
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 403

На  5 март  2014  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Обнародване на Изборния кодекс. 

Докладва: Красимира Медарова

2. Молба  от  Красимира  Медарова  за  предсрочно 

прекратяване на пълномощията й като Председател на ЦИК. 

Докладва: Красимира Медарова

3. Молба от Бисер Троянов за предсрочно прекратяване на 

пълномощията му като член на ЦИК. 

Докладва: Бисер Троянов

4. Проект на Договор за корекция на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия. 

Докладва: Емануил Христов

5. Молба от Валентин Бойкинов за предсрочно прекратяване 

на пълномощията му като член на ЦИК. 

Докладва: Валентин Бойкинов

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария  Мусорлиева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Бисер 

Троянов,  Валентин  Бойкинов,  Венцислав  Караджов,  Владимир 



Христов,  Гергана  Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев, 

Иванка Грозева, Красимир Калинов и Паскал Бояджийски.

ОТСЪСТВАХА: Мая Андреева,  Александър Андреев,  Анна 

Колушева-Манахова, Мариана Христова и Силва Дюкенджиева.

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

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам  заседанието  на  Централната  избирателна  комисия  на 

5 март 2014 г. Имаме изискуемия кворум.  

Днешното заседание е извънредно. Причината за свикването 

му е: 

1. Обнародване на Изборния кодекс. 

В  „Държавен  вестник“,  извънреден  бр.  19,  е  обнародван 

Изборният кодекс. Както казах, в извънредния брой 19 на „Държавен 

вестник“ от 5 март 2014 г., с Указ № 37 на основание чл. 101, ал. 3 от 

Конституцията на Република България президентът на републиката 

е  постановил  да  се  обнародва  в  „Държавен  вестник“  Изборният 

кодекс, приет от 42-ото Народно събрание на 21 февруари 2014 г., 

повторно приет на 4 март 2014 г., издаден в София на 5 март 2014 г. 

Съгласно § 30 от Преходните и заключителните разпоредби 

на Изборния кодекс, кодексът влиза в сила от деня на обнародването 

му в „Държавен вестник“, т.е. от днес. Независимо от късния час на 

обнародването,  законът  говори  за  ден  на  обнародването,  поради 

което  той  вече  действа  и  съгласно  §9  от  Преходните  и 

заключителните разпоредби на Изборния кодекс този кодекс отменя 
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Изборния кодекс, който е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 9 от 

2011 г. с последващите му изменения. 

В  §26  от  Преходните  и  заключителните  разпоредби  на 

действащия Изборен кодекс е  посочено,  че  в Закона за съдебната 

власт  в  чл.  195  се  правят  следните  изменения:  като  в  ал.  1,  т.  2 

думите  „с  изключение  на  член  на  Централната  избирателна 

комисия“ се заличават, а разпоредбата на чл. 195, ал. 1, т. 2 въвежда 

несъвместимости за магистратите в случая, който касае съдиите. 

Във  връзка  с  това  аз  съм  депозирала  пред  вас  молба  за 

предсрочно прекратяване на пълномощията ми като председател и 

член  на  Централната  избирателна  комисия  и  ще  ви  моля  да  я 

разгледате  и  съответно  да  приемете  решение  във  връзка  с  това. 

Респективно  да  вземете  и  решение  относно  функционирането, 

организацията  и  дейността  на  Централната  избирателна  комисия 

след  вземане  на  решение  за  предсрочно  прекратяване  на 

пълномощията на председателя на комисията. 

Давам  думата  на  господин  Бисер  Троянов,  който  също  е 

депозирал  аналогична  молба,  след  което  ще  ви  моля  да  вземете 

решение за това кой да води днешното заседание и да продължите с 

разглеждането на дневния ред. 

Господин Троянов, заповядайте. 

3. Молба от Бисер Троянов за предсрочно прекратяване 

на пълномощията му като член на ЦИК. 

БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № 296 от днес – 

5 март  2014  г.,  е  входирана  моя  молба,  с  която  ви  моля  да  бъда 

освободен като член на Централната избирателна комисия и вие с 

решение  да  гласувате  прекратяването  предсрочно  на  моите 

пълномощия, предвид обстоятелството, че с новия Изборен кодекс 

се  изменя  разпоредба  от  Закона  за  съдебната  власт,  която  не 
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позволява моето участие и продължаването на работата в сегашната 

Централна  избирателна  комисия,  предвид  предпоставките  за 

несъвместимост като съдия от Върховния касационен съд и член на 

Централната избирателна комисия. 

Молбата е сканирана и е във вътрешната мрежа за днешното 

заседание. Можете да я видите като съдържание, което в резюме ви 

посочих. 

И ви  моля  предвид обстоятелството,  че  не  мога  повече  да 

изпълнявам длъжността член на Централната избирателна комисия, 

вие да гласувате предсрочно прекратяване на моите пълномощия в 

днешното заседание. 

2. Молба  от  Красимира  Медарова  за  предсрочно 

прекратяване на пълномощията й като председател на ЦИК. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ще прочета молбата: 

Уважаеми  членове  на  Централната  избирателна  комисия, 

моля  да  постановите  решение,  с  което  да  прекратите  предсрочно 

пълномощията  ми  като  председател  на  Централната  избирателна 

комисия  на  основание  §12,  изречение  второ  във  връзка  с  §26  от 

Преходните  и  заключителните  разпоредби  на  Изборния  кодекс, 

обнародван  в  „Държавен  вестник“,  бр.  19  от  5  март  2014  г.,  във 

връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт. 

Съгласно §30 от Преходните и заключителните разпоредби 

на Изборния кодекс, същият влиза в сила в деня на обнародването 

му в „Държавен вестник“. С влизането в сила на §26 от Преходните 

и  заключителните  разпоредби  на  Изборния  кодекс,  се  изменя 

чл. 195, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, съгласно отменената 

редакция  на  който  съдия,  по  времето,  през  което  изпълнява 

длъжността  си,  не  може  да  заема  длъжност  в  държавен  орган,  с 

изключение  на  член  на  Централната  избирателна  комисия,  като 
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текстът  в  частта  относно  изключението  „член  на  Централната 

избирателна комисия“ се заличава. 

С изменението на чл. 195, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната 

власт  за  мен,  като  изпълняваща  длъжността  съдия  в  Апелативен 

съд –  София,  възниква  несъвместимост  за  изпълнението  на 

длъжността  председател  на  Централната  избирателна  комисия, 

поради което моля на основание §12, изречение второ от Преходните 

и  заключителните  разпоредби  на  Изборния  кодекс,  във  връзка  с 

чл. 25, ал. 1, т. 5 от отменения Изборен кодекс във връзка с чл. 195, 

ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт да прекратите пълномощията 

ми като член и председател на Централната избирателна комисия, 

назначена  с  Указ  на  президента  на  Република  България  № 78  от 

15 април  2011  г.,  обнародван  в  „Държавен  вестник“,  бр.  32  от 

19 април 2011 г.  Аналогична хипотеза е предвидена и в текста на 

чл. 51, ал. 2, т. 5 от новия Изборен кодекс. 

Това е текстът на молбата ми. Ще ви моля да я разгледате и 

да вземете решение оттук-нататък кой ще води заседанието. 

5. Молба  от  Валентин  Бойкинов  за  предсрочно 

прекратяване на пълномощията му като член на ЦИК. 

ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Докладвам ви и моята молба до 

Централната избирателна комисия: 

Молба  от  Валентин  Димитров  Бойкинов  –  член  на 

Централната избирателна комисия

Уважаеми дами и господа, моля на основание чл. 51, ал. 2, 

т. 5 от Изборния кодекс във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от Закона за 

съдебната власт, съобразно измененията, обнародвани в „Държавен 

вестник“,  бр.  19  от  5.03.2014  г.,  поради  несъвместимост  да 

прекратите предсрочно пълномощията ми като член на Централната 

избирателна комисия. 

5



БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Съвсем  кратко  уточнение,  уважаеми 

колеги. 

Допускам, че в следващата Централна избирателна комисия 

ще работят хора,  които и сега са полагали усилия в дейността на 

тази Централна избирателна комисия. Искам само да направя едно 

уточнение, като давам частно своята дума, че няма да прочетете за 

работата на следващата Централна избирателна комисия нито един 

ред от мен – нито във вестник, нито по радио, нито по телевизия. 

Дори и да има журналисти, които да се обърнат към мен за някакви 

уточнения и разяснения,  бъдете уверени, че няма такива да бъдат 

дадени  от  мен  и  ще  ги  препратя  към  бъдещите  говорители  на 

Централната избирателна комисия. 

Това го казвам и с оглед спокойствието за бъдещата работа 

на новата Централна избирателна комисия и да бъдете уверени, че 

ако някой злоупотреби с моето име, то това няма да бъде от думи, 

които ще бъдат казани от мен. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, мисля, че това 

беше  от  нас.  Сега  действително  остава  вие  да  прецените  как  ще 

протече  организацията  на  работата.  Дори  и  без  нас  тримата 

разполагате  с  изискуемия кворум.  Имате 11 членове и  можете да 

продължите заседанието. 

Аз предварително ви благодаря.  Надявам се, че ще вземете 

решение в  насока прекратяване  на  нашите пълномощия,  тъй като 

това е законосъобразното решение. 

Пожелавам ви успех в по-нататъшната работа и благодаря на 

всички за съвместната ни работа, която не беше лесна, но мисля, че 

даде своите резултати. Приятна работа! 

(Госпожа Красимира Медарова и господата Бисер Троянов и  

Валентин Бойкинов напускат заседателната зала.)
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  В  залата  присъстват  трима 

заместник-председатели  на  комисията  –  един  от  тях  да  поеме 

воденето на заседанието. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Започвам да водя по старшинство. 

Уважаеми колеги, имате ли нещо против да продължа да водя 

заседанието поради подадените оставки от нашите трима колеги, в 

т.ч. и от председателя на Централната избирателна комисия? 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение. 

Сега ви предлагам да гласуваме една по една оставките – това 

са наши колеги, които макар че ни напускат, заслужават поотделно 

да се гласува. 

Колеги,  да  погледнем  в  указа  за  назначаването  на 

Централната избирателна комисия, за да можем да формулираме по-

правилно  решението,  ако  нямате  нищо  против.  Колегата 

Бояджийски ще направи справка. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Дори  и  да  е  записано  само 

председател в указа на президента, аз считам, че  няма пречка ние да 

формулираме решението си като член и председател. Даже считам, 

че е по-чисто. 

ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, аз се присъединявам 

към  становището  на  госпожа  Мусорлиева.  Още  повече,  че  преди 

това  изразих  становище,  че  ръководството  на  Централната 

избирателна  комисия  се  състои  от  членове  и  те  са  равни  на 

останалите членове – със същото право на глас.  Така че измежду 

всички  членове  и  предложения  е  назначено  ръководството. 

Благодаря. 

7



РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  предлагам  да  гласуваме 

следното  решение  относно  прекратяване  пълномощията  на 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия  Красимира 

Георгиева Медарова: 

„Постъпила  е  молба  от  Красимира  Георгиева  Медарова  –

председател  на  Централната  избирателна  комисия,  заведена  с  вх. 

№ 295  от  05.03.2014  г.,  с  която  желае  да  бъдат  прекратени 

пълномощията  й  като  председател  на  Централната  избирателна 

комисия,  поради несъвместимост,  възникнала с  влизане в сила на 

Изборния  кодекс,  обнародван  в  „Държавен  вестник“,  бр.  19  от 

05.03.2014 г.

На основание §12, изр. 2 от ПЗР на Изборния кодекс (обн., 

ДВ, бр. 19 от 05.03.2014 г. във връзка с §26, т. 1 от ПЗР на ИК във 

връзка чл. 195, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт и молба вх. 

№ 295  от  05.03.2014  г.  и  §30  от  ПЗР  на  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Прекратява  предсрочно  пълномощията  на  Красимира 

Георгиева  Медарова  като  председател  и  член  на  Централната 

избирателна  комисия,  назначена  с  Указ  № 78 от  15.04.2011 г.  на 

Президента  на  Република  България  (обн.,  ДВ,  бр.  32  от 

19.04.2011 г.).

Решението не подлежи на обжалване.“ 

Който е съгласен с този проект за решение, моля да гласува. 

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

Решението за прекратяване на пълномощията на Красимира 

Медарова като председател и член на ЦИК е прието с № 2922. 

Следващото решение, което следва да приемем, е по молбата 

на колегата Бисер Троянов. Според мене проектът за прекратяване 
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пълномощията на члена на Централната избирателна комисия Бисер 

Живков Троянов трябва да гласи: 

„Постъпила  е  молба  от  Бисер  Живков  Троянов  –  член  на 

Централната  избирателна  комисия,  заведена  с  вх.  №  296  от 

05.03.2014 г., с която желае да бъдат прекратени пълномощията му 

като  член  на  Централната  избирателна  комисия,  поради 

несъвместимост, възникнала с влизане в сила на Изборния кодекс, 

обнародван в „Държавен вестник“, бр. 19 от 05.03.2014 г.

На основание §12, изр. 2 от ПЗР на Изборния кодекс (обн., 

ДВ, бр. 19 от 05.03.2014 г. във връзка с §26, т. 1 от ПЗР на ИК във 

връзка чл. 195, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт и молба вх. 

№ 296  от  05.03.2014  г.  и  §30  от  ПЗР  на  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Прекратява  предсрочно  пълномощията  на  Бисер  Живков 

Троянов като член на Централната избирателна комисия, назначен с 

Указ № 78 от 15.04.2011 г. на Президента на Република България 

(обн., ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г.).

Решението не подлежи на обжалване.“ 

Който  е  съгласен  да  вземем  решение  за  предсрочно 

прекратяване на пълномощията на колегата Бисер Троянов като член 

на Централната избирателна комисия, моля да гласува. 

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

Решението се приема с № 2923. 

Предлагам  ви  следния  проект  за  решение  относно 

прекратяване пълномощията на члена на Централната избирателна 

комисия Валентин Димитров Бойкинов: 

„Постъпила е молба от Валентин Димитров Бойкинов – член 

на  Централната  избирателна  комисия,  заведена  с  вх.  №  297  от 
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05.03.2014 г., с която желае да бъдат прекратени пълномощията му 

като  член  на  Централната  избирателна  комисия,  поради 

несъвместимост, възникнала с влизане в сила на Изборния кодекс, 

обнародван в „Държавен вестник“, бр. 19 от 05.03.2014 г.

На основание §12, изр. 2 от ПЗР на Изборния кодекс (обн., 

ДВ, бр. 19 от 05.03.2014 г. във връзка с §26, т. 1 от ПЗР на ИК във 

връзка чл. 195, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт и молба вх. 

№ 297  от  05.03.2014  г.  и  §30  от  ПЗР  на  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Прекратява  предсрочно  пълномощията  на  Валентин 

Димитров Бойкинов като член на Централната избирателна комисия, 

назначен с Указ № 78 от 15.04.2011 г. на Президента на Република 

България (обн., ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г.).

Решението не подлежи на обжалване.“ 

Който  е  съгласен  да  вземем  решение  за  прекратяване 

пълномощията  на  колегата  Валентин  Бойкинов  като  член  на 

Централната  избирателна  комисия,  назначен  също  с  Указ  на 

президента № 78 от 15 април 2011 г., моля да гласува. 

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

Решението се приема с № 2924. 

Това са трите решения, които взехме по молбите на нашите 

колеги – съдии, които са входирани с днешна дата. 

Следващото  решение,  което  предстои  да  вземем,  това  е  за 

краткия период докато се  формира съставът  на  новата  Централна 

избирателна  комисия,  кой  ще  води  работата  на  Централната 

избирателна комисия, кой ще подписва документите за председател 

на  ЦИК.  Тъй  като  ние  имаме  и  насрочени  частични  избори  за 
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кметове  на  кметства  на  16  март  2014  г.,  мисля,  че  се  налага 

вземането и на такова решение. 

Давам ви думата за предложения. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, аз предлагам госпожа 

Румяна  Сидерова  като  заместник-председател  на  Централната 

избирателна  комисия,  да  ръководи заседанията  до  назначаване  на 

новата Централна избирателна комисия и да подписва решенията и 

всички  документи,  които  произтичат  от  работата  на  Централната 

избирателна комисия. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има ли други предложения? – Няма. 

Който е съгласен с предложението до назначаване на новия 

състав на комисията заседанията на ЦИК да се ръководят от мене – 

Румяна  Сидерова,  като  един  от  заместник-председателите  на 

комисията, както и да бъдат подписвани от мен заедно със секретаря 

решенията  и  документите  на  Централната  избирателна  комисия, 

моля да гласува. 

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

Решението се приема. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  правя 

предложение  за  допълване  на  дневния  ред  с  още  една  точка,  а 

именно с оглед улесняване въобще на предаването на работата от 

настоящата  Централна  избирателна  комисия  към  следващата. 

Разбира  се  може би  ще го  обсъдим  след  кратка  почивка  или  ще 

решим,  но  аз  правя  предложение  за  такава  точка:  да  бъдат 

освободени и съответно назначени на трудов договор на основание 

чл. 48 от новия Изборен кодекс, както и чл. 61 от Трудовия кодекс 

именно главният счетоводител и Красимира Манолова. Благодаря. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Съгласни  ли  сте  с  включването  на 

тази точка в дневния ред? – Аз съображенията си по точката малко 
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по-късно ще кажа. Мисля, че не може ад хок и в крачка да решим 

този въпрос. Той е твърде сериозен, за да можем сега в крачка да го 

решим. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо 

председателстващ, направих предложение за допълнение на точка от 

дневния  ред.  Мисля,  че  нямаме  практика  да  обсъждаме 

предложението за включване на точка. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това казах – не го обсъждам. Казах, 

че това е предложение за включване на точка в дневния ред и ви 

предлагам да гласуваме. 

Предлагам  който  е  съгласен  с  предложението  на  колегата 

Мусорлиева за включване на нова точка в дневния ред, да гласува. 

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

Предложението не се приема. 

Следващата точка от дневния ред е: 

4. Проект на Договор за корекция на интернет страницата 

на Централната избирателна комисия. 

Ще докладва колегата Емануил Христов. Давам ви думата. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  ще си позволя най-напред, 

преди  да  пристъпя  към  точката,  само  във  връзка  с  това,  което 

гласувахме преди малко, да посоча, че след като освободихме трима 

членове от Централната избирателна комисия,  понастоящем ние сме 

17  членове  и  при  това  положение  кворумът  се  трансформира  на 

9 човека, което моля да се има предвид в бъдеще. След гласуването 

на практика при 17 човека кворумът е 9. 

Колеги, както си спомняте, вчера докладвах един проект за 

договор с „Информационно обслужване“ АД, касаещ преработката 

на интернет сайта ни с изискванията за защита на сайта и разбрахме, 

че де факто те ни бяха предложили договор, който касаеше изобщо 
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удължаване с една година на сайта и взехме решение да ги накараме 

да  ни  предложат  договор,  който  ще  касае  само  задължителната 

промяна, която искахме за доработката на визията на нашия сайт с 

прилагането на препоръките на стандарта  wcag 2.0 за покриване на 

минимум  ниво  А.А  и  за  стандарта  за  включването  на  сървърен 

цифров сертификат за уеб сървъра, който да важи за една година. 

Преди да започне заседанието се получи проектът за договор, 

който е качен в момента на интернет сайта и можете да го видите – 

Договор 1-ИО. Той е доста по-кратък, тъй като фактически този път 

в договора са обхванати само тези задължения, за които ние бяхме се 

съгласили да бъдат включени. И де факто цената на този договор е 

на последната страница – Приложение № 2. Дадени са двете точки. 

Това  е  доработка  на  визията  на  сайта  cik.bg с  прилагането  на 

препоръките на съответния стандарт – на стойност  … лв.  Общата 

сума  е  … лв.  без  ДДС  или  … лв.  с  ДДС,  като  задълженията  на 

„Информационно  обслужване“  АД  са  да  бъде  извършена  тази 

доработка  съгласно  писмото,  което  ние  сме  изпратили  на 

„Информационно обслужване“ АД. 

Аз се запознах с договора. Той е на сайта и вие можете да се 

запознаете с него. Съгласно чл. 9 този договор ще влезе в сила от 

датата на подписването му и е със срок до приемане съответно на 

дейностите по чл. 1, ал. 1, т. А и Б. По точка Б за сертификата срокът 

беше 29 март да бъде заплатено. Предполагам, че това ще стане и 

по-рано. 

Във връзка с това, тъй като всичко, което ние сме изискали, е 

включено в договора,  а пък дейностите,  които трябва да извърши 

„Информационно  обслужване“  АД,  са  дадени  в  техническото 

предложение – т. 1 относно покриването на стандарта, и т. 2 относно 

доставката  на  сървърния  сертификат  за  официалната  интернет 
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страница, което ще включва и сигурността на подсайтовете на РИК 

и ОИК с цел гарантиране на сигурността. 

Затова  аз  предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да 

упълномощим  администрацията  на  Централната  избирателна 

комисия да сключи така предложения договор. Аз нямам специално 

към него забележки. Ако вие имате нещо, но той е по стандартен 

образец с договорите,  които досега сме сключвали. Задълженията, 

които трябва да изпълнят, са ясни. Цената е точно тази, която беше 

оферирана  и  която  ние  сме  приели.  Така  че  де  факто  мисля,  че 

можем да сключим този договор. 

Съгласно  офертата,  в  продължение  на  20  дни  ще  бъде 

извършена тази актуализация на сайта. А както се разбрахме вчера, 

за продължаването на срока на действие на поддръжката на интернет 

сайта въпросът ще се коментира допълнително, тъй като сегашният 

договор е до 26 юни 2014 г., така че има още близо три месеца и 

половина  до  изтичането  на  срока  и  тогава  ще  се  сключи 

допълнително или анекс, или нов договор за поддържането на сайта 

на ЦИК и на сайтовете на РИК и на ОИК. 

Засега  предложението  ми  е  да  приемем  така  предложения 

договор  и  да  упълномощим  главния  секретар  и  главния 

счетоводител от името на администрацията на ЦИК да сключат този 

договор с „Информационно обслужване“ АД, за да може да започне 

да тече срокът за доработката на сайта с изискванията, които бяха 

отправени официално към нас. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, имате думата по направеното 

предложение. Това е свързано с достъпността на сайта за хората с 

увреждания по тези проучвания, които прави Европейската комисия 

и ние отговаряхме на анкетата. Нали за това става дума? 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не само за това. Става въпрос и за 

това,  че  когато  от  чужбина  се  избира  нашият  сайт,  се  дава 
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гаранция – ще има специално бадж на сайта  отдолу,  като се дава 

гаранция,  че  това  не  е  фалшив  сайт,  а  е  наистина  сайтът  на 

Централната избирателна комисия, тъй като по време на изборите за 

народни представители е имало обаждания от чужбина, защото не 

знаят дали си дават личните данни наистина на сайт, който е точно 

този,  който  се  представя.  Това  фактически  е  именно  защитата 

предимно на личните данни. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  На  вчерашното  заседание 

обсъждахме проекта за договор и го върнахме на „Информационно 

обслужване“ АД, тъй като ни се предлагаше сключване на договор 

за срок от една година, а ние го върнахме само да бъде проект на 

договор за доработката  на сайта по докладваните параметри, което 

се налага по причините, които докладва господин Емануил Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Цифровия  сертификат  сме 

докладвали може би преди месец и дори сме взели решение да го 

заплатим, но впоследствие решихме, че тъй като миналата година е 

заплатен  от  „Информационно  обслужване“  АД,  по-добре  е  те  да 

кореспондират  с  този,  който  издава  сертификатите  и  затова  го 

включихме  към  този  договор.  Използвахме  момента.  Господин 

Караджов беше предложил това, и тъй като не бяхме изпратили още 

писмото  до  „Информационно  обслужване“  АД,  да  комбинираме 

двете неща. Иначе трябваше ние да заплатим тази сума от … лв. без 

ДДС  или  … лв.  с  ДДС.  Но  това  е  задължителен  сертификат  за 

официалните сайтове на учрежденията. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, имате ли въпроси или други 

предложения?  Да  разбирам  ли  мълчанието  като  липса  на 

допълнителни уточняващи въпроси и предложения? – Приемам го 

така. 

Който е съгласен с предложението за вземане на решение за 

утвърждаване  на  договора,  предложен  ни  от  „Информационно 
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обслужване“ АД и сключването на този договор,  който трябва да 

бъде  подписан  –  и  възлагане  на  главния  секретар  и  на  главния 

счетоводител  да  подпишат  договора  с  „Информационно 

обслужване“ АД, моля да гласува. 

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

Решението се приема. 

Колеги, имате ли други предложения за включване на точки в 

дневния ред и за допълнително обсъждане? – Ако няма такива, аз 

смятам да  планираме  по следния  начин работата  си  през  другата 

седмица:  да  проведем  едно  редовно  заседание  в  понеделник,  тъй 

като знаете, че в комисията постъпва непрекъснато кореспонденция 

от  различни  общински  избирателни  комисии  и  от  други  органи. 

Освен това имаме и насрочени частични избори за 16 март 2014 г. 

Само при наличие на някакви жалби, може да се наложи извънредно 

заседание. 

Думата има господин Емануил Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, имаме обаждане по телефона 

в администрацията. Малко преди да влезем ми казаха. Обаждането е 

от „Информационно обслужване“ АД. В Сапарева баня са постъпили 

донякъде  неправилно  по  отношение  на  застъпниците.  Те  са 

изпратили  списъка  в  „Информационно  обслужване“,  за  да  го 

проверят. „Информационно обслужване“ го проверява, но от ОИК – 

Сапарева баня сами си издават удостоверенията на застъпниците, а 

не така,  както се полага – да бъдат издадени от „Информационно 

обслужване“.  И  тъй  като  са  ги  раздали  вече  на  застъпниците,  се 

оказва, че де факто явно те не са знаели това нещо. Въпросът е какво 

следва да се направи при това положение? Да не би някой после да 

обжалва? 
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Молбата ми е този, който е отговорник за района – мисля, че 

е Кюстендил и не знам кой отговаря, да се свърже с тях, тъй като 

има време до изборите. От „Информационно обслужване“ са готови 

да  ги  издадат,  но  от  ОИК вече  са  ги  издали.  Дали  трябва  да  се 

преиздадат  и  да  се  раздадат  тези,  които  са  от  „Информационно 

обслужване“?

Поставя се въпросът, че ние не сме указали ясно, че трябва 

„Информационно обслужване“ да ги даде и те са избързали и са ги 

дали, без да питат. (Реплики.)

ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, аз имам предложение. 

Моето предложение е  отговорникът за Кюстендил да се свърже с 

общинската  избирателна  комисия  и  да  помоли  общинската 

избирателна  комисия  да  извърши  проверка,  защото  вече  има 

раздадени  удостоверения.  Да  се  види  дали  тези  удостоверения, 

които  са  върнати  от  „Информационно  обслужване“,  отговарят 

поименно на удостоверенията, които са раздадени, защото те имат 

списък и ако няма, да продължат с тези удостоверения, защото няма 

време  да  бъдат  сменяни.  Да  се  провери  дали  отговарят  имената. 

(Реплики.)

За  мене  има  един-единствен  проблем:  ако  някой  от 

посочените застъпници не отговаря на условията…

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Проверени са. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Ако  са  проверени  и  отговарят, 

предлагам да не предприемаме никакви действия. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Няма  нужда  от  действия,  защото 

формално  удостоверенията  се  издават  от  ОИК  и  ОИК  е  издала 

удостоверенията. Тоест, към този момент не се налага издаването на 

нови удостоверения,  които да са предложени от „Информационно 

обслужване“,  тъй  като  общинската  избирателна  комисия, 

използвайки изборните книжа и материали, е издала удостоверения 
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на  регистрираните  от  нея  застъпници.  От  доклада  се  разбра  и 

хубавото  е  това,  че  няма  хора,  които  да  са  в  несъвместимост  да 

изпълняват функцията на застъпник. (Реплики.)

Колеги, имам едно предложение: да поканим колегите, които 

току-що  освободихме,  за  да  си  кажем  няколко  думи.  Работихме 

напрегнато,  три  вида  избори  произведохме,  един  референдум  и 

много частични избори. Нали нямате нищо против? 

(В заседателната зала влиза госпожа Красимира Медарова.)

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Идеята  беше моя,  но  за  съжаление 

другите двама колеги са си тръгнали – колегата Бисер Троянов и 

колегата  Валентин  Бойкинов.  Само  досегашният  председател  на 

комисията е пред нас. 

Уважаеми колеги, инициативата беше моя, но аз считам, че 

всички ние я приемаме. Ще кажа моето мнение, а вие ще си кажете и 

вашето. 

Аз искам да благодаря на колегата Медарова за съвместната 

работа  през  тези  почти  три  години.  Проведохме  заедно  три  вида 

избори, един национален референдум и множество частични избори. 

Аз  считам,  че  въпреки  някои  неудачи  и  търкания,  които  са  се 

проявявали в комисията,  което е неминуемо поради функциите на 

Централната  избирателна  комисия,  в  която  се  сблъскват 

политическите интереси при формиране на властите, ние успяхме да 

работим заедно и да свършим една добра работа. 

И искам да благодаря  на колегата  Медарова за  това,  че тя 

ръководи комисията през този период. Казвам лично мое мнение. Аз 

високо ценя  колегата  Медарова  като юрист.  Запознах  се  с  нея  за 

пръв  път  в  Централната  избирателна  комисия  и  считам,  че  ние 

имахме  удоволствието  един  млад  човек,  за  мене  много  добре 

подготвен юрист, с много хубаво правно мислене и със съвременен 
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поглед върху дейността на един такъв орган като ЦИК, да ръководи 

работата на комисията през този период. 

От свое име ще благодаря, че бяхме заедно през това време. 

А сега давам думата и на вас, ако някой желае и иска нещо да 

каже. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Благодаря,  госпожо 

председателстващ, действително ще ми бъде трудно да свикна в тези 

10 дни, които остават. 

Уважаеми колеги, аз се надявах това изказване да го направя 

след 10 дни, когато ще встъпят новите членове. Но особено към Вас, 

госпожо  Медарова,  тъй  като  аз  имам  навика  да  бъда  бодилче  в 

обувката на околните, горещо Ви се извинявам, ако в последните три 

години  с  нещо  съм  Ви  накърнил.  Извинявам  се  и  на  останалите 

колеги. Пак казвам, надявах се този разговор да е след 10 дни, но 

видимо ще е сега.

Аз,  за  мое голямо учудване,  разкрих, че в този закон няма 

място една от професионалните прослойки на юристите – това са 

магистратите. Учуден съм. Предполагам, че кодексът ще претърпи 

редакция в тази част и се надявам Централната избирателна комисия 

да продължава да има магистрати – било съдии, било прокурори, тъй 

като по-голямата част от този тип органи в света, включително и в 

Азия – само за пример ще дам, че в Южна Корея председателят на 

ЦИК  е  съдия,  като  цяло  е  прието  да  бъдат  съдии,  особено 

председателите на комисиите. 

Госпожо председател, аз ви пожелавам до съда в Страсбург 

или в Хага, в зависимост от там, където може да ви се случи, и как 

да  кажа,  дано да  имате  малко по-спокоен живот без този забавен 

орган. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само ще кажа нещо и ще дам думата 

на Елена Маркова. 
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Много ще ми е трудно да свикна без Бисер Троянов, с когото 

сме заедно от 2001 г. – от президентските избори. Радвам се, че ще 

го виждам в съда. 

Сега давам думата на колегата Елена Маркова. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Искам  само  за  половин  минута  да 

благодаря на Красимира Медарова за търпението. 

КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  аз  не  очаквах 

благодарности.  Благодаря  наистина  за  отношението,  което 

проявихте.  Така  или  иначе  ние  се  събрахме  в  тази  Централна 

избирателна комисия, за да работим. Мисля, че работихме здраво и 

мисля,  че  усилията  на  всички  нас  бяха  насочени  към  това  да 

издигнем  авторитета  на  Централната  избирателна  комисия  като 

орган,  да  се  отнесем  отговорно  към  задачите,  които  имахме  да 

изпълняваме. И в крайна сметка да си свършим работата. И мисля, 

че ние си свършихме работата, за която бяхме назначени.

Аз наистина смятам работата си в Централната избирателна 

комисия, като председател на Централната избирателна комисия за 

чест  и  привилегия.  За  чест  и  привилегия,  че  можах  да  работя  с 

такива  изключителни  професионалисти,  каквито  вие  сте,  защото 

всеки един от  вас  за  мене е  изключително отговорен и разбиращ 

това, което върши като член на Централната избирателна комисия. И 

смятам, че усилията на всички ни бяха насочени в една посока. 

Благодаря ви. Пожелавам ви успех!

Тези,  които ще продължат да участват  в състава  на новата 

Централна  избирателна  комисия,  надявам  се  да  осигурят 

приемствеността  между  институциите,  което  е  много  важно  и  да 

продължат съвместните ни усилия. 

Наистина ви благодаря и ви пожелавам успех!

РУМЯНА СИДЕРОВА: Венци иска да каже – бодилчето. 
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ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Аз  като  бодилче  не  се 

възприемам, но и не искам думата, за да благодаря на колегите, а 

искам просто да отбележа факта, че ние работихме с колеги, които 

са  професионалисти  не  само  в  качеството  си  на  съдии,  а  и  като 

членове на Централната избирателна комисия. Аз лично за себе си 

съм доволен, че аз, каквото успях да науча от тях, надявам се и те 

нещо  от  мен,  допринесохме  за  утвърждаване  действително  на 

авторитета на Централната избирателна комисия. 

Искам лично да изтъкна факта, че Бисер Троянов и Ралица 

Негенцова изнесоха страшно много на своите плещи и представиха 

работата  на  Централната  избирателна  комисия,  като  успяха  да 

обяснят  и  на  избирателите,  и  на  участниците  в  изборите  новите 

правила  на  Изборния  кодекс.  Всички  знаем  колко  проблеми  ни 

костваше, за да подготвим изборните книжа в самото начало, за да 

стартира  този  изборен  процес,  за  да  може  действително  да 

произведем няколко вида избори и да формираме различни власти 

на  национално  и  на  местно  ниво.  Така  че  мисля,  че  трябва  да 

признаем  професионализма  на  тези  колеги  и  на  всички  останали 

естествено  тук,  на  тази  маса.  Аз  не  мисля,  че  някой  от  нас  по 

някакъв начин не е изпълнил с професионализъм задълженията си. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Аз  не  мисля,  че  има  нещо лошо в 

това  да  си  благодарим.  Аз  лично  благодаря  за  това,  че  работих 

заедно  с  Вас,  госпожо Медарова,  за  съвместната  работа  с  всички 

колеги и с тези колеги, чиито пълномощия предсрочно прекратихме. 

Имахме много трудни моменти. За добро и лошо, събрани заедно, 

успяхме  да  се  справим  с  всички  задачи,  които  бяха  пред 

Централната  избирателна  комисия.  И  всичко  добро  и  лошо  съм 

възприемала  с  благодарност  като  човек,  който  вярва,  че  това  го 

обогатява и го придвижва напред по пътя на живота. 
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Благодаря  Ви.  Пожелавам  ви  всичко  най-добро, 

професионални успехи. Ако разбира се ви харесва, в чужбина да се 

реализирате, бих се радвала да сте достоен магистрат на българската 

съдебна система. 

КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Едно-единствено  изречение 

само ще кажа, за да не ставаме досадни. 

Наистина  оценявам  работата  на  госпожа  Солакова  като 

секретар на комисията и считам, че голяма част от това органът да 

работи професионално, се дължи на нейното участие като секретар 

на  ЦИК,  поради което определено отчитам сериозния  й принос в 

тази насока. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Следващото заседание на комисията 

беше вече насрочено за 10 март 2014 г., понеделник, от 14,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 17,40 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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