  съм  против  включването  на  господин 

Паскал Бояджийски, може би съм против начина, по който това 
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се случи. Защото сега, сещайки се още повече, че днес госпожа 

Сапунджиева  подаде  своето  заявление  за  предсрочно 

прекратяване  на  нейните  правомощия,  можеше  да  се  обмисли 

да  се  внесат  протоколни  решения,  които  трябва  да  бъдат 

приети. Защото с оглед и на експертната комисия има и проект 

на заповед, а такова протоколно решение в момента нямаме, за 

да може да се приемат наведнъж и да стане прецизно, а не така 

набързо, урбулешката.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз се надявам, че не 

ни обвинявате в непрецизност при вземането на това решение. 

То  беше  подложено  на  гласуване  и  взето  по  законовия  ред. 

Благодаря Ви.

Да  продължим  с  дневния  ред.  Госпожо  Сидерова,  имате 

думата. 

Точка  15.  Докладна  записка  от  главния  секретар  госпожа 

Лилия  Богданова  относно  определяне  на  възнагражденията  на 

главните експерти след проведената конкурсна процедура.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, на предходното заседание 

като  ръководител  на  комисията  по  провеждане  на  конкурс  за 

главен  експерт  в  администрацията  на  ЦИК  ви  докладвах,  че 

конкурсът  е  издържан  с  най-високи  критерии  от   Красимира 

Манолова и Ивайло Цонковски.  Взехме решение на същите да 

бъдат издадени актове за назначаване на тези длъжности.

Пропуснала  съм  да  ви  докладвам  размера  на 

възнаграждението,  с  което  ще  трябва  да  бъдат  назначени, 

затова ще моля да изключим видеоизлъчването, за да докладвам 

размера на възнаграждението, който трябва да е част от акта за 

назначаване.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  не 

възразявате,  да  изключим видеоизлъчването  заради  обсъждане 
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на  информация,  представляваща  лични  данни.  Изключваме 

видеоизлъчването  до  приключване  на  въпроса  с  размера  на 

възнаграждението.

Който  е  съгласен  с  предложението,  което  госпожа 

Сидерова  направи  за  размер  на  възнаграждението,  моля  да 

гласува.

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

Имаме решение.

Заповядайте, госпожо Маринова.

ГЕРГАНА  МАРИНОВА:  Колеги,  гласувах  „против”, 

защото  мисля,  че  разликата,  която  се  получава  в  заплащането 

между лицата, назначени по трудов договор, и тези, които сега 

гласувахме  като  главни  експерти,  е  малка  и  тази  разлика  не 

отразява  разликата  в  задълженията  и  в  отговорностите,  които 

носят лицата по трудов договор в сравнение с тези, които са на 

длъжност главен експерт.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте, 

господин Чаушев.

 

Точка 16.  Имейл от Светлана Костадинова от телевизия 

„Нюз 7”  –  запитване  във  връзка  с  подадени сигнали,  касаещи 

заемането на длъжност от кмета на град Плевен.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  ще  ви  докладвам 

преписка, разпределена на господин Калинов, която е при мен, 

тъй  като  аз  съм  докладвал  ситуацията  по  онова,  което  ще  ви 

докладвам сега в момента.

В  мрежата  има  едно  питане  от  Светлана  Костадинова, 

редактор в „Нюз 7” и съответният проект за отговор, който аз 

съм подготвил. Моля да видите за какво става въпрос.

С вх. № 1001 от 9 октомври 2013 г. госпожа Костадинова, 

редактор в „Граждански контрол ТВ”,  в предаване на „Нюз 7” 
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се  обръща към Централната  избирателна  комисия  от  името на 

предаването във връзка с подаден до тях сигнал, касаещ избора 

и  управлението  на  кмета  на  Плевен,  и  ни  моли  да  получи 

отговор на следните въпроси:

Получавали ли са се в ЦИК сигнали за това, че кметът на 

Плевен  освен  длъжността  кмет  работи  и  по  два  трудови 

договора – преподавател в Медицинския университет и хирург 

в университетска болница?

И  второто  питане  е  проверявали  ли  сме  тези 

обстоятелства и какво сме установили.

Проектът  на  отговор,  който  предлагам  на  вашето 

внимание, е следният:

„Уважаема госпожо Костадинова,

Съгласно  протоколно  решение  от  14  октомври  2013  г.  на 

Централната избирателна комисия по Ваше запитване от 9 октомври 

2013 г. Ви уведомяваме за следното:

1. На 18 юни 2013 г. в ЦИК е получен адресиран до ОИК – 

Плевен  и  ЦИК  с  копие  до  Президента  на  Република  България, 

Омбудсмана  на  Република  България,  Общинския  съвет  –  Плевен, 

Националното  сдружение  на  общините  в  Република  България, 

Българска  телеграфна  агенция  и  Информационна  агенция  БГНЕС 

сигнал  от  Христо  Таслаков  –  общински  председател  на  ПП 

„Движение  България  на  гражданите“,  Стефан  Милев  –  областен 

координатор на ПП „Движение България на гражданите“ и Стефан 

Туцев,  в  който се  твърди,  че  кметът  на  община  Плевен Димитър 

Стойков допълнително работи и по още два трудови договора като 

преподавател в Медицинския университет в града и като хирург в 

Университетската болница и се иска прекратяване на правомощията 

му като кмет на основание чл. 42, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
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На 19 юли 2013 г.  в  ЦИК е  получен адресиран до ОИК – 

Плевен  с  копие  до  ЦИК сигнал  от  същите  граждани  със  същото 

искане.

По тези сигнали ЦИК е изискала информация и е получила 

преписи от решение № 741 от 6 юли 2013 г. и решение № 743 от 19 

септември 2013 г.  на  ОИК – Плевен,  с  които посочените  по-горе 

сигнали са оставени без уважение.

2. Процедурата за предсрочно прекратяване на правомощията 

на кметове на общини или кметства е уредена в ЗМСМА.

Съгласно  чл.  42  от  ЗМСМА  компетентните  органи,  които 

разглеждат  сигнали  и  искания  за  предсрочно  прекратяване  на 

правомощията на кметове на общини или кметства са общинските 

избирателни  комисии,  които  въз  основа  на  установени  с 

доказателства  обстоятелства  се  произнасят  с  решение,  което 

съгласно чл. 267 от Изборния кодекс (ИК) може да се обжалва в 7-

дневен срок пред съответния административен съд.

Съгласно  действащото  законодателство  ЦИК  не  притежава 

правомощия по производствата за прекратяване на правомощията на 

кметове на  общини и кметства,  включително и  за  извършване  на 

действия  за  проверка  на  обстоятелствата  и  доказателствата  по 

конкретните случаи.

Такива  правомощия  притежават  единствено  общинските 

избирателни комисии, а също така и административните съдилища 

при евентуално обжалване на съответните решения на общинските 

избирателни комисии по реда на чл. 42 от ЗМСМА във връзка с чл. 

267 от Изборния кодекс.”

Това е моето предложение за отговор.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Аз подкрепям проекта за отговор. 

Действително  това,  което  сме попитали,  това  и  отговаряме.  Само 

предлагам  за  прецизност  вместо  „предсрочно  прекратяване  на 
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правомощията” навсякъде да бъде „предсрочно прекратяване на 

пълномощията”.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ: Не  възразявам,  ако  Комисията  се 

обедини  около  тази  редакция,  но  кметът  осъществява 

правомощия  като  административен  тип  орган.  Пълномощията 

са в друг институт.

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Легалното понятие в закона, чл. 

42  от  Закона  за  местното  управление  и  местната 

администрация, е „пълномощия”.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ: Легалното  може  да  е,  реалното  е 

„правомощия”.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Чухте 

предложението на госпожа Маринова. Възприемате ли го с тази 

поправка, за да подложа текста на гласуване? Или да гласуваме 

отделно.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Възприемам го.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с 

текста на писмото с корекцията, моля да гласува.

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

Имаме решение.

Госпожо Солакова, заповядайте.  

Точка 17.  Докладна записка от главния секретар госпожа 

Лилия Богданова за закупуване на отоплителни уреди.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  предстои  обсъждане  на 

докладната  записка  на  главния  секретар  във  връзка  с 

бюджетната прогноза за 2014 г. Предлагам да поканим главния 

секретар и главния счетоводител в заседанието.

Докладвам  докладна  записка  вх.  №  1007  от  9  октомври 

2013 г. на главния секретар във връзка с искане за осигуряване 

на отоплителни уреди за нуждите на Централната избирателна 
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комисия.  Извършена  е  проверка  на  наличните  към  настоящия 

момент, а именно 5 вентилаторни печки и 5 радиатора, които се 

оказват недостатъчни и с оглед на ниските температури през м. 

октомври  предложението  е  да  се  закупят  електрически  уреди. 

Приложили са разпечатка  от интернет.  Предвидената  стойност 

на разхода е до … лв. с ДДС.

Към  настоящия  момент  в  перо  „Издръжка”  са  налични 

такива  средства.  Главният  секретар  посочва,  че  същите 

електрически  уреди  ще  бъдат  ползвани  при  спазването  на 

изискванията  на  наредба от  2011 г.  за  правилата  и нормите за 

пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Предлагам  да  одобрим  направеното  предложение  и  да 

възложим на главния секретар да се изпълни предложението.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Имате ли коментари, възражения, забележки?

Колеги,  възразявате  ли  да  преустановим 

видеоизлъчването във връзка със срещата с главния секретар и 

главния  счетоводител,  след  което  да  продължим  по  дневния 

ред.  Поради  липса  на  възражения,  преустановяваме 

видеоизлъчването.

Ако  нямате  други  въпроси  или  коментари,  който  е 

съгласен с текста на писмото и приложенията към него, моля да 

гласува.

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

Имаме  решение  да  се  изпрати  писмото  с  приложенията 

към него.

Имате ли други въпроси към главния секретар и главния 

счетоводител? Ако нямате, да ги освободим.

Благодаря ви. Свободни сте. 

Колеги, имате ли други доклади по дневния ред?
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Само  да  кажа,  че  имам 

предложение  комисията  за  вътрешните  правила  да  се  събере 

утре в 11 ч.

 ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Комисията  за  тестовете  относно 

длъжността  главен  юрисконсулт  предлагам  утре  в  10  ч.  да 

окомплектова цялостните варианти за тестовете.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Други  доклади? 

Заповядайте, господин Христов.

Точка  18.        Одобряване  на  възнаграждения  на 

общински  избирателни  комисии  за  проведени  заседания  и 

дежурства: ОИК – Кочериново, ОИК – Никола Козлево, ОИК – 

Стара Загора.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  ви.  Колеги,  имам 

няколко възнаграждения.

Първото  възнаграждение  е  на  Общинската  избирателна 

комисия – Кочериново, област Кюстендил. Получено е писмо с 

вх. № 1016 от 11 октомври 2013 г. за проведено заседание на 26 

септември  2013  г.,  на  което  са  присъствали  председател, 

заместник-председател,  секретар и 12 члена. Заседанието е във 

връзка  освобождаване  на  общински  съветник  и  обявяване  на 

негово  място  на  следващия  в  листата.  Тоест  по  чл.  276  и  чл. 

277, ал. 1 от Изборния кодекс.

Предлагам това заседание да бъде заплатено от държавния 

бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението на господин Христов.

Който е съгласен да се изплати възнаграждението, както е 

предложено, моля да гласува.

Гласували 12 члена на ЦИК: за – 12, против – няма.
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Получили  сме  искане  от 

Общинската избирателна комисия – Никола Козлево, Шуменска 

област,  което  е  с  вх.  №  1015  от  11  октомври  2013  г.,  за 

проведено дежурство на  9  октомври 2013 г.  от трима члена,  а 

именно  председателя,  секретаря  и  един  член.  Дежурството  е 

във  връзка  с  искане  на  НАП в  Шумен  да  бъдат  предоставени 

всички  заповеди  и  решения  за  назначение  на  секционните 

избирателни  комисии  във  връзка  с  проверка  на  НАП.  Тези 

трима души са подготвили и предали на НАП тези документи.

Предлагам  дежурството  да  бъде  изплатено  на  основание 

Решение  №  1486-МИ  от  10  ноември  2013  г.  от  държавния 

бюджет.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, въпроси?

Ако  нямате,  който  е  съгласен  с  предложението  за 

възнаграждение, моля да гласува.

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

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Общинската избирателна комисия 

–  Стара  Загора,  област  Стара  Загора,  е  изпратила  искане  с 

писмо  вх.  №  950  от  30  септември  2013  г.  за  проведено 

заседание на 24 септември 2013 г., на което са били прекратени 

пълномощията на общински съветник и е бил обявен за избран 

следващия член.

На  основание  наше  Решение  № 1486-МИ  от  10  ноември 

2013  г.  и  на  основание  чл.  276  и  чл.  277,  ал.  1  от  Изборния 

кодекс  предлагам  това  заседание  да  бъде  изплатено  от 

държавния бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 

предложеното възнаграждение, моля да гласува.

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

Госпожо Сидерова, заповядайте.
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Точка  19.  Одобряване  на  възнаграждения  за   проведени 

заседания  и  дежурства  от  ОИК  –  Хасково,  ОИК  –  Любимец, 

ОИК – Габрово.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Получили  сме  искане  от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Хасково,  област  Хасково, 

за  изплащане  на  възнаграждение  за  проведено  заседание  на  1 

октомври,  на  което  са  присъствали:  председател,  заместник-

председател,  секретар и 22 члена. Основанието е чл. 277, ал. 1 

от Изборния кодекс. Обявен е за избран общински съветник.

Предлагам изплащане от държавния бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Чухте 

предложението, който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Постъпило  е  искане  от 

Общинската избирателна комисия – Любимец, област Хасково, 

за  проведено  заседание  на  30  август  2013  г.,  на  което  са 

присъствали: председател,  заместник-председател и 8 члена на 

комисията. Заседанието е на основание наше Решение № 1098-

ПВР/МИ от 2011 г. – за отваряне на помещение за ремонт.

Предлагам да се изплати от държавния бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението.

Който  е  съгласен  с  предложеното  възнаграждение,  моля 

да гласува.

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

Имаме решение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Постъпило  е  искане  от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Габрово,  област  Габрово, 

за изплащане на проведено заседание на 4 септември 2013 г., на 

което  са  присъствали:  председател,  секретар  и  11  члена  на 
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комисията.  На  заседанието  е  обявен  за  избран  следващия  в 

листата  общински  съветник.  Приели  са  за  установено,  че  са 

прекратили предсрочно пълномощията на общински съветник и 

са  обявили  следващия  в  листата,  поради  което  заседанието 

следва да се изплати от държавния бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Чухте 

предложението,  който  е  съгласен  с  предложеното 

възнаграждение, моля да гласува.

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

Имаме решение.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  да  направя  едно 

съобщение.  Във връзка  с  изборите за  Европейски парламент и 

обстоятелството,  че  двамата  с  колегата  Караджов сме избрани 

като лица за контакт, разбрахме се в сряда да направим среща с 

представителите  на  Информационното  бюро  на  Европейския 

парламент  и  по  последни  данни  срещата  ще  бъде  за  15  ч.  За 

резултатите  от  срещата  ще  докладваме  след  това  –  какво  ще 

предприемем  съвместно  оттук  нататък.  Мисля,  че  би  било 

удачно  евентуално  да  поканим  и  представител  на 

Информационното бюро отново на наше заседание, но това е за 

в бъдеще. Засега срещата ще бъде в сряда в 15 ч.

 ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожо 

Мусорлиева, заповядайте.

Точка  20.  Одобряване  на  възнаграждение  за  проведено 

заседание и дадено дежурство от ОИК – Бяла.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  само  едно 

възнаграждение  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Бяла, 

област  Русе.  При  перфектно  изпратени  и  много  хубаво 

подредени документи молят  да  им се  изплати едно дежурство 

на 14 септември 2013 г., на което председателят и секретарят са 
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подготвили  материалите  и  изготвили  проект  на  решение  за 

провеждане  на  заседанието  на  Общинската  избирателна 

комисия за 27 септември 2013 г. и за предсрочно прекратяване 

пълномощията  на  общински  съветник  и  обявяване  за  избран 

следващия  в  листата  кандидат  на  общински  съветник  едно 

заседание  на  27  септември  2013  г.,  на  което  са  присъствали: 

председател, заместник-председател, секретар и 10 члена.

Моля ви да гласуваме възнаграждение за едно заседание и 

едно  дежурство  от  държавния  бюджет.  Посочила  съм 

основанията.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението.  Ако  нямате  възражения,  който  е  съгласен  да 

бъдат изплатени възнагражденията, моля да гласува.

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

 Имате  ли  други  доклади?  Ако  нямате,  ви  предлагам  да 

приключваме  днешното  заседание  и  ви  предлагам  следващото 

да е в петък, 18 октомври, от 13,30 ч.

Благодаря  ви.  Приятна  почивка!  Закривам  днешното 

заседание.

(Закрито в 16,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова
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Стенограф:

Стойка Белова
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