
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 383

На 11 декември 2013  г. се проведе извънредно заседание на 

Централната избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Докладна записка от Л. Богданова относно изпълнение на 

обществените поръчки – вх. № 1294/11.12.2013 г.

Докладва: Румяна Сидерова

2.   Писмо  от  ОИК  –  Сапарева  баня,  относно  предсрочно 

прекратяване пълномощията на Красимир Ранов, кмет на кметство в 

с. Овчарци.

Докладва: Анна Манахова

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК:

а) ОИК – Любимец

Докладва:  Ерхан Чаушев

б) ОИК – Смолян 

Докладва: Елена Маркова

в) ОИК - Тунджа

Докладва: Елена Маркова

г) ОИК – Перник

Докладва: Елена Маркова

д) ОИК – Перник



Докладва: Елена Маркова

е) ОИК – Столична община

Докладва: Александър Андреев

ж) ОИК – Берковица

Докладва: Паскал Бояджийски

з) ОИК – Раковски

Докладва: Венцислав Караджов

и) ОИК – Белоградчик

Докладва: Бисер Троянов

й) ОИК – Сливен

Докладва: Бисер Троянов

к) ОИК - Плевен

Докладва: Мая Андреева

л) ОИК – Берковица

Докладва: Мая Андреева

4.  Писмо  от  Областния  управител  на  област  София  за 

отваряне  на  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали.  Проект  на  решение  за  отваряне  на  запечатано 

помещение.

Докладва: Румяна Сидерова

5. Утвърждаване  на  извършени  разходи  по  поддръжка  на 

помещение на ЦИК.

Докладва: Анна Манахова

6.  Информация за  важни за  гражданите  срокове  и  събития 

при провеждане на предстоящите избори за Европейски парламент 

през май 2014 г.

Докладва: Паскал Бояджийски

7. Писмо  с искане  за  съгласуване  и  съдействие  относно 

установяване  на  сървъра  в  подходящо  помещение  в  сградата  на 

Народното събрание.

Докладва: Севинч Солакова
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8. Писмото  с  искане  за  съгласуване  и  съдействие  за 

обособяване  като  работно  помещение  пространството  между 

помещения № 56 и  № 54 на междинен етаж.

Докладва:  Севинч Солакова

ПРИСЪСТВАХА:  Елена  Маркова,  Мария  Мусорлиева, 

Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Анна 

Колушева-Манахова,  Бисер  Троянов,  Гергана  Маринова,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Красимир Калинов, Паскал 

Бояджийски и Силва Дюкенджиева

ОТСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Мая  Андреева, 

Валентин  Бойкинов,  Венцислав  Караджов,  Владимир  Христов  и 

Мариана Христова. 

Заседанието  бе  открито  в  16,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Румяна Сидерова – заместник-председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам  извънредното  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия на 11 декември 2013 г.

Уважаеми  колеги,  наложи  се  свикване  на  извънредно 

заседание на комисията с оглед докладна записка № 1294 на главния 

секретар на администрацията на Централната избирателна комисия, 

свързана с изпълнение на нашето решение по протокол № 382 от 

9  декември  2013  г.,  а  именно  във  връзка  с  изпълнение  на 

обществените  поръчки,  евентуално  сключване  на  договори  или 

прекратяване.

Поради тези причина свикахме днешното заседание.

3



В мрежата е качен дневният ред. Той е качен и на сайта на 

Централната избирателна комисия.

Предлагам ви в дневния ред да включим приемане на проект 

за решение, който тук е с № 1283, за одобряване на отварянето на 

помещението  в  132  СОУ  –  Красно  село,  за  отстраняване  на 

наводнение, което беше 30 – 40 см. вода там, където се съхраняват 

изборни книжа и материали. 

Предлагам  и  много  кратка  докладна  за  одобряване  на 

разходи,  свързани  с  ремонт  на  помещение  и  също  много  кратък 

доклад  във  връзка  с  одобряване  на  важни  дати,  които  да 

предоставим на медиите и преди всичко на Българска национална 

телевизия  с  оглед  подготовката  на  разяснителна  кампания  за 

европейските  избори  и  в  резултат  на  проведената  среща  с 

представители на Българската национална телевизия.

Предлагам на днешното заседание като преброител колегата 

Паскал Бояджийски.

Моля, гласувайте това предложение.

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

Предложението се приема.

Моля, гласувайте така предложения дневен ред.

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

Дневният ред се приема.

1. Докладна записка от Л. Богданова относно изпълнение 

на обществените поръчки – вх. № 1294/11.12.2013 г.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  след 

нашето  заседание  на  9  декември 2013 г.,  на  което дебатирахме  и 

разсъждавахме  по  полученото  писмо  от  „Индекс-България”  ООД, 

свързано  с  изпълнение  на  поръчките  по  доставка  на  програмен 

продукт  за  електронна  система  за  управление  на  документите  за 

нуждите на Централната избирателна комисия по Глава 8а от ЗОП, 
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както и изпълнение на обществената поръчка за доставка на сървър 

– 1 бр.,  и на 17 броя компютри със съответната конфигурация от 

същата фирма.

С  две  думи  ви  припомням,  че  в  това  писмо  на  фирма 

„Индекс-България”  ООД,  което е  с  дата  9  декември 2013 г.,  след 

приемане на нашето решение за утвърждаването им като изпълнител 

по  тази  поръчка,  фирмата  ни  уведомява,  че  може  да  изпълни 

поръчката  за  доставка  на  програмния  продукт,  но,  тъй  като  не 

разполагаме  със  сървър,  тя  предлага  да  го  разположи върху  свой 

сървър  и  да  започне  въвеждането  на  данните  и  обучението  на 

нашите служители и  след доставката  и снабдяването  на  ЦИК със 

собствен сървър данните да мигрират върху него.

По отношение на доставката на 17 броя компютри фирмата 

ни уведомява, че в момента не разполага на склад с компютрите в 

утвърдената конфигурация, за която е била и поръчката, за която те 

са участвали и са казали, че могат да доставят, както и, че не може 

да изпълни поръчките в кратките срокове от 9 до 13 декември 2013 г.

След като се запознахме подробно с писмото и отговора на 

фирмата  „Индекс-България”  ООД,  разгледахме  отново  повторно 

книжата. Главният секретар и главният юрисконсулт на Централната 

избирателна комисия са ни предоставили днешната докладна – няма 

да  ви я  преповтарям,  аз  по същество казах основните данни –  се 

прави констатация, че двете поръчки са неразривно свързани. На нас 

ни  трябва  деловодна  система,  която  да  бъде  качена  на  собствен 

сървър. И доколкото изпълнителят и по двете поръчки е един и същи 

и не може да я изпълни и да достави сървъра в сроковете по нашата 

поръчка така, както са били в обявата и са декларирали, че могат да 

изпълнят поръчките в тези срокове, ние губим интерес от закупуване 

само на софтуера за деловодната система.

Сега лично от свое име аз ще кажа, че ние нямаме интерес 

нашата  информация,  която  постъпва  в  Централната  избирателна 
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комисия, да бъде качвана на чужд сървър, който не е собственост на 

Централната избирателна комисия – за да не обяснявам надълго и 

широко – с оглед на характера на тази информация, голяма част от 

която попада и в приложното поле на Закона за защита на личните 

данни.

С оглед на това, както и на обстоятелството, че ние на наше 

заседание на 9 декември 2013 г. не сме взели изрично решение за 

сключване  на  договор  или  за  прекратяване  на  възлагането  на 

обществената поръчка с предмет доставка на програмен продукт за 

електронна  система  за  управление  на  документи  за  нуждите  на 

Централната избирателна комисия, както и следващата обществена 

поръчка  относно  доставка  на  компютърна  и  офис-техника  за 

нуждите на Централната избирателна комисия на първа обособена 

позиция  –  сървър,  и  на  втора  обособена  позиция  –  компютърна 

конфигурация  –  работна  станция  и  монитор  –  17  бр., 

администрацията счита и ни предлага да приемем решение, с което 

да прекратим възлагането по тези две обществени поръчки.

Що ще отнася до обществената поръчка по третата обособена 

позиция, договорът вече е сключен и се изпълнява. Вие сте видели 

по своите стаи. Там нямаме проблеми.

Много ви моля за вашето мнение и за обсъждане на въпроса и 

да можем да вземем решение по докладната записка, след което с 

оглед на  нашето решение да  изпратим писмо и  до управителя на 

фирмата  „Индекс-България”  –  ООД.  Очевидно няма да  можем да 

усвоим  средствата  през  тази  година  и  ще  се  наложи  повторно 

провеждане на обществените поръчки.

Елена  Маркова  поиска  думата.  Заповядайте,  госпожо 

Маркова.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  ще  бъда  съвсем 

кратка. Подкрепям предложението на председателстващия – госпожа 

Сидерова. Подкрепям предложението, още повече, че сутринта, след 
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като се запознах с представената документация, в нея присъстваше 

декларация  за  съгласие  с  условията  на  публичната  покана,  които 

изразяват съгласието на фирмата доставчик – единствената, която е 

свързана с деловодната система, и по втората публична покана – по 

обособените позиции 1 и 2, по които е спечелила фирмата-доставчик 

„Индекс – България” ООД. Само тя се е явила и заявила съгласие с 

поставените условия.

Дотолкова,  доколкото  след  изтичане  на  срока  Централната 

избирателна  комисия  се  е  съобразила  с  това,  че  условията  са 

достатъчни и те ще бъдат изпълнени, се оказва, че всъщност нито 

едно  от  условията  не  може  да  бъде  изпълнено  с  изключение  на 

обучение на персонала, аз считам, че трябва да приемем  решение в 

смисъла, който е обективиран в докладната на главния секретар и на 

главния юрисконсулт от днес.

Благодаря.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря.

Има ли други предложения, мнения и становища? Повдигам 

въпроса,  тъй  като  ние  досега  решавахме  с  протоколни  решения. 

Считате ли, че това трябва да бъде решение с номер или както и 

досега – с протоколно решение?

Аз мисля, че трябва да бъде с протоколно решение.

Чувам, че колеги предлагат, както и досега, да се действа с 

протоколно  решение,  като  се  има  предвид,  че  става  дума  за 

публична покана, а не за пълната процедура по ЗОП.

Има думата госпожа  Анна Манахова. Заповядайте.

АННА  МАНАХОВА:  Аз  споделям  вашите  аргументи  в 

конкретния  случай,  като  следва  да  бъде  уведомен  избрания  за 

изпълнител  за  вземане  на  това  протоколно  решение,  за  да  може 

евентуално, ако смята, че то е обжалваемо, да се възползва от това, 

тъй  като  срокът  за  обжалване  по  принцип  тече.  Трябва  да  го 

уведомим.
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ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: За съжаление не е качено на 

сайта, но има писмо, което е с абсолютно същите мотиви, които са в 

докладната с № 1294. От името на главния секретар ли считате, че 

трябва да е уведомлението?

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Да,  който  и  досега  извършва 

кореспонденцията.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Да подготвим писмо, с което 

се уведомява управителя на фирмата за тези решения, които сега ще 

приемем.

Ако няма други предложения, аз ви предлагам да гласуваме 

решение, с което, първо, да прекратим възлагането на обществената 

поръчка  с  предмет  доставка  на  програмен продукт  за  електронна 

система  за  управление  на  документи  за  нуждите  на  Централната 

избирателна  комисия.  Второ,  да  прекратим  възлагането  на 

обществената поръчка с предмет доставка на компютърна и офис-

техника за нуждите на ЦИК в частта й на първа обособена позиция – 

сървър  –  1  бр.  и  втора  обособена  позиция  –  компютърна 

конфигурация – работна станция и монитор – 17 бр. и за двете, както 

и да бъде изпратено писмо с този текст на фирма Индекс-България 

ООД. Мотивите да бъдат така, както се записаха при докладването и 

така,  както  са  записани  в  докладна  записка  №  1294  на  главния 

секретар на администрацията на ЦИК. 

Ако няма други предложения, да преминем към гласуване.

Моля, гласувайте.

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

Решението се приема.

Възлагаме  на  главния  секретар  да  изпрати  писмото  с 

приетото решение на Централната избирателна комисия на фирма 

„Индекс-България” ООД.

Това е част от нашето решение.
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Сега  ви  предлагам,  колеги,  ако  имате  докладни  записки  с 

възнаграждения  на  общински  избирателни  комисии,  да  преминем 

към тях. Кои колеги могат да докладват?

Не,  нека  най-напред  да  видим  проект  за  решение  № 1283 

относно  отстраняването  на  аварийния  теч  в  помещение  за 

съхраняване на изборни книжа и материали от изборите за народни 

представители  на  12  май  2013  г.  в  132  СОУ,  гр.  София,  район 

„Красно село”.

Много ви моля да се запознаете с проекта. Малко по-особено 

е решението. Вече веднъж докладвах по този случай и бяха изказани 

мнения, че трябва да се приеме решение с номер, поради което съм 

го подготвила.

Става дума за възникналия теч и наводнение в помещението 

в 132 СОУ, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите на 12 май 2013 г в гр. София, район „Красно село”, който 

беше констатиран от общинската администрация на 4 декември 2013 

г.,  от която дата веднага ние пък бяхме алармирани от областния 

управител на гр. София.

Поради спешността и неотложността на случая и факта,  че 

писмото дойде в края на деня, а отварянето на помещението, за да 

бъде  отстранен  течът  и  да  бъде  отводнено  помещението,  беше 

предвидено за следващата сутрин, рано, в 8, 00 ч., като заместник-

председател,  който  беше  в  комисията,  дадох  разрешение  да  се 

отвори помещението.

На следващия ден помещението беше отворено по реда на 

наше  решение  №  2511  и  веднага  след  отстраняване  на  теча  ние 

получихме  писмо  от  областния  управител  с  приложени  към  него 

протокол на комисията, която е определена със заповед, заповедта 

на областния управител за определяне на комисията, съответно има 

и заповед за изменение в състава на комисията, писмото от район 

„Красно село”, както и доста броеве снимки, но само три – четири от 
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тях  са  годни,  от  които  се  вижда,  че  помещението  е  наводнено и 

книжата, които се съхраняват в него, за съжаление са наводнени на 

повече  от  30  –  40  см.  височина,  поради  която  причина  аз  ви 

предлагам решение на Централната избирателна комисия, с което да 

одобрим отварянето на помещението за отстраняване на аварийна 

ситуация  –  отстраняване  на  теча  и  изпомпване  на  вода  от 

помещението.

 И тъй като в писмото на областния управител от 5 декември 

2013 г. се моли за указание как да действат по-нататък, аз предлагам 

да им дадем указания да бъде съставена комисия, която да установи 

състоянието на съхраняваните книжа, от кои избирателни секции и 

кои райони на София са, както и вида им, доколкото знаете, че в тези 

помещения освен чувалите с  книжата на всяка секция отделно се 

съхраняват и избирателните списъци, и второ, да се осигури друго 

подходящо  помещение,  в  което  да  бъдат  преместени  книжата  по 

реда на Решение № 2511-НС/30.04.2013 г.

Много  ви  моля  за  коментари  и  също  така  за  евентуални 

допълнения или предложения към това решение.

Основанията  освен  чл.  26,  ал.  1  от  закона  би  трябвало  да 

добавя  и  „т.  1”,  но  и  добавим  и  „наше  Решение  №  2511-

НС/30.04.2013 г.”

Има ли някакви други предложения?

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  С  оглед  на  втория  абзац  в 

диспозитива на решението Централната избирателна комисия дава 

указания да бъде съставена комисия, която да установи състоянието.

Въпросът ми е няма ли да  поискаме в изпълнение на това 

указание  констатациите  да  бъдат  доведени  до  знанието  на 

Централната избирателна комисия с оглед на предприемане на по-

нататъшни  действия  и  приемане  на  решения  във  връзка  с 
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изложеното в мотивите, че една част от книжата са в негодно за по-

нататъшно съхранение състояние.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добре,  да  напишем  второ 

изречение: „Констатациите на комисията да бъдат предоставени на 

ЦИК с  оглед  приемане  на  решения за  по-нататъшни действия  по 

съхраняване на материалите.

След диспозитива да разпишем, че решението да се изпрати 

за сведение и изпълнение на областния управител на област София-

град. 

Колеги, имате ли други предложения?

Предлагам следния проект за решение:

„ОТНОСНО:  отстраняване  на  авариен  теч  в  помещение  за 

съхраняване на изборни книжа и материали от изборите за народни 

представители, произведени на 12 май 2013 г., в 132 СОУ – София, 

район „Красно село“

На  4  декември  2013  г.  в  17,30  ч.  е  постъпило  писмо  с 

вх. № 1257  от  областния  управител  на  област  София  с  искане  за 

разрешение за отваряне на помещението за съхраняване на изборни 

книжа  и  материали  от  изборите  за  народни  представители, 

произведени на 12 май 2013 г., намиращо се в гр. София, 132 СОУ, 

район  „Красно  село“,  с  цел  предприемане  спешни  и  неотложни 

действия  –  отстраняване  на  теч.  Поради  липса  на  възможност  за 

свикване на заседание на ЦИК е дадено разрешение за отпочване на 

работата  по  отстраняване  на  аварийната  ситуация  и  отваряне  на 

помещението  на  5  декември  2013  г.  в  8,30  ч.  в  присъствието  на 

комисията от длъжностни лица по т. 18 от Решение № 2511-НС от 30 

април  2013  г.  на  ЦИК  от  зам.-председателя  на  ЦИК  Румяна 

Сидерова. Към писмото е приложено и писмо изх. № РД-0802-101 от 

04.12.2013  г.,  подписано  от  секретаря  на  район  „Красно  село“ 

Димитрина Георгиева.
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На  5  декември  2013  г.  с  вх.  №  1257  от  същата  дата  е 

постъпило писмо от областния управител на област София, с което 

ЦИК  е  уведомена  за  предприетите  действия  по  отстраняване  на 

аварийната ситуация – теч от водопровод и изпомпване на събралата 

се  вода  над  35–40  см  в  помещението.  Областният  управител 

уведомява  ЦИК  за  наводняването  на  книжата,  за  състава  на 

комисията по т. 18 от Решение № 2511-НС от 2013 г. на ЦИК.

Към писмото на областния управител са приложени:

1. Протокол от 05.12.2013 г.;

2.  Заповед  № РД-15-078  от  09.05.2013  г.  за  определяне  на 

комисията по т. 18 от Решение № 2511-НС от 2013 г. на ЦИК;

3.  Заповед  №  РД-15-078  от  25.06.2013  г.  на  областен 

управител на област София;

4. Писмо № РД-0802-101 от 04.12.2013 г. на район „Красно 

село“ – СО;

5.  15  броя  снимки  от  наводненото  помещение  и  изборни 

книжа и материали.

Моли  се  за  указания  за  по-нататъшни  действия  с  оглед 

обстоятелството,  че  почти  всички  книжа  са  в  негодно  за  по-

нататъшно съхранение състояние.

С оглед на изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от 

Изборния  кодекс  във  връзка  с  Решение  № 2511-НС  от  30  април 

2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА отварянето на помещението в 132 СОУ – София, 

район „Красно село“,  с  цел отстраняване  на  аварийна ситуация – 

отстраняване на теч и изпомпване на водата от помещението.

УКАЗВА на областния управител:

1. Да бъде съставена комисия, която да установи състоянието 

на съхраняваните книжа, от кои избирателни секции и кои райони са 

книжата,  както  и  вида  им.  Констатациите  на  комисията  да  се 
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предоставят  на  Централната  избирателна  комисия  с  оглед 

предприемане на необходимите мерки и решения.

2. Да бъде осигурено друго подходящо помещение, в което да 

бъдат  преместени  книжата  по  реда  на  Решение  №  2511-НС  от 

30 април 2013 г. на ЦИК.

Решението да се изпрати на областния управител на област 

София за сведение и изпълнение.”

 Моля,  гласувайте  предложения  проект  за  решение  с 

добавките  в  основанията  –  чл.  26,  ал.  1,  т.  1,  както  и  Решение 

№ 2511-НС от 30.04.2013 г. на ЦИК, а в диспозитива, който започва 

с текста „Указва...” в т. 1 добавяме: „Констатациите на комисията да 

бъдат  предоставени  на  Централната  избирателна  комисия  с  оглед 

приемане на решения за по-нататъшните действия по съхраняване на 

книжата”.  Така  ли  да  бъде  и  с  добавката  решението  да  бъде 

изпратено  на  областния  управител  на  София-град,  за  сведение  и 

изпълнение.

Моля, гласувайте.

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

Решението се приема.

Решението има № 2880-НС.

Следващата точка от дневния ред:

5. Утвърждаване на извършени разходи по поддръжка на 

помещение на ЦИК.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Манахова, да докладвате.

АННА МАНАХОВА: Колеги, постъпила е докладна записка с 

вх. № 1295 от 11.12.2013 г. от главния секретар на администрацията 

на ЦИК госпожа  Богданова относно утвърждаване на разход във 

връзка с подмяна на В и К част в помещение № 72.
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Съгласно докладната записка поради опасност от наводнение 

е направен ремонт от спешен порядък на настилката – паркета – в 

помещението.

Госпожа  Богданова моли да одобрим стойността на разхода в 

размер на … лв., като в докладната тя казва, че в бюджета на ЦИК 

има  налични  средства  за  покриване  на  посочения  разход  и  е 

подготвен проект на писмо до Народното събрание за това да бъдат 

предоставени  от  Народното  събрание  документи,  удостоверяващи 

извършения  разход,  за  да  може  да  бъде  извършено  надлежно 

плащане.

Писмото  е  адресирано  до  главния  секретар  на  Народното 

събрание господин Славчов.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, чухте доклада.

Имате ли някакви съображения или предложения? Няма.

Моля, гласувайте решението за утвърждаване на направените 

разходи  и  предложения  текст  на  писмо  до  главния  секретар  на 

Народното събрание.

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

Решението се приема.

2.  Писмо от  ОИК –  Сапарева баня относно предсрочно 

прекратяване  пълномощията  на  Красимир  Ранов,  кмет  на 

кметство в с. Овчарци.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Давам  думата  на  госпожа 

Манахова да докладва.

АННА МАНАХОВА: Колеги, с днешна дата е постъпило с 

наш  вх.  №  1293  решение  №  95  от  05.12.2013  г.  на  Общинската 

избирателна комисия – Сапарева баня.

Решението  е  относно  предсрочно  прекратяване 

пълномощията  на  господин  Красимир  Райчов  Ранов,  кмет  на 
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кметство  в  с.  Овчарци  поради  смърт,  настъпила  на  30  ноември 

2013 г.

Решението  е  разпределено  на  мен  за  доклад.  Към  него  е 

приложен  оригинал  на  препис-извлечение  от  акт  за  смърт  и 

решението  е  взето  на  основание  чл.  279,  ал.  1,  ал.  2  и  ал.  3  от 

Изборния кодекс във връзка с чл. 42, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация.

Длъжна съм да ви уведомя, че по преписката не е налично 

решение по чл. 42 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация.  Независимо,  че  основанието  за  предсрочно 

прекратяване  на  пълномощията  е  смърт,  Законът  за  местното 

самоуправление  и  местната  администрация   не  прави  разлика  в 

хипотезите  и  предвижда  едно  решение,  което  е  по  Закона  за 

местното самоуправление и местната администрация, а  решението 

по Изборния кодекс е отделно.

Въпреки  всичко,  като  акт,  годен  да  бъде  сезирана 

Централната избирателна комисия и поради обстоятелството, поради 

което  са  прекратени  предсрочно  пълномощията  на  кмета  на 

с. Овчарци,  предлагам  да  уведомим  президента  за  насрочване  на 

частичен избор за кмет на кметство в с. Овчарци, Сапарева баня.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен с 

предложението на колегата Манахова да изпратим уведомление на 

президента за насрочване на частичен избор за кмет на с. Овчарци, 

община Сапарева баня, моля да гласува.

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

Решението е прието.

Да се изготви писмото.

Преминаваме към доклади за възнаграждения на Общински 

избирателни комисии.
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3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК:

е) ОИК – Столична община

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА: Давам думата на господин 

Александър Андреев да докладва. Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  с  вх.  №  1232  от 

03.12.2013 г.  в  мое дежурство е  пристигнало искане от страна на 

Общинската избирателна комисия – Столична община, за заплащане 

на  едно  заседание,  което  е  проведено  на  25.11.2013  г.  и  едно 

дежурство, проведено на 03.12.2013 г. 

Заседанието  на  комисията  е  във  връзка  с  отваряне  на 

помещение по искане на Върховния административен съд във връзка 

със  съдебна  графологична  експертиза  по  административно  дело 

№ 11538 от 2012 г. за произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. 

избори за президент и вицепрезидент на Република България.

На заседанието на Общинската избирателна комисия е взето 

решение,  като  са  определени  и  трима  членове  от  Общинската 

избирателна комисия, които да отворят помещението и съответно да 

предоставят достъп за извършването на графологичната експертиза.

В тази връзка аз ви предлагам да вземем решение, с което да 

се изплати възнаграждение от държавния бюджет на участвалите в 

заседанието членове  на Общинската избирателна комисия, а именно 

председател, заместник-председател, секретар и 25 членове.

На второ място, предлагам да се заплати дежурството, пак от 

държавния бюджет, на тримата членове, които са били в комисията, 

която  е  отворила  помещението,  където  се  съхраняват  изборните 

книжа.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  моля,  гласувайте 

предложението  на  господин  Андреев  да  бъде  изплатено 

възнаграждение  за  едно  заседание  на  Общинската  избирателна 

комисия  –  Столична  община,  на  председател,  заместник-

председател, секретар и 25 членове от държавния бюджет и за едно 
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дежурство на трима членове от Общинската избирателна комисия на 

цитираните от колегата Андреев дати, също от държавния бюджет.

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

Предложението се приема.

6. Информация за важни за гражданите срокове и събития 

при  провеждане  на  предстоящите  избори  за  Европейски 

парламент през май 2014 г.

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА: Давам думата на господин 

Паскал Бояджийски.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Уважаеми  колеги,  в  днешната 

мрежа вижте „лекшънс юропаро от 2014 г.” Това е файл, съдържащ в 

себе  си  кратка  информация  за  важни  за  гражданите  срокове  и 

събития  при  провеждане  на  предстоящите  избори  за  Европейски 

парламент през май 2014 г.

Информацията е в две колони, грубо казано. В ляво е датата и 

денят от седмицата, от дясно е събитието – съответната дейност.

Информацията обхваща периода от 25 май 2014 г. до 12 март 

2014 г., тоест, до 75 дни до деня на изборите съгласно действащия 

Изборен кодекс.

Започвам от 25 май, в който да е изборният ден. А 24 май е 

събота и е Ден на българската азбука и славянската писменост и е 

официален празник. 22 май е отбелязан като начало на изборите за 

Европейски парламент в другите държави, членки на Европейския 

съюз.

Започваме  със  сроковете,  които  са  важни  за  гражданите. 

Седмодневният  срок,  в  който  да  се  подават  заявления  за 

отстраняване  на  непълноти  и  грешки  и  за  заличаване  от 

избирателните  списъци  от  граждани на  друга  държава,  членка  на 

Европейския съюз съгласно чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, 

изтича на 17 май 2014 г., петък. 
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Десетдневният срок за кметовете на общини да публикуват 

списъците на заличените лица и тридневният срок на гражданите да 

обжалват своето попадане в  тези списъци с  основание чл.  48а  от 

Изборния кодекс е на 14 май 2014 г., сряда.

Четиринадесет дни до деня на изборите, в който може да се 

подаде заявление за включване в избирателния списък по настоящ 

адрес от гражданите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни 

населени места, с правно основание чл. 53, ал. 1 от Изборния кодекс, 

е на 10 май 2014 г., събота.

Отразяваме  и  дните,  които  са  важни  като  официални 

празници  и  дни,  които  имат  връзка  с  Европейския  съюз  като 

например Денят на Европа – 9 май 2014 г.,  след това говорим за 

официални празници – Гергьовден, 6 май, 1 май също е официален 

празник  –  Ден  на  труда,  с  който  пък започват  почивните  дни  до 

Гергьовден през предстоящата година.

Двадесет  и  петият  ден  до  деня  на  изборите,  в  който  се 

обнародват  избирателните  списъци,  тоест,  се  публикуват  на 

интернет-страницата на общините, с правно основание чл. 54, ал. 2 

от Изборния кодекс, е на 29 април 2014 г., което е във вторник.

Само  да  допълня  за  протокола,  че  това  са  Част  ІІ  на 

избирателните  списъци,  които касаят  граждани на друга  държава, 

членка на Европейския съюз.

Тридесетият ден до деня на изборите е краен срок за подаване 

на заявления за гласуване извън страната от български граждани и 

също  така  краен  срок  за  подаване  на  заявления  за  гласуване  с 

подвижна  избирателна  урна.  Правното  основание  на  последното 

право е чл. 176 от Изборния кодекс, а на първото – за подаване на 

заявление за гласуване извън страната – чл. 54, ал. 2 от Изборния 

кодекс.

Отбелязваме Великден – 21 и 20 в неделя и Велики петък на 

18 април, което също е официален празник. 
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Четиридесетият ден до деня на изборите, в който изтичат два 

срока – срок за подаване на заявления за включване в избирателните 

списъци  в  Част  ІІ  от  гражданите  на  други  държави,  членки  на 

Европейския съюз, които желаят да гласуват в България, с правно 

основание чл. 59, ал. 1 от Изборния кодекс и избирателните списъци 

– Част І – се публикуват на интернет-страниците на общините и се 

обявяват на видни места и всеки може да провери дали е включен в 

тях съгласно чл.  58,  ал.  1 във връзка  с чл.  54,  ал.  1  от Изборния 

кодекс. Тази дата ще бъде 14 април 2014 г., понеделник.

Началото на активната изборна кампания е 75 дни до деня на 

изборите,  който  е  крайният  срок  на  президента  на  Република 

България да насрочи фактически тези избори,  който е на 12 март 

2014 г., сряда.

Това е накратко информацията, която е насочена именно за 

гражданите,  за  техните права.  Затова  в подобен съкратен  вариант 

има и отбелязани и дните на национални празници, както видяхте, и 

почивни дни,  тъй  като  пък,  от  друга  страна,  при  планирането  на 

някакви събития, примерно БНТ може да си планира кога какво да 

излъчва, но то е важно да е ясно отсега.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  чухте  доклада. 

Имате ли някакви съображения? Това не е хронограма.

Колегата Чаушев има думата. Заповядайте.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  За  прецизност  предлагам  да  запишем 

отдолу  като  забележка:  „Посочените  срокове  са  съгласно 

действащия Избиране кодекс към ....” еди-коя си дата.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря.

Има думата господин Паскал Бояджийски.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Уважаеми  колеги,  това  щях  да 

кажа в допълнение на едно писмо, с което ще изпратим одобрената 

от  нас  хронология  или хронограма,  а  именно в  писмо № 2291,  в 

което пише изрично да се има предвид, че информацията е съгласно 
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действащия Изборен  кодекс и дори при промяна ще уведомяваме 

своевременно.

Така че да се знае, че като се изпрати, ще има забележка, че 

това е съгласно сега действащото законодателство.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колега  Чаушев,  нали 

приемате това да се запише в съпроводителното писмо? 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Аз  не  възразявам  да  се  запише  в 

съпроводителното писмо. А този текст ще го качваме ли на нашия 

сайт? Ако ще се качва на сайта, задължително под текста да си стои 

тази уговорка, която е съществена.

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА: Тоест,  в  съпроводителното 

писмо да бъде вписан текстът, който предложи колегата Чаушев, а 

под това, което ще се качи на нашия сайт, отдолу под примерните 

дати да има този указателен и информиращ текст.

Има  думата  колегата  Солакова.  Заповядайте,  госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Госпожо Сидерова, аз по принцип съм против такива важни решения 

да бъдат подлагани веднага след изчитането им на гласуване, защото 

считам, че, първо, не е толкова спешно, второ, днешното заседание 

е  извънредно,  трето,  всеки  един  от  нас  би  трябвало  да  има 

достатъчно време, за да се запознае със съдържанието, за да бъде 

мотивиран да гласува „за”.

Успявам  в  крачка  да  се  запозная  със  съдържанието  на 

предложението  на  колегата  Бояджийски  с  оглед  на  сроковете 

съгласно действащия Изборен кодекс. Така на пръв прочит само по 

отношение  на  периода  за  начало  на  изборите  на  Европейски 

парламент предлагам да не членуваме,  тъй като този период не е 

начало във всичките други държави, а да запишем, че е начало на 

изборите  в  „други  държави,  членки  на  Европейския  съюз”  или 

„начало на изборите” така, както е съгласно решението, с което се 
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обявява  периодът  за  произвеждане  на  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент.

И тъй като съм взела думата, успях да погледна и текста на 

съпроводително писмо. В тази връзка, тъй като видях, че в писмото е 

включено това уточнение, поддържам и аз направеното предложение 

от колегата Чаушев този текст да бъде част и от схемата с датите, 

важни за гражданите във връзка с евроизборите. 

Но  в  това  писмо  ми  се  иска,  тъй  като  ние  в  момента 

приемаме, че датата на изборите е 25 май, независимо от другите 

възможности,  които  евентуално  биха  могли  да  бъдат  използвани 

съгласно и действащия Изборен кодекс или с изменения, които биха 

могли  да  настъпят,  аз  лично  в  съпроводителното  писмо  бих 

предложила да напишем, че периодът за произвеждане на изборите 

съгласно решение – конкретното решение на съответния орган на 

Европейския съюз – е в периода от еди-коя си дата до еди-коя си 

дата  съгласно  еди-кой  си  член  от  Изборния  кодекс  изборите  в 

Република България ще се произведат на 25 май.

Изготвената информация, приложена към настоящото писмо, 

е съгласно действащия Изборен кодекс към датата на изпращането.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да,  вносителят  приема 

предложените  от  колегата  Солакова  допълнения.  Така  виждам по 

реакцията му и затова си позволявам от негово име да отговоря.

Колеги, имате ли други предложения? Няма.

Моля,  гласувайте  предложението  на  докладчика  за 

изброените дати, както и да бъде подготвено писмо с направените 

допълнения от колегите Чаушев и Солакова.

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

Предложението се приема.

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК:

и) ОИК - Белоградчик
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ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Заповядайте,  господин 

Троянов, да докладвате.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, две са справките, които 

имам да докладвам. Едното е искане от ОИК – Белоградчик, област 

Видин,  които  са  провели  заседание  на  4  декември  2013  г. 

Присъствали са председател, заместник-председател, секретар и 8 от 

членовете  на  Общинската  избирателна  комисия.  Проведено  е 

заседание,  на  което  са  освободили  общински  съветник  и  са 

назначили нов от същата политическа сила.

Предлагам на правно основание по чл. 277, ал. 1 от Изборния 

кодекс  и  от  държавния  бюджет  да  бъде  изплатено  тяхното 

възнаграждение.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, чухте доклада. Има 

ли въпроси, становища? Няма.

Моля,  гласувайте  предложението  да  бъде  изплатено  едно 

заседание на ОИК – Белоградчик, проведено на 4 декември 2013 г. 

на  членовете  на  Общинската  избирателна  комисия,  както  следва: 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  осем  членове,  от 

държавния бюджет.

Моля, гласувайте.

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

Предложението се приема.

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК:

й) ОИК - Сливен.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Заповядайте,  господин 

Троянов, да докладвате следващото предложение.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Следващото ми предложение е за ОИК – 

Сливен. Тя е провела заседание на 3 декември 2013 г.,  в което са 

участвали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  21  от 

членовете на Общинската избирателна комисия. 
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Променили са състава на Общинския съвет, като са назначили 

нов общински съветник.

Предлагам на основание чл. 277, ал. 1 от Изборния кодекс да 

бъде изплатено възнаграждение от държавния бюджет. 

А в тази връзка и председателят на Общинската избирателна 

комисия  претендира  и  едно  дежурство  на  предния  ден  –  на  2 

декември 2013 г. – за подготовка на проведеното заседание.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  моля, 

гласувайте предложението на колегата Троянов да бъде изплатено от 

държавния  бюджет  възнаграждение  на  членовете  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Сливен,  в  състав  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  21  членове  за  заседание  на  3  декември 

2013 г.,  както и възнаграждение за едно дежурство на 2 декември 

2013 г. на председателя на Общинската избирателна комисия.

Моля, гласувайте.

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

Предложението се приема.

Благодаря ви.

Аз имам да ви докладвам две предложения за изплащане на 

възнаграждения.

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК:

б) ОИК – Смолян.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам предложение за 

изплащане на възнаграждение на ОИК – Смолян, за проведени две 

заседания. Едното е проведено на 7 октомври 2013 г. Присъствали са 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  14  члена. 

Прекратени  са  предсрочно  пълномощията  на  общински  съветник, 

поради което за заседанието следва да се изплати възнаграждение от 

общинския бюджет на основание Решение № 1486-МИ на ЦИК, т. 2.
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Второто заседание е  проведено на  15 октомври 2013 г.,  на 

което  също  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар и 14 членове.  Основанието е  чл.  277,  ал.  1  от Изборния 

кодекс. Обявен е за избран следващия в листата общински съветник.

Моля,  гласувайте  предложението  да  бъдат  изплатени 

възнаграждения  за  две  заседания  на  членовете  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Смолян,  в  състав  председател,  заместник-

председател, секретар и 14 членове, първото – на 7 октомври – от 

общинския  бюджет,  а  второто  –  на  15  октомври –  от  държавния 

бюджет.

Моля, гласувайте.

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

Предложението се приема.

Благодаря ви.

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК:

г) ОИК - Перник

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Следващата  справка  е  за 

изплащане  на  възнаграждение  за  заседание  на  Общинската 

избирателна комисия – Перник.

Пристигнали  са  и  нашата  администрация,  без  да  иска,  е 

завела  под  два  номера,  но  едни  и  същи  искания  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Перник,  за  заплащане  на  две  заседания. 

Едното е проведено на 24 октомври 2013 г., на което са присъствали 

председател, заместник-председател и 12 члена. 

Основанието  е  чл.  30,  ал.  7  от  Закона  за  местното 

самоуправление  и  местната  администрация  –  съобщаване  за 

прекратяване пълномощията на общински съветник. 

Възнаграждението да се изплати от общинския бюджет.

Второто  заседание  е  проведено  на  28  октомври  2013  г. 

Присъствали председател, заместник-председател и 14 члена. 
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Основанието е чл. 277, ал. 1 от Изборния кодекс – обявен за 

избран следващия в листата общински съветник.

Следва да се заплати възнаграждение от държавния бюджет.

Колеги,  ако  сте  съгласни  с  това  предложение,  моля  да 

гласувате.

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

Предложението се приема.

7.  Писмо с искане за съгласуване и  съдействие относно 

установяване на сървъра в подходящо помещение в сградата на 

Народното събрание

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Солакова, да докладвате.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  спомняте  си,  че  написахме 

писма  до  главния  секретар  на  администрацията  на  Народното 

събрание господин Славчов. Първото писмо е с наш изх. № 566 от 6 

декември  2013  г.  и  това  е  искане  за  съгласуване  и  съдействие 

относно  установяване  на  сървъра  в  подходящо  помещение  в 

сградата на Народното събрание.

Това  наше  писмо  е  получено  в  Народното  събрание  с 

вх. № 336-00-26 от 10 декември 2013 г. и е отправено с резолюция до 

съответните  компетентни ръководители на звена  за  съгласуване и 

съдействие. Ние сме получили копие от резолюцията.

8. Писмото  с  искане  за  съгласуване  и  съдействие  за 

обособяване  като  работно  помещение  пространството  между 

помещения № 56 и  № 54 на междинен етаж.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Солакова, да докладвате второто писмо.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Второто писмо е с наш изх. № 567 от 

6  декември  2013  г.  Заведено  е  в  Деловодството  на  Народното 
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събрание с вх. № 336-00-25 от 10 декември 2013 г. Писмото ни е с 

искане  за  съгласуване  и  съдействие  за  обособяване  като  работно 

помещение  пространството  между  помещения  № 56  и   №  54  на 

междинен етаж – тук, в непосредствено съседство с зала № 42. 

Спомняте  си,  че  ние  предложихме  разходите  да  бъдат  за 

сметка  на  бюджета  на  Централната  избирателна  комисия.  Това 

писмо  също  е  отправено  за  становище  и  изпълнение  до 

компетентното звено в администрацията на Народното събрание.

Аз предлагам за сведение засега на Централната избирателна 

комисия  да  се  предоставят  писмата  на  главния  секретар  в 

администрацията на ЦИК и да упълномощим госпожа  Богданова за 

необходими и последващи действия и при необходимост тя да ги 

изпълни, като за изпълнението да представи съответната докладна 

записка до Централната избирателна комисия.

Благодаря.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  който  е  съгласен 

докладваното ни писмо – то остава за сведение – но да възложим на 

главния секретар на администрацията да проследи изпълнението на 

организирането  на  самостоятелно  помещение,  както  и  да  я 

упълномощим  да  извърши  необходимите  действия  за  целта,  след 

което  да  докладва  на  Централната  избирателна  комисия  за 

резултатите от тези действия, моля да гласува.

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

Предложението се приема.

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК:

 ж) ОИК - Берковица

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колегата  Бояджийски  ще 

докладва справка за изплащане на възнаграждение. 

Заповядайте, господин Бояджийски.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, пред мен е преписката с 

искане за заплащане на възнаграждение на ОИК – Берковица, област 

Монтана.

С вх. № 1241 от 4 декември 2013 г. е пристигнало искане за 

заплащане на възнаграждение за проведено заседание на 29 ноември 

2013 г. на Общинската избирателна комисия – Берковица, за вземане 

на решение за прекратяване пълномощията на общинския съветник 

Емануела  Венциславова  Петкова  от  квотата  на  ПП „Общество  за 

нова България”.

Предлагам ви да изплатим възнаграждението за заседанието, 

на  което  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар и 10 членове.

Основанието,  но  което  да  се  плати,  е  чл.  30,  ал.  4  и  8  от 

Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  администрация  и 

т. 18 от Решение № 1486-МИ/10.11.2011 г. на ЦИК.

Възнаграждението  да  се  изплати  от  общинския  бюджет 

съгласно тези, цитирани от мен решения и закон.

Това е предложението ми към вас, колеги.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  моля 

гласувайте  предложението  да  се  заплати  възнаграждение  за  едно 

заседание  на членовете  на ОИК – Берковица,  област Монтана,  на 

което са присъствали председател, заместник-председател, секретар 

и  10  членове  от  Общинската  избирателна  комисия  от  общинския 

бюджет.

Моля, гласувайте.

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

Предложението се приема. 

Благодаря ви.

Изчерпахме  дневния  ред  на  извънредното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.
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Следващото  заседание  на  комисията  ще  бъде  в  петък, 

13 декември 2013 г.  от 14,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 17,35 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

 Божидарка Бойчева
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