ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 391
На 21 януари 2014 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Писмо от Общинската избирателна комисия –
Димитровград, относно предсрочно прекратяване пълномощията на
кмета на кметство Сталево, община Димитровград, област Хасково.
Докладва: Ерхан Чаушев
2. Писмо от Министерството на финансите относно проект на
решение на Министерския съвет.
Докладва: Ерхан Чаушев
3. Докладна записка от Л. Богданова относно възлагане на
обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника за
нуждите на ЦИК“ - вх. № 65/20.01.2014 г.
Докладва: Венцислав Караджов
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Валентин
Бойкинов, Венцислав Караджов,
Гергана Маринова, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Красимир Калинов и
Паскал Бояджийски.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Мая Андреева, Анна
Колушева-Манахова, Бисер Троянов, Владимир Христов, Мариана
Христова и Силва Дюкенджиева.
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Заседанието бе открито в 16,05 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на
21 януари 2014 г. Имаме изискуемия кворум.
Заседанието е извънредно с оглед постъпилото решение,
което предполага взимане на решение за изпращане на предложение
за насрочване на частичен избор за кмет на кметство. Това беше
причината да свикаме извънредното заседание.
Междувременно постъпи и едно писмо от Министерството на
финансите за съгласуване със срок до 23 януари 2014 г., което
господин Чаушев ще докладва като дежурен член на ЦИК.
Имате ли други допълнения, които искате да направите към
дневния ред? – Ако няма, ви предлагам да определим господин
Караджов като член на ЦИК, който да брои гласовете.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11, против – 1.
Имаме решение. Господин Караджов ще брои гласовете.
Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния
ред:
1. Писмо от Общинската избирателна комисия –
Димитровград,
относно
предсрочно
прекратяване
пълномощията на кмета на кметство Сталево, община
Димитровград, област Хасково.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № 66 от 21 януари
2014 г. сме получили по пощата в оригинал от Общинската
избирателна комисия – Димитровград, Решение № 365, с което
Общинската избирателна комисия установява прекратяването на
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правомощията на кмета на кметство Сталево, община Димитровград,
област Хасково, поради смърт. Взела е решението и към
документацията е приложен и актът за смърт, а с решение № 366
Общинската избирателна комисия – Димитровград предлага на
Централната избирателна комисия Централната избирателна
комисия да се произнесе и съответно да изпрати документацията на
президента за насрочване на нов частичен избор.
Проектите на писмото, което ЦИК ще изпрати на президента
на републиката и съответно предложението, са по стандартната ни
процедура и са публикувани на сайта на комисията за днешното ни
заседание:
„П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
От Централната избирателна комисия за насрочване на
частичен избор за кмет на кметство Сталево, община Димитровград,
област Хасково, прието с протоколно решение от 21 януари 2014 г.
Общинската избирателна комисия – Димитровград, област
Хасково, е уведомила на 21.01.2014 г. Централната избирателна
комисия, че със свое решение № 365 от 09.01.2014 г. на основание
чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА предсрочно е прекратила пълномощията
на кмета на кметство Сталево, община Димитровград, област
Хасково, Панчо Димитров Панушев.
Към уведомлението са приложени: решение № 365 от
09.01.2014 г. , с което предсрочно са прекратени пълномощията на
кмета на кметство Сталево, решение № 366 от 17.01.2014 г. на
ОИК – Димитровград, с предложение за насрочване на частичен
избор; заверено копие на акт за смърт № 1 от 07.01.2014 г. на Панчо
Димитров Панушев.
След като разгледа представените документи, Централната
избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия –
Димитровград, област Хасково, е представила необходимите
документи съгласно Изборния кодекс и Решение № 1495-МИ от
16 ноември 2011 г. на ЦИК.
На основание чл. 279, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 278 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия
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П Р Е Д Л А Г А:
Президентът на Република България да насрочи частичен
избор за кмет на кметство Сталево, община Димитровград, област
Хасково.“
И писмото:
„До ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
господин Росен Плевнелиев
Уважаеми господин Президент,
На основание чл. 279, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 278 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия предлага да
насрочите частичен избор за кмет на кметство Сталево, община
Димитровград, област Хасково.
Приложения:
1. Предложение на ЦИК, прието с протоколно решение от
21 януари 2014 г.
2. Уведомление от ОИК – Димитровград с приложенията към
него“
Поради това аз предлагам на Централната избирателна
комисия на основание чл. 279, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 278 от
Изборния кодекс с протоколно решение да предложим на
президента на Република България да насрочи частичен избор за
кмет на кметство Сталево, община Димитровград, област Хасково.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря ви, господин
Чаушев.
Колеги, чухте доклада. Документите са във вътрешната
мрежа.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Те са представени в оригинал. Считам, че
отговарят на законовите изисквания.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако имате въпроси,
забележки? – Имаме влезли в сила решения.
Който е съгласен с това да бъде направено предложение до
президента на републиката за насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Сталево, община Димитровград, област Хасково поради
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прекратяване на пълномощията на кмета на кметството поради
смърт, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение да се изпрати предложението до президента.
Във връзка с това тук коментирахме преди започването на
заседанието, че може би във връзка с частичните избори на 16 март
2014 г. е удачно да вземем едно решение, с което от нашия сайт да
премахнем тези бързи връзки, които са към вече приключилите
частични избори, и да оставим само тази, която е към изборите на
16 март. Останалите да отидат в информацията, където са нови и
частични избори в изборния портал. За да може да остават само
актуалните частични избори с бърза връзка, ако сте съгласни.
И още нещо: ако след постъпване на нашето предложение
бъде издаден указ на президента за насрочване на частичен избор за
кмет на кметство Сталево, община Димитровград, област Хасково,
на 16 март 2014 г., да вземем едно решение, с което да поставим
съобщение на нашия сайт в случай че бъде издаден такъв указ до
края на седмицата, а в понеделник, когато е редовното заседание на
Централната избирателна комисия, да бъде взето решението за
регистрация и последващите решения. Просто за да са информирани
избирателите, че ще има такъв избор. Пак казвам, да вземем малко
под условие това решение, но то е само за поставяне на съобщение,
ако не възразявате.
Ако сте съгласни, да гласуваме тези две предложения: за
оставяне на бърза връзка само към избора на 16 март 2014 г. и за
поставяне на съобщение под условие, в случай че бъде издаден този
указ.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
Заповядайте, господин Чаушев.
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2. Писмо от Министерството на финансите относно
проект на решение на Министерския съвет.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, днес с вх.
№ 67/21.01.2014 г. сме получили писмо от главния секретар на
Министерството на финансите, към което е приложен проект за
решение на Министерския съвет относно бюджетната процедура за
2015 г., с която се урежда редът за бюджетната процедура с цел
оптимизация и по-добра ефективност за осъществяване на
съответните действия, свързани с бюджета.
Към писмото е приложен освен проектът за решение на
Министерския съвет, така също и един доклад от министъра на
финансите, който обосновава защо е необходимо да се приеме
такова решение. То касае всички разпоредители на бюджетни
средства, включително и тези, които ползват помощи от
европейските фондове. Изписани са редът и процедурите.
Това, което нас ни касае в този проект за решение, е, че към
м. март 2014 г., като първостепенен разпоредител на бюджетни
средства Централната избирателна комисия следва да прилага
съответния формат на бюджет съгласно съответните разпоредби на
Закона за публичните финанси и да разработи и представи в
Министерството на финансите бюджетните си прогнози за периода
2015 – 2017 г. Това е бъдещото действие, което трябва да извърши
Централната избирателна комисия съгласно този проект на решение.
Аз предлагам с протоколно решение Централната
избирателна комисия да съгласува без бележки изпратения проект на
решение на Министерския съвет за бюджетните процедури за 2015 г.
И съответният текст да се предостави на нашия главен счетоводител
за предприемане след влизането в сила на това решение на
Министерския съвет за спазване на съответните срокове, за
предварително запознаване.
Предлагам следния проект на писмо:
„До МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
На Ваш № 91-00-39/20.01.2014 г.

7
ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерски съвет за
бюджетната процедура за 2015 г.
С протоколно решение от 21 януари 2014 г. Централната
избирателна комисия съгласува без бележки изпратения ни проект
на Решение на Министерски съвет за бюджетната процедура за
2015 г.“
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря ви, господин
Чаушев.
Колеги, чухте доклада. Ако имате някакви въпроси към
докладчика по това, което ни е изпратено? Ако не, той обясни за
какво става въпрос. Предложението е да гласуваме проекта на
писмо, който е във вътрешната мрежа, че съгласуваме проекта на
решение на Министерския съвет без бележки. И след това да
възложим на главния счетоводител да извърши действията, които
господин Чаушев предложи.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Крайният срок е 4 март 2014 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Тя би следвало
своевременно да предложи отговор известно време преди
изтичането на крайния срок.
Който е съгласен с проекта на решение относно протоколно
решение на ЦИК за съгласуване без бележки на проекта на решение
на Министерския съвет за бюджетна процедура за 2015 г., моля да
гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение.
Господин Чаушев ще доведе до знанието на главния
счетоводител това решение.
Има ли други въпроси? – Господин Караджов, заповядайте.
3. Докладна записка от Л. Богданова относно възлагане
на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна
техника за нуждите на ЦИК“ – вх. № 65/20.01.2014 г.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, относно тази
докладна за определяне бройката на работните станции и монитори,
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които са за нуждите на Централната избирателна комисия, беше
приета техническата характеристика на компютрите миналата
седмица на наше заседание. Но така и не уточнихме конкретната
бройка.
От докладната, която е пред мен, включително и с
допълнителна докладна с вх. № 65 от 20.012014 г., главният секретар
уточнява, че 9 броя от компютърните конфигурации са за нуждите
на служителите от администрацията към момента, а 8 броя са за
членове на Централната избирателна комисия.
Тези 17 бройки работни станции и монитори аз предлагам да
вземем решение и да одобрим тази бройка, тъй като без конкретно
решение за бройката не може да бъде стартирана обществената
поръчка, поради което аз считам, че тази конфигурация, която сме
одобрили в посочените 17 броя, би задоволила нуждите на
Централната избирателна комисия. Предлагам ви да приемем такова
протоколно решение за 17 броя работни станции и монитори, които
да бъдат закупени за нуждите на Централната избирателна комисия.
(Реплики.)
Аз нямам нищо против да се представи доуточняваща
документация.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предлагам да възложим
на господин Караджов да изиска от главния секретар обосновка.
Сега виждам, че тук ми е представена една справка, но тя включва и
телефони, и компютри.
Сега ми предоставиха една справка, но я виждам за пръв път
и не е нужно само аз да я видя. Предлагам ви за понеделник да се
качи във вътрешната мрежа, за да се запознаете всички с нея и ако
някой има нужда от ново устройство, което не е заявено или ако
считате, че някое не се налага, да го прецените и да вземете решение
какво трябва да е предмет на поръчката. Съгласни ли сте?
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Аз нямам нищо против да
оставим тази информация в канцеларията и всеки от членовете,
който желае, да се запознае и ако има нужда да се актуализира тази
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справка. Справката е налична, така че може да бъде предоставена
информация на всеки един от членовете.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, приключвам
заседанието поради изчерпване на въпросите от дневния ред.
Следващото редовно заседание на комисията е в понеделник,
27 януари 2014 г., от 14,30 ч., както го насрочихме вчера.
Закривам заседанието.
Приятна почивка!
(Закрито в 16,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

