
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 372

На 25 октомври 2013 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Имейл  от  Григор  Петров  –  документи  от  Министерски 

съвет  за  прехвърляне  на  имущество  от  Министерския  съвет  на 

Централната избирателна комисия и писмо от Министерския съвет с 

приложен утвърден оригинал за приемно-предавателен протокол за 

предадено на 21.10.2013 г. имущество на ЦИК. 

Докладва: Севинч Солакова

2.  Докладване  на  постъпили  заявления  от  общински 

избирателни комисии за изплащане на възнаграждения за проведени 

заседания и дежурства от: ОИК – Главиница, ОИК – Карлово, ОИК – 

Сливница, ОИК – Тополовград, ОИК – Искър, ОИК – Елхово, ОИК – 

Ботевград, ОИК – Разград, ОИК – Стара Загора, ОИК – Любимец, 

ОИК – Искър, ОИК – Белослав, ОИК – Пордим, ОИК – Карнобат, 

ОИК – Столична община, ОИК – Севлиево, ОИК – Смолян, ОИК – 

Никола Козлево, ОИК – Белене, ОИК – Девин, ОИК – Ловеч, ОИК – 

Тунджа и ОИК – Варна.  

Докладват:  Паскал  Бояджийски,  Ерхан 

Чаушев,  Севинч  Солакова,  Красимир 

Калинов,  Венцислав  Караджов  и  Силва  

Дюкенджиева



3. Докладна записка от главния секретар на администрацията 

на ЦИК Лилия Богданова за закупуване на отоплителни уреди. 

 Докладва: Севинч Солакова

4.  Имейл  от  Борис  Иванов  –  началник  на  кабинета  на 

председателя на Народното събрание – потвърждаване на датата и 

часа за провеждане на среща на 23.10.2013 г. 

Докладва: Севинч Солакова

5. Имейл от Венета Димитрова от ОИК – Генерал Тошево, по 

повод неизплатени възнаграждения. 

Докладва: Гергана Маринова

6.  Писмо  от  ГД  „ГРАО“  –  отговор  на  наш  изх.  №  526-

НС/18.10.2013 г., относно справка дали лицето Вилдан Салиева Сали 

е  упражнила  правото  си  на  глас  в  изборите  за  народни 

представители на 12 май 2013 г. 

Докладва: Венцислав Караджов

7.  Информация  от  Татяна  Мухлова  –  Дирекция  „Права  на 

човека“  в  Министерството  на  външните  работи  относно  срещата-

преглед на ОССЕ във Варшава (23.09.2013 г. – 04.10.2013 г.). 

Докладват: Венцислав Караджов и 

Мария Мусорлиева

8.  Имейл  от  ОИК  –  Калояново  с  приложен  списък  с 

регистрирани  кандидати  за  кмет  на  кметство  с.  Ръжево  Конаре  – 

Решение № 6 на ОИК – Калояново и актуален имейл адрес. 

Докладва: Венцислав Караджов

9. Писмо от ОИК – Мъглиж относно изпращане на указания 

във връзка с възникнали проблеми и неизплатени възнаграждения. 

Докладва: Венцислав Караджов

10. Имейл от Бойко Благоев – запитване относно гласуване 

през 2009 г. 

Докладва: Венцислав Караджов
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11. Писмо от МРР с приложен CD с данни за граждани на 

държави  –  членки  на  Европейския  съюз,  заявили  желание  да 

гласуват за Европарламент през 2009 г. и местни избори през 2011 г. 

Докладва: Венцислав Караджов

12. Писмо от Министерството на вътрешните работи относно 

липсващи страници от списъците на секциите в Република Турция. 

Докладва: Венцислав Караджов

13. Писмо от ОИК – Ямбол с молба за отваряне на запечатано 

помещение – приемане на решение. 

Докладва: Венцислав Караджов

14.  Докладна  записка  от  главния  секретар  на 

администрацията на ЦИК Лилия Богданова относно определяне на 

допълнителни  възнаграждения  за  постигнати  резултати  на 

служителите от администрацията на ЦИК. 

Докладва: Румяна Сидерова

15. Постановление на Районна прокуратура – гр.  Варна,  по 

сигнал на ЦИК, изх. № 354/14.08.2013 г. 

Докладва: Бисер Троянов

16. Разни. 

Докладва: Венцислав Караджов

ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Мария Мусорлиева, 

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Валентин Бойкинов, Венцислав 

Караджов,   Владимир Христов,  Емануил Христов,  Ерхан  Чаушев, 

Иванка  Грозева,  Красимир  Калинов,  Паскал  Бояджийски  и  Силва 

Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА: Елена Маркова, Мая Андреева, Александър 

Андреев,  Анна  Колушева-Манахова,  Бисер  Троянов,  Гергана 

Маринова и Мариана Христова. 

Заседанието  бе  открито  в  13,30  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
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* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги  в 

13,30 ч.! 

В момента нямаме кворум. В залата са следните членове на 

ЦИК:  Силва  Дюкенджиева,  Ерхан  Чаушев,  Красимир  Калинов, 

Емануил  Христов,  Паскал  Бояджийски,  Севинч  Солакова  и  аз  – 

Красимира Медарова. 

Поради  липса  на  изискуемия  кворум  в  часа,  в  който  е 

насрочено заседанието, същото следва да бъде отложено за 14,00 ч. – 

половин  час  след  часа  за  насрочване,  съгласно  чл.  15,  ал.  1  от 

Правилника за организация на дейността на ЦИК и организацията на 

работа на нейната администрация. 

Отлагам заседанието за 14,00 ч. 

(14,00 ч.) 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Добър ден,  колеги!  В 

момента  в  залата  са  11  членове  на  ЦИК и  съгласно  действащото 

положение  –  20  действащи  членове  на  Централната  избирателна 

комисия, това е изискуемият кворум за провеждане на заседания. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Имате ли възражения срещу него? Имате ли допълнения към 

проекта за дневен ред? – Няма. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 25 октомври 2013 г. при обявения дневен ред. Допълнения може 

да направите в хода на заседанието. 

Предлагам ви да определим господин Паскал Бояджийски за 

член на ЦИК, който да брои гласовете. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10, против – 1. 
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Имаме решение. 

Давам  думата  на  госпожа  Солакова  по  точка  първа  от 

дневния ред. Заповядайте! 

1. Имейл от Григор Петров – документи от Министерски 

съвет за прехвърляне на имущество от Министерския съвет на 

Централната  избирателна  комисия  и  писмо  от  Министерския 

съвет с приложен утвърден оригинал за приемно-предавателен 

протокол за предадено на 21.10.2013 г. имущество на ЦИК. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  едно  писмо, 

което  сме  получили  по  електронната  поща  от  Григор  Петров  от 

администрацията на Министерския съвет, с вх. № 1040 от 18.10.2013 

г. Към писмото сканирано е приложен препис от Заповед, издадена 

от премиера господин Пламен Орешарски за назначаване на комисия 

за  предаване  на имущество на Централната  избирателна  комисия; 

копие от писмо от министъра на финансите до и.д. главен секретар 

на Министерския съвет с разрешение имущество на обща балансова 

стойност … лв. да се предаде на Централната избирателна комисия, 

както и проект на приемо-предавателен протокол. 

Междувременно  обаче  постъпи  в  Централната  избирателна 

комисия и писмо с вх. № 1062 от 24.10.2013 г. на и.д. директор на 

Дирекция „Административно и правно обслужване и управление на 

собствеността в администрацията на Министерския  съвет. Към това 

писмо в оригинал е  приложен протокол за приемане – предаване, 

утвърден  от  министър-председателя.  Този  протокол  съдържа 

описание  на  имуществото,  което  е  предадено  на  Централната 

избирателна комисия в изпълнение на решение на ЦИК и издадена 

заповед,  съгласно  която  комисия  в  състав:  Виолета  Георгиева  – 

главен счетоводител, Ивайло Цонковски – главен експерт и Стоян 

Русинов – главен специалист, са подписали протокола за приемане 

на имуществото от страна на Централната избирателна комисия. 
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Във връзка с това е изготвена и докладна записка от главния 

секретар на администрацията на Централната избирателна комисия. 

Не  знам  дали  докладната  записка  е  прехвърлена  в  папката  за 

днешното заседание. Ако не – може да се намери в папката за 23 

октомври.  Входящият  номер  е  1060  от  23.10.2013  г.  Госпожа 

Богданова  уведомява  Централната  избирателна  комисия  за 

действията,  които към 23 октомври са извършени и предлага след 

получаване на утвърдените от министър- председателя протоколи – 

това  вече  е  факт,  както  ви  докладвах,  предоставените  на  ЦИК 

дълготрайни  материални  активи  да  се  заведат  по  балансова 

стойност, вид и брой. 

Предвид  това  и  във  връзка  с  чл.  22,  ал.  1  от  Закона  за 

счетоводството,  предлага  да  бъде  издадена  заповед  за 

инвентаризация на имуществото на ЦИК, която инвентаризация да 

се извърши в периода от 1 ноември до 31 декември 2013 г. 

Предложението  за  състав  на  комисията  е  следното: 

председател  –  Виолета  Георгиева,  и  членове:  Ивайло  Цонковски, 

Красимира Манолова и Стоян Русинов. Резервни членове:  Силвия 

Грозданова и Лиляна Тошева. 

Тъй като в заповедта за назначаване на комисия от страна на 

Министерския съвет не са дадени пълномощия да предаде на ЦИК 

действащи по отношение на нея договори, предлага да се изпрати 

писмо  до  Министерския  съвет  с  уточняване  на  същите  и 

предприемане на съответните действия. В момента вече е изготвен и 

проектът на писмо до и.д. главен секретар на Министерския съвет и 

аз предлагам едновременно да одобрим направеното предложение за 

предприемане  на  последващи действия  с  оглед  на  приемането  на 

имуществото, да упълномощим главния секретар да издаде заповед 

за  назначаване на комисия,  която да извърши инвентаризацията  в 

посочения  период  и  да  одобрим  проекта  на  писмо,  което  да  се 

изпрати до и.д. главния секретар на Министерския съвет във връзка 
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с договорите,  които касаят дейността на Централната избирателна 

комисия. 

Ще ви изчета проекта на писмото: 

„С  приемно-предавателен  протокол  от  21.10.2013  г. 

Министерският  съвет  прехвърли  на  Централната  избирателна 

комисия дълготрайни материални активи – движими вещи.

Към  момента  не  е  уреден  въпросът  с  прехвърлянето  на 

правата  и  задълженията  по  договорите,  по  които  Министерският 

съвет  е  страна  и  се  отнасят  до  осигуряване  дейността  на 

Централната избирателна комисия.

Молим във връзка с горното да ни предоставите информация 

за  тези  договори  с  оглед  вземане  на  решение  за  уреждане  на 

взаимоотношенията по повод изпълнението им.“

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Имате  ли  въпроси?  Едновременно  ли  да  подложа  на  гласуване 

всички предложения? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Както прецените. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги,  предлагам ви 

да гласуваме текста на писмото. 

Който  е  съгласен  да  бъде  изпратено  това  писмо  до 

Министерския съвет, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Имаме решение. 

Сега  ви  предлагам  да  гласуваме  и  другите  предложения, 

които бяха направени в началото на доклада. Имате ли въпроси или 

коментари по тях? – Ако няма, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Имаме решение. 

По втората точка давам думата на господин Бояджийски. 
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2.  Докладване  на  постъпили  заявления  от  общински 

избирателни  комисии  за  изплащане  на  възнаграждения  за 

проведени заседания и дежурства

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря, госпожо председател. 

Започвам да докладвам възнаграждения. Не претендирам, че 

ще ги докладвам в реда, посочен в дневния ред, но всичко което е 

тук,  при мен, е подготвено за доклад. Освен това имам и доклад, 

който е на колегата Андреева и ви предлагам да чуем и него, за да не 

бавим възнагражденията. 

Първото възнаграждение,  което ще докладвам, е за  ОИК – 

Никола Козлево.  То е  с  вх.  № 921 от 25 септември 2013 г.  Във 

връзка с постъпило писмо от кмета на община Никола Козлево по 

проверка на НОИ в гр. Шумен за определено физическо лице, се е 

провело дежурство на ОИК, при което са били извадени от архива на 

ОИК оригинали на протоколи от секция № 11 в Хърсово от изборите 

за  президент  и  вицепрезидент,  кметове  и  общински  съветници, 

поради което  колегите от ОИК – Никола Козлево искат да им се 

плати  възнаграждение  за  дежурство,  което  е  проведено  на  23 

септември  2013  г.  от  председателя  Невена  Величкова,  секретаря 

Илхан Хюсин и члена на комисията Стефан Стефанов. 

Предлагам ви във връзка с Решение № 1486-МИ на ЦИК от 

10.11.2011 г. да им бъде заплатено дежурството на указаната дата. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Ако  нямате  възражения  или  забележки,  който  е  съгласен  с 

предложеното възнаграждение, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Имаме решение. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  с  вх.  №  1036  от 

18 октомври 2013 г. е получено писмо от ОИК – Белене, с което ни 

уведомяват,  че  за  подготовка  на  материали  за  провеждане  на 
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заседание на общинската избирателна комисия, са дали дежурство 

председателят и секретарят на ОИК – Белене на 15 октомври 2013 г. 

И в  същия ден  се  е  провело заседание  за  вземане на  решение за 

предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник 

от местна коалиция „Коалиция за България“ и обявяване за избран 

общински съветник на следващия от листата. 

Присъствали  са  на  заседанието  председател,  заместник-

председател, секретар и 13 членове, поради което ви предлагам във 

връзка с Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г. и съответните 

разпоредби  от  Изборния  кодекс,  уреждащи  заплащането  на 

възнаграждение на членовете на избирателни комисии, да приемем 

следното: 

Да се заплати възнаграждение за проведеното дежурство на 

15 октомври 2013 г. на председателя и на секретаря; и също да се 

заплати възнаграждение за проведеното заседание на същата дата на 

председател, заместник-председател, секретар и 13 членове на ОИК 

– Белене. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението за възнаграждение на ОИК – Белене. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Имаме решение. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Следващото писмо е за  ОИК – 

Тополовград, което е с вх. № 767 от 27 август 2013 г. Представени 

са  документи,  съгласно  които  на  22  юли  2013  г.  общинската 

избирателна комисия е провела заседание, на което са присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и 8 членове. 

На 29 юли 2013 г.  също е  проведено  заседание  на  ОИК – 

Тополовград,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и 7 членове. 
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И  на  14  август  2013  г.  е  проведено  още  едно  заседание. 

Присъствали  са  председател,  заместник-председател,  секретар  и  9 

членове. 

На 19 август 2013 г.  е  проведено последното заседание,  за 

което се иска възнаграждение, на което са присъствали председател, 

заместник-председател, секретар и 9 членове. 

Заседанията са проведени във връзка с предстоящите избори 

в  община  Тополовград.  При проверката  се  установи,  че  са  извън 

активния  период,  за  който  сме  определили  възнаграждение  на 

членовете  на комисията  за  произвеждане на избори в с.  Хлябово, 

поради  което  и  във  връзка  с  Решение  №  1486-МИ  на  ЦИК  от 

10.11.2011  г.  и  съответните  разпоредби  на  Изборния  кодекс  ви 

предлагам да вземем решение, с което да се изплати възнаграждение 

на  членовете  на  ОИК  –  Тополовград,  споменати  в  доклада,  за 

проведените заседания на 22 и 29 юли, 14 и 19 август 2013 г. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението  за  изплащане  на  възнаграждение  на  ОИК  – 

Тополовград. Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Имаме решение. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Следващото  е  за  ОИК  – 

Сливница.  Входящият  номер  е  774.  С  това  писмо  от  ОИК  – 

Сливница иска да се заплатят проведени дежурства и заседания на 

комисията съгласно Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г.

Заседанието е проведено на 19 август 2013 г. Присъствали са 

председател, секретар и 13 членове. 

Дежурството е проведено на 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26 и 29 юли 

2013 г. от председателя. И след това още едно дежурство, отново от 

председателя, на 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 август 2013 г. 
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На  заседанието  на  19  август  се  е  разглеждал  сигнал  от 

политическа партия „Ред, законност и справедливост“ до Агенцията 

по вписване относно обстоятелствата по чл. 32 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация по отношение на Васко 

Димитров  Стоилков.  Взето  е  решение,  че  сигналът  не  съдържа 

определени реквизити, отказано е да се прекратят пълномощията на 

Васко  Стоилков  като  кмет  на  община  Сливница.  След  това 

дежурствата  са  давани  във  връзка  с  обжалването  на  съответното 

решение. 

Предлагам ви предвид документите, които са постъпили при 

нас и Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г., т. 1, „в“ и т. 7 и 

разбира  се  разпоредбите  на  Изборния  кодекс,  уреждащи 

заплащането  на  възнаграждение  на  членовете  на  избирателни 

комисии,  да  заплатим  исканото  възнаграждение  на  изброените 

членове  на  общинската  избирателна  комисия  в  Сливница  за 

заседанието и дежурствата, които ви цитирах. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Ако  нямате  въпроси,  който  е  съгласен  с  предложените 

възнаграждения за ОИК - Сливница, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Имаме решение. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Уважаеми  колеги,  следващият 

доклад е във връзка с писмо с вх. № 773 от ОИК – Карлово, с което 

искане  ни  уведомяват,  че  са  провели  заседание  за  предсрочно 

прекратяване  на  пълномощия на  общински съветник  на  10 август 

2013 г. и след това на 21 август 2013 г. е проведено отново заседание 

във връзка с постъпило уведомление, с което следващият в листата 

общински съветник уведомява, че не може да встъпи като общински 

съветник и затова да бъде избран за общински съветник следващият 
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в  листата  на  партията.  По  тази  причина  са  проведени  двете 

заседания. 

На първото заседание  на  10 август  2013 г.  са  присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  8  членове  на 

комисията. На второто заседание на 21 август 2013 г. са присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  9  членове  на 

комисията. Има ги по опис. 

Предлагам ви на основание Решение № 1486-МИ на ЦИК от 

10.11.2011 г. да се заплати възнаграждение на изброените членове на 

общинската избирателна комисия в Карлово. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на господин Бояджийски. Имате ли въпроси? – Ако няма,  който е 

съгласен с предложените възнаграждения на ОИК - Карлово, моля 

да гласува. 

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

Имаме решение. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  започвам  с  доклада  на 

госпожа Андреева. 

С вх. № 940 е получено искане от ОИК – Стара Загора. На 

19 септември 2013 г. е проведено заседание, на което заседание са 

прекратени пълномощията на общинския съветник Мариус Иванов 

Кирков, и е избран следващият в листата – Ивайло Начев Иванов. 

Става  дума  за  листата  на  коалиция  от  партии  „Българска 

социалистическа партия и Български социалдемократи“. 

Предлагам  ви  за  проведеното  заседание  на  19  септември 

2913  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и 20 членове, на основание Решение № 1486-

МИ  на  ЦИК  от  10.11.2011  г.,  да  бъде  одобрено  заплащането  на 

възнаграждение на членовете на ОИК – Стара Загора. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 
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Ако нямате  възражения или забележки,  който е  съгласен  с 

предложеното  възнаграждение  на  ОИК  –  Стара  Загора,  моля  да 

гласува. 

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

Имаме решение. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, с вх. № 934 от 

27  септември  2013  г.  от  ОИК –  Елхово са  изпратили  искане  за 

заплащане на възнаграждение за следното проведено заседание на 

10 септември 2013 г. в сградата на община Елхово на основание т. 2, 

подточка  2.1.,  буква  „в“  от  Решение  №  1486-МИ  на  ЦИК  от 

10.11.2011  г.,  което  заседание  е  за  предсрочно  прекратяване  на 

пълномощията  на  общински  съветник  и  посочване  на  следващия. 

Става дума за общинския съветник Елисавета Мирославова Узунова, 

която е на мястото на Васил Николов Василев от листата на БСП. 

Предлагам ви на основание Решение № 1486-МИ на ЦИК от 

10.11.2011  г.  и  във  връзка  с  представените  тук  документи  да 

одобрим заплащането  на  възнаграждение  на  членовете  на  ОИК – 

Елхово, присъствали на заседанието от 10 септември 2013 г. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението за изплащане на възнаграждение на ОИК – Елхово. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Следващият доклад е във връзка с 

писмо с вх. № 755, което е още от м. август, и е за три заседания на 

Общинската избирателна комисия във Варна . Първото заседание 

е на 23 юли 2013 г. Второто  заседание е на 29 юли 2013 г. и третото 

заседание е на 2 август 2013 г. 

13



На  първото  заседание  са  присъствали  председател, 

заместник-председател и 25 членове. Става дума за 23 юли 2013 г. 

На  второто  заседание  на  29  юли  2013  г.  са  присъствали 

председател, заместник-председател и 27 членове. 

На  третото  заседание,  проведено  на  2  август  2013  г.,  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  28 

членове. 

Заседанието  от  23  юли  е  във  връзка  с  процесуалното 

представителство  на  ОИК  –  Варна  по  административно  дело  № 

2632/2013  г.  на  Административен  съд  –  Варна  и  на  основание 

Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г. следва да се заплати 

възнаграждение на присъствалите членове от общинския бюджет… 

(Реплики.)

Колегата  е  написала  общинския  бюджет,  тъй  като  е  във 

връзка  с  произведените  избори  за  кмет  на  община  Варна,  но 

предлагам да променим основанието,  което тя  е  предложила и да 

запишем: за сметка на държавния бюджет. 

Досега  аз  не  докладвах  от  кой  бюджет  да  са 

възнагражденията,  тъй  като  тези,  които  са  докладвани  от  мен, 

всичките  са  от  държавния  бюджет.  Когато  е  изключение  от 

правилото,  т.е.  когато  трябва  да  се  плати  от  общинския  бюджет, 

мисля че тогава трябва да се каже от общинския. Правилото е да се 

заплаща от държавния бюджет. 

Поради това предлагам за докладваното заседание на 23 юли 

2013 г. възнаграждението да се изплати от държавния бюджет. 

За следващото заседание на 29 юли 2013 г.  основанието за 

изплащане  е  чл.  30,  ал.  4  от  ЗМСМА.  На  това  заседание  са 

уведомили общински съветник във връзка с нейното желание да й 

бъдат прекратени правомощията като общински съветник затова че 

съгласно чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 от 

ЗМСМА и чл. 277, ал. 1 от ИК, тя е следвало да бъде уведомена за 
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обстоятелствата по чл.  30,  ал.  4,  т.  3 и може да направи писмено 

възражение пред комисията в 3-дневен срок. Започнала е процедура 

за  прекратяване  на  пълномощията  й  и  са  й  казали,  че  може  да 

възрази.  Предлагам  ви  да  се  заплати  възнаграждение  и  за  това 

заседание. 

И за следващото заседание на 2 август 2013 г.,  на което са 

прекратили пълномощията на Димитър Иванов Чутурков и на негово 

място са обявили следващия в листата – Януарий Марков Вичев – 

все от листата на ПК БСП във Варна, предлагам също да  се заплати 

възнаграждение  на  участвалите  в  заседанието  членове  на  ОИК  – 

Варна. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението за изплащане на възнаграждение на ОИК – Варна. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Следващият доклад е във връзка с 

писма вх.  №№ 936 и 937 от 27 септември 2013 г.  Писмата  са  от 

ОИК – Разград. С писмата си колегите от общинската избирателна 

комисия  биха  желали  да  им  бъде  заплатено  възнаграждение  за 

проведено заседание, както следва: 

Заседание  на  18  юни  2013  г.,  на  което  са  присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  10  членове.  То  е 

проведено  на  основание  Закона  за  местното  самоуправление  и 

местната администрация и от колегата Андреева е посочен текстът 

на чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА. Очевидно е започнала процедура по 

освобождаване на общински съветник. 

Следващото  заседание  е  на  15  юли  2013  г.,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  12 

членове.  На  това  заседание  са  обявили  за  избран  следващия 
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кандидат  от  листата  на  Българската  социалистическа  партия,  а 

именно Цонка Величкова Донева. Основанието тук е записано като 

чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА. 

На  заседанието  на  18  септември  2013  г.  са  присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  10  членове  – 

посочено е изрично кои са присъствали в документите, представени 

от ОИК – Разград. Заседанието е във връзка със следното: заличен  е 

от листата с избрани общински съветници от ПП „БСП“ Владимир 

Заимов, от ПП „ДПС“ – Левент Али Афти и са обявени за избрани 

следващите  кандидати,  съответно  от  „БСП“  –  Петя  Ангелова 

Петкова, и от „ДПС“ – Нурбин Белгинов Османов. 

Колеги, предлагам ви  във връзка с доклада и с представените 

документи да приемем, че може да се изплати възнаграждение на 

членовете на ОИК – Разград и то да бъде от държавния бюджет. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението за изплащане възнаграждение на ОИК – Разград. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  И  последното  искане  за 

възнаграждение,  което  виждам тук,  е  от  ОИК –  Ботевград с  вх. 

№ 935 от 27.09.2013 г. На 18 септември 2013 г. ОИК – Ботевград е 

провела заседание, на което заседание са присъствали  председател, 

заместник-председател, секретар и 9 членове, поименно изброени в 

приложените документи. На това заседание са отворили архива на 

общинската избирателна комисия,  намираща се в общината,  за  да 

изнесат   печата.  Докладвали  са  постъпилото  писмо  от  Николай 

Димитров Живков – общински съветник, и накратко  са прекратили 

пълномощията  на  Николай  Димитров  Живков,  обявили  са  за 

недействително издаденото му удостоверение и са обявили за избран 
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следващия в листата на Коалиция „Промяна“ общински съветник – 

Филип Нинов Филипов. Не пише дали са му издали удостоверение. 

След  това  са  върнали  печата  в  архива.  Поради  което,  колеги,  ви 

предлагам на основание Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 

г.  да  приемем  решение,  с  което  да  одобрим  заплащането  на 

възнаграждение на членовете на ОИК – Ботевград, присъствали на 

заседанието на 18 септември 2013 г. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложение за изплащане възнаграждение на ОИК – Ботевград. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Госпожо  председател,  по 

отношение на възнагражденията изчерпах преписките, които са при 

мен. Благодаря за вниманието. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Тъй като в дневния ред 

са  записани още две  възнаграждения:  на  ОИК –  Искър  и  ОИК – 

Главиница, ще ви помоля да направите справка в деловодството за 

движението по тези преписки. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  по  отношение  на 

ОИК – Искър, при мене има едно писмо – вх. № 958 от 1 октомври 

2013  г.,  с  искане  за  заплащане  на  възнаграждение  за  проведено 

заседание на 27 септември 2013 г. Но аз направих справка и с вх. 

№ 822 от 9.09.2013 г. пише, че е разпределено на господин Паскал 

Бояджийски. Явно тук трябва да се стиковаме и да видим за какво 

става въпрос. Давам това като информация за ОИК – Искър, тъй като 

е дадено два пъти. Ще се уточним с колегата. 

17



Що се касае до искането от ОИК – Любимец с вх. № 964 от 

1 октомври  2013  г.,  документите  при  нас  са  пристигнали  в 

електронен вид. Аз съм се свързал с колегите от ОИК – Любимец, за 

да ни изпратят оригиналите на тези документи. Към момента не са 

изпратени, поради което предлагам да отложим разглеждането. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря на господин 

Чаушев. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № 995 от 

8.10.2013  г.  от  ОИК  –  Белослав.  Искане  за  изплащане  на 

възнаграждение за две заседания и две дежурства. 

Първото заседание е проведено на 19.09.2013 г. Заседанието е 

с  основание  чл.  30,  ал.  4,  т.  3  от  ЗМСМА  –  прекратени  са 

пълномощията на общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“. На 

заседанието  са  присъствали  заместник-председател,  секретар  и  14 

членове.  Предлагам  да  одобрим  възнаграждение  за  проведеното 

заседание за сметка на общинския бюджет. 

Второто заседание е проведено на 1 октомври 2013 г. и е за 

обявяване на следващия в листата за избран, след влизане в сила на 

решението  за  предсрочно  прекратяване  на  пълномощията. 

Основанието е чл. 277, ал. 1 от Изборния кодекс. На заседанието са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  14 

членове. Предлагам да се одобри за сметка на държавния бюджет. 

Проведени  са  и  две  дежурства.  Едното  е  на  12  септември 

2013 г. – заместник-председател и секретар. Второто дежурство е на 

30 септември 2013 г. – отново заместник-председател и секретар, по 

подготовка на документите за заседанията,  които са проведени на 

посочените  преди  това  дати.  Предлагам  да  одобрим  искането  за 

заплащане на дежурствата на тези две дати за сметка на държавния 

бюджет. 
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението за изплащане възнаграждение на ОИК – Белослав. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Имаме решение. 

Господин Калинов, заповядайте. 

КРАСИМИР  КАЛИНОВ:  С  наш  вх.  №  1000  е  постъпило 

искане от ОИК – Пордим, област Плевен, което първия път не беше 

окомплектовано,  но  сега  вече  е  окомплектовано.  С  това  искане 

ОИК –  Пордим  желаят  да  им  бъде  заплатено  едно  заседание,  на 

което  са  прекратили  предсрочно  пълномощията  на  общински 

съветник, и са обявили за избран следващия в листата. Присъствали 

са  председател, заместник-председател и 11 членове. Предлагам на 

основание  Решение  №  1486-МИ  на  ЦИК  от  10.11.2011  г.  от 

държавния бюджет да им бъде изплатена съответната сума. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Който  е  съгласен  с  предложението  за  изплащане 

възнаграждение на ОИК - Пордим, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Имаме решение. 

Господин Караджов, заповядайте. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, постъпило е 

искане  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Севлиево за 

заплащане  на  възнаграждение  на  членовете  на  общинската 

избирателна комисия за проведени две извънредни заседания и две 

дежурства във връзка с тези заседания. 

На  първото  извънредно  заседание  са  взели  решение  за 

предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник. 

На второто извънредно заседание са обявили за избран следващия в 
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съответната  общинска  листа  поради  предсрочно  прекратените 

пълномощия на общинския съветник. 

Провели са и две дежурства във връзка с подготовката на тези 

две заседания. 

Предлагам ви на основание Решение № 1486-МИ на ЦИК от 

10.11.2011  г.  да  заплатим  първото  заседание,  проведено  на 

26.09.2013 г. от общинския бюджет, а за заседанието на 2 октомври 

2013 г.  – на основание чл.  277 – от държавния бюджет.  На двете 

заседания  са  присъствали:  заместник-председател,  секретар  и  10 

членове. 

На 25 септември 2013 г.  и съответно  на 1 октомври 2013 г. 

са  положили дежурства заместник-председателят и секретарят във 

връзка  с  подготовката  на  двете  заседания.  Предлагам  ви  на 

основание  Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г.  първото 

дежурство  да  бъде  заплатено  от  общинския  бюджет  във  връзка  с 

решението,  което  комисията  е  взела  на  26  септември,  а  второто 

дежурство  на  1  октомври  2013  г.  да  се  заплати  от  държавния 

бюджет. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Който  е  съгласен  да  се  изплатят  докладваните 

възнаграждения на ОИК - Севлиево, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Имаме решение. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Колеги,  от  Общинската 

избирателна комисия - Столична община е постъпило искане на 

основание  наше  Решение  №  1486-МИ  от  10.11.2011  г.,  да  бъде 

заплатено участие в заседания на общинската избирателна комисия, 

проведено на 17.09.2013 г. и на 3.10.2013 г., както и дежурства на 

19.09.2013  г.  за  отваряне  на  помещението  по  чл.  242,  ал.  8  от 

Изборния кодекс в район „Красно село“, и на 4.10.2013 г. за отваряне 
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на помещението по чл. 242, ал. 8 в район „Подуяне“. Представили са 

ни необходимите затова документи. 

Съгласно справката за проведените заседания в общинската 

избирателна  комисия  –  Столична  община,  на  заседанията  са 

присъствали:  заместник-председател,  секретар и 38 членове. Аз ви 

предлагам на основание Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 

г. да изплатим на тези членове, които са присъствали на заседанието 

на 17.09.2013 г. и на 3.10.2013 г. съответното възнаграждение, а за 

дежурствата възнагражденията да се изплатят съгласно приложения 

списък на присъствалите и тяхно решение: да бъдат заплатени на 

трима  души,  съгласно  приложения  констативен  протокол  към 

преписката.  Дежурствата,  както  ви  докладвах,  са  съответно  на  4 

октомври  2013  г.  и  на  19  септември  2013  г.  за  отваряне  на 

помещенията по чл. 242, ал. 8 от Изборния кодекс. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Който  е  съгласен  с  предложението  за  изплащане  на 

възнаграждение на ОИК – Столична община, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Имаме решение. 

16. Разни. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  И  само  за  да  приключа, 

уважаеми колеги. 

Във  връзка  с  пътуването  за  Грузия неправилно  е 

докладвано, че приемащата страна, а именно Грузинската централна 

избирателна  комисия,  осигурява  храна  на  участниците  в 

наблюдението  на  изборите.  Това  протоколно  решение,  което  сме 

взели, е некоректно гласувано. 

Аз ви предлагам да вземем протоколно решение, с което да се 

предоставят  пълните  дневни  разходи  по  Наредбата  за 

командировките извън страната. 
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с това 

предложение, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Имаме  решение  за  изплащане  на  съответните 

командировъчни  разходи  на  командированите  членове  на 

Централната  избирателна  комисия  за  наблюдение  на  изборите  в 

Грузия. 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

Възнаграждения за проведени заседания и дежурства от 

ОИК – продължение 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  ще 

докладвам искане за изплащане на възнаграждение на Общинската 

избирателна комисия в Девин, област Смолян. 

Получено  е  искане  с  вх.  №  1045  от  21  октомври  2013  г. 

Колегите от ОИК – Девин са провели едно заседание на 14 октомври 

2013  г.  На  това  заседание  присъстват  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  14  членове.  На  заседанието  са  взети  две 

решения.  Едното решение е  за  прекратяване  на пълномощията на 

общински  съветник,  за  съжаление  поради  настъпила  смърт.  И 

съответно за обявяване на следващия в листата. 

Второто решение, което са взели колегите от ОИК – Девин, е 

да  определят  комисия  от  членовете  на  ОИК  –  Девин,  която  ще 

участва при разпечатване и запечатване съответно на помещението, 

в което се съхраняват изборни книжа и материали, за да поставят 

избирателните списъци, които са върнати от проверката на „ГРАО“ 

относно произвеждането на частичните избори за кмет на кметство 

Селча. Тези избори бяха произведени на 29 септември 2013 г. 

Колеги, предлагам ви на основание чл. 277, ал. 1 от Изборния 

кодекс  от  държавния  бюджет  да  изплатим  възнаграждението  на 

ОИК – Девин, област Смолян. (Реплики.)
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Вторият тур на изборите в Селча е бил на 6 октомври 2013 г. 

и 7-дневният срок след втория тур изтича на 13 октомври 2013 г., а 

заседанието за което е искането, е проведено на 14 октомври 2013 г. 

Предлагам  от  държавния  бюджет  да  им  бъде  заплатено 

възнаграждението за това заседание. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  след  това 

уточнение подлагам на гласуване предложението за възнаграждение. 

Който е съгласен с предложеното възнаграждение за ОИК – 

Девин, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

 

Колеги,  имате  ли  други  възнаграждения,  които  да  не  са 

включени в дневния ред? 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Във  връзка  с  доклада  и 

записаните  на  мой доклад  възнаграждения,  колегата  Чаушев вече 

сподели за ОИК – Искър, а за ОИК – Главиница с изх. № 445 сме 

уведомили  ОИК  –  Главиница,  че  исканията  за  заплащане 

възнаграждения  са  одобрени.  Справката  е  одобрена  с  протоколно 

решение на ЦИК от 26 септември 2013 г.,  така че се оказва,  че е 

станала техническа грешка, поради която продължава да се води на 

мой доклад това възнаграждение. Доколкото разбрах, има още едно 

искане от ОИК – Главиница, което се води и към колегата Маркова, 

но когато тя дойде да докладва нейното възнаграждение, мисля, че 

по този начин преписката ще бъде изчистена. 

Благодаря. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Уважаеми  колеги,  неправилно 

съм преброил присъстващите членове на Общинската избирателна 

комисия – Столична община. 
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За  заседанията  на  17  септември  и  3  октомври  2013  г. 

докладвах, че присъствалите членове са 38, а те всъщност са 28, със 

заместник-председател  и  секретар.  Председателят  и  на  двете 

заседания не е присъствал. 

На 19 септември 2013 г. дежурството е дадено от 5 членове, а 

дежурството  на  4  октомври  2013  г.  –  от  3  членове  на  ОИК  – 

Столична община. 

Възнагражденията  са  от  държавния  бюджет,  както  вече  ви 

докладвах. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Сега  следва  да 

гласуваме корекцията в това решение относно броя на членовете, на 

които да се изплати възнаграждение. 

Който  е  съгласен  с  предложението  за  изменение,  моля  да 

гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Имаме решение. 

И  да  уточним  искането  на  ОИК  –  Искър.  Господин 

Бояджийски, при вас има ли документи от тази преписка? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Доколкото разбрах от доклада на 

колегата Чаушев, при него има документи за ОИК – Искър, но не 

били пълни. При мен няма документи за ОИК – Искър в папките. Не 

знам как се е водило на мен и на него. Да не би и двете да са били 

насочени към него.  При мен документи няма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: (Уточнения без микрофон.)

Ще се уточним и ще докладвам на следващото заседание. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Има  ли  от  тук 

присъстващите  някой,  който  има  да  докладва  възнаграждения?  – 

Няма. 

Заповядайте, господин Караджов. 
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6.  Писмо от  ГД „ГРАО“ –  отговор на наш изх.  № 526-

НС/18.10.2013 г., относно справка дали лицето Вилдан Салиева 

Сали е  упражнила  правото  си  на  глас  в  изборите  за  народни 

представители на 12 май 2013 г. 

 ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

разследване, което се провежда от Районно управление на полицията 

– гр. Каварна, към нас е изпратено писмо за проверка на избирател, 

който е гласувал в изборите на 12 май 2013 г. 

Върнал  се  е  отговорът  от  главния  директор  на  Главна 

дирекция „ГРАО“ Иван Гетов с информация относно извършената 

от тях проверка. 

Предлагам ви да изпратим отговор до началника на РУП – 

гр. Каварна,  главен  инспектор  Каменов,  като  прикрепим  и 

получения отговор. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, това е доклад 

по  точка  шеста  от  дневния  ред.  Имате  ли  въпроси,  възражения, 

забележки? – Ако няма, който е съгласен с предложения отговор, 

моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Имаме решение. 

13.  Писмо  от  ОИК  –  Ямбол  с  молба  за  отваряне  на 

запечатано помещение – приемане на решение. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, постъпило е 

искане от Женя Ангелова Кайали в качеството й на председател на 

общинската  избирателна  комисия  в  Ямбол,  с  което  моли да  бъде 

разрешен достъпът до запечатани помещения, в които се съхраняват 

изборни книжа и материали на ОИК – Ямбол от изборите на 23 и 30 

октомври 2011 г. за президент и вицепрезидент, за кмет и общински 

съветници,  поради  реална  опасност  от  увреждането  им,  като 

разрешим преместването им от досегашното им местонахождение в 
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конкретизираната стая в друга в сградата на община Ямбол, където 

се съхраняват материалите от проведения Национален референдум 

през 2013 г. Тя прилага и писмо до кмета на община Ямбол Георги 

Славов  и  докладна  записка  на  директора  на  Дирекция 

„Административно-правно  и  техническо  обслужване  и 

информационни технологии“. 

Аз ви предлагам да разрешим отварянето на помещението и 

преместването на материалите, като ви предлагам следния проект за 

решение  относно  искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение,  в 

което  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  изборите, 

произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

„Постъпило е искане с вх. № 1069 от 25.10.2013 г. на ЦИК от 

Женя Ангелова Кайали – председател на ОИК – Ямбол, с искане да 

бъде  разрешено  разпечатването  на  помещението,  в  което  се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

на  23  и  30 октомври  2011  г.  Искането  е  направено  във  връзка  с 

преместването им в  друго помещение,  поради реална опасност от 

увреждането на изборните книжа и материали.

Помещението  е  определено  със  заповед  на  кмета  на 

общината.  Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 

г.  на ЦИК е  необходимо разрешение от  Централната  избирателна 

комисия за отваряне на помещението.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на 

ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. и т. 15 от Решение на 

ЦИК № 2717-МИ от 18.06.2013 г. Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:  

Разрешава  на  ОИК  –  Ямбол,  достъп  до  запечатаното 

помещение, в  което се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведените  избори на  23 и  30 октомври 2011  г.,  във  връзка  с 

необходимостта  да  бъдат  преместени  в  друго  помещение,  поради 

опасност от увреждане.

26



Достъпът  да  се  осъществи  в  присъствието  на  поне  трима 

членове  на  общинската  избирателна  комисия,  предложени  от 

различни парламентарно представени партии и коалиции от партии 

и от партията, която има член в Европейския парламент, определени 

с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на 

определени със заповед на кмета на съответната община служебно 

лице от общинската администрация. 

След преместването на изборните книжа и материали в друго 

помещение същото задължително да се запечата с хартиена лента и 

да се подпечата с восъчния печат на комисиите по чл. 242, ал. 7 от 

ИК от избраните членове на общинската избирателна комисия. 

За  всяко  отваряне  на  помещението  се  съставя  протокол  в 

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

ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.“  

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на  господин  Караджов.  Имате  ли  въпроси?  –  Ако  няма,  който  е 

съгласен, моля да гласува предложения проект за решение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Имаме Решение № 2858 ПВР/МИ. 

12.  Писмо  от  Министерството  на  вътрешните  работи 

относно  липсващи  страници  от  списъците  на  секциите  в 

Република Турция. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, да ви докладвам, че на 

мое  дежурство  днес  е  постъпило  искане  до  председателя  на 

Централната  избирателна  комисия  от  Министерството  на 

вътрешните работи. Входящият номер е 1070 от днес. С това писмо 

от  МВР  са  ни  изпратили  списък  на  изборни  секции в  Република 

Турция, на които избирателните списъци, които сме им изпратили 

по тяхно искане,  не са пълни. С това писмо те молят да им бъде 
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предоставен в пълнота избирателният списък в посочените от тях 

секции във връзка с проверката, която извършват. 

Моля  да  се  вземе  протоколно решение  дежурният  член  на 

ЦИК  в  понеделник  да  отвори  помещението  и  да  провери  тези 

избирателни  списъци.  Ако  ги  имаме  в  пълнота  –  да  им  бъдат 

изпратени.  Ако това  е  избирателният  списък,  който  е  при  нас  на 

съхранение, просто да им укажем, че в такъв вид са били получени 

при нас тези избирателни списъци. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, аз ви предлагам 

да сформираме една група, която да отвори помещението и за целта 

на  доклада  на  госпожа  Маринова,  където  също  трябваше   да  се 

предоставят такива данни. Ще ви моля да вземем такова решение, за 

да  може  другата  седмица  да  се  изпълнят  тези  искания.  Освен 

дежурния,  трябва  да  определим и още някого,  защото  работата  е 

доста. Това, което докладва госпожа Маринова, е различно, но касае 

пак гласуване извън страната и книжата се съхраняват  на същото 

място. 

Колеги, предлагам ви да гласуваме едно решение, с което да 

отворим запечатаното помещение, където се съхраняват книжата от 

изборите  извън  страната  –  парламентарните  избори  през  2013  г. 

Отварянето  да  стане  от  госпожа  Грозева  и  господин  Чаушев  с 

участието на сътрудниците от администрацията. 

Предлагам  ви  сега  да  подготвим  текста  на  писмото  по 

доклада  на  Гергана  Маринова,  ако няма  някакви  проблеми,  за  да 

може да бъде изпратено. Там имаше конкретна информация. За това 

искане ще трябва да се докладва при всички случаи след проверката, 

защото се касае за липсващи страници, несъответствие и предполага 

по-подробен  доклад.  Доколкото  си  спомням,  Гергана  Маринова 

искаше  конкретна  информация,  която  просто  трябваше  да  бъде 

намерена и предоставена. 
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Който  е  съгласен  с  предложението  отварянето  да  стане  от 

госпожа Грозева и господин Чаушев с участието на сътрудници от 

администрацията, моля да гласува. 

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

Имаме решение да се отвори помещението. 

 

8.  Имейл  от  ОИК  –  Калояново  с  приложен  списък  с 

регистрирани кандидати за кмет на кметство с. Ръжево Конаре – 

Решение № 6 на ОИК – Калояново и актуален имейл адрес. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, пристигнал е 

списък с регистрираните кандидати за участие в частичните избори 

за кмет на кметство в с. Ръжево Конаре, община Калояново, област 

Пловдив.  Изпратено  ни  е  също  така  Решение  №  6  на  ОИК  – 

Калояново и актуален имейл адрес. 

Трима  са  регистрирани  като  кандидати  за  участие  в 

частичните  избори  за  кмет  на  кметство  в  с.  Ръжево  Конаре. 

Предлагам  ви  да  вземем  решение  да  изпратим  списъка  с 

регистрираните кандидати и техните единни граждански номера за 

проверка от ГД „ГРАО“. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля 

да гласува да изпратим имената за проверка на кандидатите. 

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

Имаме решение. 

7. Информация от Татяна Мухлова – Дирекция „Права на 

човека“  в  Министерството  на  външните  работи  относно 

срещата-преглед  на  ОССЕ  във  Варшава  (23.09.2013  г.  – 

04.10.2013 г.). 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Ще докладвам  за  сведение  на 

Централната  избирателна  комисия  и  ще оставя  в  канцеларията  за 

запознаване Информация от Татяна  Мухлова – Дирекция „Права на 
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човека“  в  Министерството  на  външните  работи,  във  връзка  със 

срещата-преглед на Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа за изпълнението на ангажиментите в областта на човешкото 

измерение,  която  се  проведе  във  Варшава  от  23.09.2013  г.   до 

04.10.2013 г. Всеки от колегите, който желае, може да се запознае с 

изпратената  ни  информация  от  Министерството  на  външните 

работи. Благодаря ви. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, аз подробно се 

запознах с това последно писмо, озаглавено информация, изготвено 

от  госпожа  Татяна  Мухлова  -  дипломатически   служител  първа 

степен  в  Дирекция  „Права  на  човека“,  с  която  ние  с  господин 

Караджов осъществихме много добро сътрудничество там. 

Но  ви  моля  за  следното  мнение.  Аз  не  съм  съгласна  с 

формулировките  и  ще  ви  ги  прочета  накратко.  Не  съм  съгласна, 

нямаше такъв поглед от такава гледна точка в това, което е отразено. 

Относно  правата  на  малцинствата  тя  е  дала  следното 

изречение: „САЩ обърнаха внимание на забраната за провеждане на 

избирателна  кампания  на  малцинствени  езици  в  България…  Тъй 

като нямаше възможност за реакция в залата, бе проведен разговор с 

представител на американската делегация.

Моето впечатление е, че ние изразихме с господин Караджов 

ясно становище и то по отношение на самото законодателство – това 

че   няма  други  езици  на  малцинствата  освен  български  език  в 

България и официалния език по Конституция. Мисля, че изразихме 

такова мнение. Не мога да преценя дали да допълваме това или да 

остане така. 

Второто  нещо,  на  което  искам  да  обърна  внимание,  е 

следният  пасаж:  „По  време  на  форума  представителите  на  ЦИК 

проведоха среща с госпожа Беата Мартин (ние докладвахме затова 
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на  вас,  уважаеми  колеги)  –  ръководител  на  отдел  за  изборите  в 

БДИПЧ,  по  време  на  която  бяха  обсъдени  възможности  за 

официалното представяне в България на препоръките на мисията за 

наблюдение  на  парламентарните  избори.  Изразено  бе  очакване 

събитието да бъде проведено с широкото участие на гражданското 

общество.  По повод проекта  за  нов изборен  кодекс  бе  споделено 

виждането, че е важно проектът да бъде съгласуван с Венецианската 

комисия.“ 

Нямам впечатление, че са обсъдени този тип въпроси. Не се 

очаква  от  нас  да  правим  такъв  форум  с  широко  участие  на 

гражданското  общество.  Напротив,  беше  отчетено,  че  ние  сме 

спазили препоръките в максимална степен на БДИПЧ/ОССЕ. Тоест, 

такова  очакване  да  бъде  проведено  такова  събитие  няма  и  не  е 

изразявано. 

Съгласуването с Венецианската комисия също не е обсъдено 

в  такъв  разговор,  въпреки  че  сме  наясно,  че  трябва  да  бъде 

направено  такова  обсъждане.  Все  пак  исках  това  да  го  има  за 

протокола. Благодаря. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря ви. 

Продължаваме по дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

3. Докладна  записка  от  главния  секретар  на 

администрацията  на  ЦИК Лилия  Богданова  за  закупуване  на 

отоплителни уреди. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  Докладна 

записка № 1007 от 9 октомври 2013 г. Тази докладна записка съм я 

докладвала на 14 октомври 2013 г., но от протокола е видно, че не е 

проведено гласуването и поради тази причина ви докладвам отново. 

Госпожа Богданова – главният секретар на администрацията 

на  ЦИК,  предлага  да  бъдат  закупени отоплителни уреди на  обща 
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стойност до … лв.  с  ДДС.  Има налични средства  по бюджета на 

Централната избирателна комисия в § 10.00. 

Предлагам  да  одобрим с  протоколно решение  направеното 

предложение и да възложим на главния секретар за изпълнение. 

 ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 

това предложение, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Имаме решение. 

4.  Имейл  от  Борис  Иванов  –  началник на  кабинета  на 

председателя на Народното събрание – потвърждаване на датата 

и часа за провеждане на среща на 23.10.2013 г. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Докладвам  ви  за  сведение,  че  по 

електронната поща е получено писмо на 21 октомври 2013 г. Това е 

към вх. № 1025 от 14.10.2013 г. По електронната поща началникът 

на кабинета на председателя на Народното събрание господин Борис 

Иванов  потвърди  и  прие  предложението  на  Централната 

избирателна комисия да се проведе среща на 23 октомври 2013 г. от 

11,00 ч. в ЦИК във връзка с обсъждане на проекта на споразумение. 

Както  си  спомняте,  тази  информация  беше  изпратена  по 

електронната поща на всички членове. 

Срещата се  проведе.  Очакваме въз  основа на   направените 

предложения  и  обсъждането  да  се  получи  проектът  с  конкретни 

формулировки  и  отново  ще  бъде  изпратен  на  вниманието  на 

членовете на Централната избирателна комисия. 

Това е за сведение. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Госпожо  Сидерова, 

заповядайте. 

14.  Докладна  записка  от  главния  секретар  на 

администрацията на ЦИК Лилия Богданова относно определяне 
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на допълнителни възнаграждения  за  постигнати  резултати  на 

служителите от администрацията на ЦИК. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  в  днешното 

заседание е качена Докладна записка № 1071 от 25 октомври 2013 г. 

от  главния  секретар  на  администрацията  на  Централната 

избирателна  комисия:  относно  определяне  на  допълнителни 

възнаграждения  за  постигнати  резултати  на  служителите  от 

администрацията на ЦИК. 

В докладната записка се посочва, че с наше решение от 23 

октомври  2013  г.  ние  приехме  Вътрешни  правила  за  работата  на 

администрацията,  включително  и  за  определяне  на  работната 

заплата и допълнителните възнаграждения, както и приложение към 

чл. 17, ал. 4 от тези правила. 

Госпожа  Богданова  ни  обръща  внимание,  че  в  приетото 

приложение  –  Правила  за  определяне  на  допълнителни 

възнаграждения за постигнати резултати, което е Приложение № 1 

към Вътрешните правила по чл. 17, ал. 4, според нея има допуснато 

неточно и неправилно разрешение на въпроса, като в т. 2 се сочи, че 

допълнително възнаграждение за постигнати резултати се дава само 

на  служители,  които  са  работили  поне  две  трети  от  оценявания 

период  в  администрацията.  Това  би  извело  от  получаване  на 

допълнително възнаграждение на такива служители, които са дали 

много добри резултати и са от основните, които движат работата в 

Централната избирателна комисия. 

Тъй  като  се  касае  за  правила  за  допълнителни 

възнаграждения за постигнати резултати, главният секретар счита, 

че е неуместно да остане тази точка в Приложение № 1 и следва да 

бъде отменена. Разбира се, когато се определя възнаграждението за 

постигнатите  резултати,  ще се  съобразява  и  периодът,  през  който 

съответният   служител  е  полагал  труд,  в  резултат  на  който  са 

постигнати тези резултати. 
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Това е едното й предложение. 

Второто й предложение в тази докладна записка е да вземем 

решение  за  изплащане  на  такива  допълнителни възнаграждения  в 

изпълнение  на  чл.  16,  ал.  7  от  Вътрешните  правила  за  работната 

заплата  на  администрацията  на  ЦИК,  като  в  докладната  изрично 

пише … 

Моля да се спре видеоизлъчването, тъй като ще коментираме 

числа. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  имате  ли 

възражения  да  преустановим  видеоизлъчването  във  връзка  с 

обсъждане на възнаграждения, размери. – Няма. 

Моля да преустановите видеоизлъчването временно. 

Колеги,  това  което  трябва  да  решим  съобразно 

предложението  на  госпожа  Сидерова,  е  дали  на  служителите  в 

администрацията   за  периода  юли,  август,  септември,  да  бъдат 

изплащани допълнителни възнаграждения. Ще поставя въпроса така: 

Който  е  съгласен  да  бъдат  изплащани  допълнителни 

възнаграждения за постигнати резултати по смисъла на чл. 16, ал. 1 

от  Вътрешните  правила  на  администрацията  на  Централната 

избирателна комисия по принцип, без да коментираме размера, моля 

да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 4, против – 7. 

Има решение, което е отрицателно. В смисъл, че не се приема 

предложението на служителите в администрацията за периода юли, 

август  и  септември,  да  бъдат  изплащани  допълнителни 

възнаграждения за постигнати резултати. 

С  това  приключихме  въпроса  с  последващите  гласувания, 

които на практика биха били актуални, ако бяхме взели решение да 

се  изплащат  такива  възнаграждения  и  съответно  да  се  определи 

техният размер. 
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Това  решение  следва  да  бъде  доведено  до  знанието  на 

госпожа Богданова. Ще я уведомим. 

Има ли други предложения, които считате, че съм пропуснала 

да поставя на гласуване? Има ли други доклади? 

Заповядайте, господин Бойкинов. 

16. Разни. 

ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  Преди  известно  време  съм  ви 

докладвал  едно  писмо  –  искане  от  Столична  дирекция  на 

вътрешните работи, отдел „Досъдебно производство“, за снабдяване 

с информация относно тяхно искане във връзка с предоставяне на 

данни  относно  трите  имена,  ЕГН,  адрес  за  призоваване  и  по 

възможност актуален телефон за контакт на длъжностното лице при 

Централната избирателна комисия, което деловодно е обработило и 

завело  предложение  от  кмета  на  община  Своге  във  връзка  с 

назначаване членовете на общинската избирателна комисия – Своге 

във връзка с местните избори, които бяха през 2011 г. 

Това  е  във  връзка  с  досъдебно  производство  за  диплома, 

която е  била представена  –  която е  неистинска диплома на  лице, 

което е било избрано за член на общинската избирателна комисия. 

Във  връзка  с  тази  диплома  се  е  водило  някакво  досъдебно 

производство. 

Съответно  във  връзка  с  това  досъдебно  производство  са 

искали от нас данни и не знаем защо освен преписи от съответните 

документи, са искани от нас данни и относно лицето - става въпрос 

за служителя, който деловодно е приел и обработил тези документи. 

Аз ви го докладвах тогава. Бях извършил проверка по устен 

разговор с Пенка Добрева. Тя първоначално ми каза, че това е бил 

Максим …….. 
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Ние деловодна система нямаме,  разбира се.  Аз винаги съм 

смятал, че дори и да се приема на книжен носител, се описва кой 

служител е приел, кой какво е завел, съответно дори и да няма такъв 

регистър,  все  пак  има  някакво  вътрешно  разпределение  на 

функциите между служителите. Аз останах с такова впечатление и 

тогава ви го докладвах в такъв смисъл, че след извършена проверка 

се е установило, че това е бил Максим. 

Аз  ви  докладвах  този  отговор  в  залата,  гласувахме   да  се 

изпрати писмо в този смисъл и т.н. Но поради някакви съображения, 

чисто  деловодни,  този  отговор  не  е  изпратен  на  разследващия 

полицай. 

Междувременно  те  са  направили  ново  запитване  и  аз  във 

връзка  с  това  запитване  и  по  друг  повод  впоследствие  узнах  от 

Пенка, че това което ми е казала, всъщност не е точно така. Тоест, не 

е съвсем ясно  дали въпросният Максим ….. е приел документите, 

които имат отношение към тази преписка. Всъщност те са били там 

3-4  човека, разпределяли нещата помежду си и т.н. 

Понеже  сега  е  постъпило  повторно  запитване  да  се  дадат 

данни за това лице, аз им изпращам втори отговор, който е в следния 

смисъл: 

„ДО

Столична дирекция на вътрешните работи

Отдел „Досъдебно производство“

Сектор „Разследване на икономически престъпления“

На вниманието на началника на

С „РИП“ – СДВР –  И. КАРАГЬОЗОВА

Уважаема госпожо Карагьозова,

Във  връзка  с  ваше  разследване  по  ДП  №  5309/2012  г.  и 

направено  искане  за  предоставяне  на  заверени  копия  на 

предложението на кмета на община Своге  за  назначаване на г-жа 

Златка  Георгиева  Величкова  с  ЕГН  …  за  член  на  Общинска 
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избирателна комисия – Своге, Софийска област, Ви уведомяваме, че 

с писмо изх. № 662/23.07.2012 г. ЦИК вече веднъж е отговорила на 

искане със същия характер, като е предоставила всички изискани от 

вас документи.

Независимо от горното и във връзка с разследването по ДП 

№ 5309/2012 г. повторно Ви изпращаме заверени копия от всички 

документи,  имащи  отношение  за  назначаването  на  г-жа  Златка 

Георгиева Величкова с ЕГН … за член на Общинска избирателна 

комисия – Своге, Софийска област.

По  отношение  на  искането  Ви  за  „предоставяне  на 

установъчни  данни  -  три  имена,  ЕГН  и  адрес  за  призоваване  и 

контакт  с  длъжностното  лице,  което  деловодно  е  обработило  и 

завело предложението от кмета на община Своге с вх. № ОИК-11 от 

03.08.2011  г.“  намираме  за  необходимо  да  Ви  уведомим,  че 

предложението е пристигнало по пощата и съответното длъжностно 

лице от ЦИК само го е оформило деловодно с поставяне на входящ 

номер и е предоставило преписката за разпределение и последващ 

доклад.  Това  длъжностно  лице  няма  никакво  отношение  към 

назначаването  на  членовете  на  общинската  избирателна  комисия, 

което следва да става само по решение на ЦИК. 

В  настоящия  случай  при  вземането  на  решението  за 

назначаване  на  г-жа  Златка  Георгиева  Величкова  за  член  на 

Общинска избирателна комисия - Своге, Софийска област ЦИК се 

съобразила с постигнатото съгласие между политическите сили за 

състав  и  разпределение  на  ръководните  длъжности в  Общинската 

избирателна  комисия  като  е  взела  решението  си  на  базата  на 

приложените към предложението на кмета на общината документи. 

При вземането на своето решение ЦИК извърша само проверка от 

външна страна на  редовността  на  представените  с  предложението 

документи и не може да преценява тяхната евентуална неистинност 

още  повече,  че  съгласно  Решение  № 30/18.07.2011  г.  на  ЦИК  за 
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доказване  на  обстоятелството,  че  лицето,  предложено  за  член  на 

общинска избирателна комисия отговоря на изискването на чл. 16, 

ал. 2 от ИК е необходимо да бъде  представен само заверен препис 

на  дипломата  за  завършено  висше  образование,  но  не  и  нейния 

оригинал.

Уточняваме  също  така,  че  не  сме  в  състояние  да  Ви 

предоставим  конкретни  данни  за  лицето,  което  е  приело  и 

обработило  деловодно предложението  на  кмета  на  община Своге, 

имащо отношение към назначаването  на  Общинската  избирателна 

комисия,  тъй  като  в  ЦИК  не  се  поддържа  входящ  регистър, 

удостоверяващ  тези  данни.  Към  03.08.2011  г.  в  ЦИК  са  били 

ангажирани четири лица в деловодството на комисията, като всяко 

едно от тях е могло да приеме и обработи деловодно исканите от Вас 

данни.  Поради  тази  причина  Ви  предоставяме  списък  на  лицата, 

които са били ангажирани по граждански договори в деловодството 

на  Централната  избирателна  комисия  за  месеците  юли  и  август 

2011 г.

Приложения : копия от:

Решение № 149-ПВР/МИ от 1 август 2011 г.

Писмо  №  37-00-16  от  02.08.2011год.  на  кмета  на  Община 

Своге

Предложение на кмета на община Своге за състав на ОИК

Протокол  от  29.07.2011  г.  от  заседание  на  политическите 

сили при кмета на община Своге

Предложение от представителя на ПП „ДПС“ за състава на 

ОИК –Своге

Декларация  по  чл.  16,  ал.  2  ИК  от  Златка  Георгиева 

Величкова

Титулна страница от диплома за висше образование на Златка 

Георгиева Величкова
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Молба от Златка Георгиева Величкова за освобождаването й 

като член на ОИК – Своге

Решение № 2078-ПВР/МИ от 20 ноември 2012 г., с което на 

основание чл. 26,  ал.  1,  т.  6  от ИК Златка Георгиева Величкова е 

била освободена като член на ОИК – Своге.

Списък на лицата, които са били ангажирани по граждански 

договори в деловодството на Централната избирателна комисия за 

месеците юли и август 2011 г.“ 

В  този  списък  ще  посочим  трите  имена  и  адрес  за 

призоваване. Четирите лица, които съм тоя момент са били заети в 

канцеларията, са Пенка Добрева, Максим …, Таня Донкова и Айгюн 

Ахмедов. 

Аз в писмото съм цитирал и съм се старал да обясня, че за 

нуждите на това досъдебно производство считам, че няма никакво 

отношение  кой  какво  е  приел  и  как  го  е  приел,  но  след  като  го 

изискват,  трябва  да  им  го  представим.  Затова  ви  предлагам  още 

веднъж да го гласуваме и да го представим както е по запитването. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  само искам да уточним, че 

този списък е на ангажираните в деловодството, в което е завеждана 

входяща кореспонденция за изборите през 2011 г. Само се опасявам, 

че  ако  става  въпрос  и  за  получаване  на  такава  кореспонденция, 

получена в пощата на Народното събрание, това могат да бъдат и 

други  лица,  които  са  били  ангажирани  по  граждански  договори. 

Това са лицата, които бяха ангажирани в канцелария № 23, където се 

завежда  входящата  и  изходящата  кореспонденция,  извън  обаче 

регистрациите  на  партиите,  който  регистър  се  води  в  канцелария 

№ 70. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте доклада.  Имате 

ли  въпроси  или  коментари?  –  Ако  няма,  който  е  съгласен  да  се 

отговори по този начин, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 
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Имаме решение. 

Имате ли други доклади? 

Заповядайте, господин Караджов. 

10.  Имейл  от  Бойко  Благоев  –  запитване  относно 

гласуване през 2009 г. 

11. Писмо от МРР с приложен CD с данни за граждани на 

държави –  членки на  Европейския съюз,  заявили желание  да 

гласуват за  Европарламент през 2009 г.  и местни избори през 

2011 г. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Благодаря,  госпожо 

председател. 

Аз всъщност искам да благодаря и на колегата Сидерова, че 

ми помогна  с това писмо до господин Бойко Благоев – служител 

към  Представителството  на  Европейския  парламент  „Връзки  с 

обществеността“,  който  задава  следните  въпроси  на  Централната 

избирателна комисия: 

1.  Колко живеещи в  България  чужди граждани са  били на 

възраст за гласуване през 2009 г.?

2. Колко са били регистрирани в избирателните списъци през 

2009 г.? 

3. Колко чужди граждани са били кандидати на изборите през 

2009 г.? 

4. Имало ли е чужди граждани, избрани от листите? 

Предлагам ви да му отговорим със следното писмо: 

„По  повод   поставените  от  вас  въпроси  в  имейл  от 

24.10.2013 г. ви уведомяваме: 

1. Централната  избирателна  комисия  не  събира  и  не 

съхранява информация за чуждите граждани, в т.ч. и за гражданите 

на други държави – членки на Европейския съюз. 

40



2.  В  част  втора  на  избирателните  списъци  за  изборите  за 

членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България  през 

2009 г.,  по  заявления на  граждани на  други държави – членки на 

Европейския съюз са вписани 115 граждани на държави – членки на 

ЕС, както следва: 

Австрия – 1; 

Великобритания – 76; 

Гърция – 4; 

Германия – 3; 

Италия  - 8; 

Полша  - 10; 

Румъния – 2; 

Словакия – 2; 

Унгария – 1; 

Франция – 4; 

Чехия – 4. 

3. Няма регистрирани кандидати от други държави – членки 

на  Европейския  съюз  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България в изборите през 2009 г.“ 

Предлагам ви с този текст да отговорим на господин Благоев 

по имейла – така, както сме получили и запитването. Предлагам ви 

да гласуваме предложението. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Взехме информацията от диска. Не 

може да се изпрати целият диск,  защото там има лични данни на 

гражданите. От ГД „ГРАО“ са ни изпратили пълните данни, които са 

вземани за списъците, затова не може да се изпрати дискът. Само ги 

преброихме. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте предложението. 

Имате  ли  коментари?  –  Ако  няма,  който  е  съгласен  с  текста  на 

отговора, моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 
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Имаме решение. Ще се изпрати по имейла. 

Има ли други доклади? – Няма. 

Следващото заседание на комисията е на 30 октомври 2013 г., 

сряда, от 14,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 16,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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