
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 406

На  20  март  2014  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Писмо от Народно събрание – решение за прекратяване на 

пълномощията  на  Доброслав  Дилянов  Димитров  от  25.  МИР  – 

София, от листата на ПП „ГЕРБ”.

Докладва: Румяна Сидерова

2. Писмо  от  МФ  относно  представяне  на  месечното 

разпределение на държавния бюджет на Република България.

Докладва: Севинч Солакова

3. Проект на решение за промяна в състава на ОИК – Родопи; 

Промяна в ОИК – Струмяни.

Докладва: Румяна Сидерова

4. Писмо от областния управител на област София – Заповед 

№  РД-15-043/17.03.2014  г.  за  назначен  технически  екип  за 

координация  на  организационно-техническата  подготовка  на 

изборите за членове на ЕП от Република България.

Докладва: Севинч Солакова

5. Докладна записка от Лилия Богданова относно изпълнение 

на  протоколно  решение  на  ЦИК  за  закупуване  на  софтуер  –  вх. 

№ 325 от 10.03.2014 г.

Докладва: Паскал Бояджийски



6.  Писмо от „Информационно обслужване” АД с приложени 

протоколи,  копия  от  присъствени  листове  и  дистрибутив  на 

програмния продукт.

Докладва: Александър Андреев

7.  Писмо от  Областен управител  на  София-град,  запитване 

относно реда, начина и адрес за кореспонденция с представителите 

на КП „Синята коалиция”.

Докладва: Румяна Сидерова

8. Имейл от Евгени Кръстев – въпрос относно регистрация на 

кандидатски листи за Европейски парламент – 2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

9.  Имейл от Алексей, постоянно живеещ в Молдова, въпрос 

относно  гласуване  за  Европейски  парламент  на  лица  с  двойно 

гражданство.

Докладва: Румяна Сидерова

10.  Имейл от  Янко Желев  относно искане  на  информация, 

касаеща  листите  по  райони  на  коалиция  „Патриотичен  съюз“  за 

проведените избори за НС през 1994 г.

Докладва: Силва Дюкенджиева

11.  Искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от  ОИК  – 

Кърджали.

Докладва: Румяна Сидерова

12.  Постановление от ОП Варна по преписка № 193/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12947/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № 263/25.02.14 г.

Докладва: Паскал Бояджийски

13.  Постановление от АП Варна по преписка № 123/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12967/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № 276/28.02.2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

2



14. Постановление от РП Варна по преписка № 12921/2013 г. 

по описа на ВРП за отказ да образува досъдебно производство – наш 

вх. № 301/06.03.2014 г.

Докладва: Иванка Грозева

15. Постановление от РП Варна по преписка № 12955/2013 г. 

по описа на ВРП за отказ да образува досъдебно производство – наш 

вх. № 302/06.03.2014 г.

Докладва: Иванка Грозева

16. Постановление от ОП – Варна по преписка № 309/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12424/13 г. на РП Варна – наш вх. № 303/06.03.2014 г.

Докладва: Иванка Грозева

17. Постановление от ОП – Варна по преписка № 772/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12526/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № 304/06.03.2014 г.

Докладва: Иванка Грозева

18. Постановление от АП –Варна по преписка № 146/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12415/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № 305/06.03.2014 г.

Докладва: Иванка Грозева

19. Постановление от АП – Варна по преписка № 127/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12868/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № 306/06.03.14 г.

Докладва: Иванка Грозева

20. Постановление от ОП – Варна по преписка № 773/2014 г., 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12939/13 г. на РП Варна – наш вх. № ЧМИ-09-2/11.03.14 г.

Докладва: Александър Андреев

21. Постановление от АП – Варна по преписка № 217/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12891/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-5/11.03.2014 г.
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Докладва: Александър Андреев

22. Постановление от АП – Варна по преписка № 225/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12654/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-6/11.03.2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

23. Постановление от АП – Варна по преписка № 228/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12936/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-7/11.03.2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

24. Постановление от АП – Варна по преписка № 229/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12866/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-8/11.03.2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

25. Постановление от АП – Варна по преписка № 222/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12655/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-10/11.03.2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

26. Постановление от АП – Варна по преписка № 196/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12959/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-11/12.03.2014 г.

Докладва: Паскал Бояджийски

27. Постановление от АП Варна по преписка № 221/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12958/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-12/12.03.2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

28. Постановление от ОП – Варна по преписка № 830/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12860/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-14/13.03.2014 г.

Докладва: Александър Андреев
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29. Постановление от АП – Варна по преписка № 215/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12878/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-15/13.03.2014 г.

Докладва: Александър Андреев

30. Постановление от АП – Варна по преписка № 122/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12880/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-16/13.03.2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

31. Постановление от АП – Варна по преписка № 224/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12931/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-17/13.03.2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

32. Постановление от АП Варна по преписка № 147/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12432/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-18/13.03.2014 г.

Докладва: Красимир Калинов

33. Постановление от АП – Варна по преписка № 219/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12844/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-19/13.03.2014 г.

Докладва: Александър Андреев

34. Постановление от АП – Варна по преписка № 216/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12530/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-20/13.03.2014 г.

Докладва: Александър Андреев

35. Постановление от АП – Варна по преписка № 223/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 5171/2013 г. на ОП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-25/17.03.2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

36. Постановление от АП – Варна по преписка № 246/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 310/2014 г. на ОП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-26/17.03.2014 г. 
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Докладва: Румяна Сидерова

37.  Постановление  от  РП  –  Варна  по  преписка 

№ 12943/2013 г.  по описа на ВРП за  отказ  да  образува досъдебно 

производство – наш вх. № ЧМИ-09-28/18.03.2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

38. Постановление от АП – Варна по преписка № 274/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12648/13 г. на РП Варна – наш вх. № ЧМИ-09-29/18.03.14 г.

Докладва: Румяна Сидерова

39. Постановление от АП Варна по преписка № 272/2014 г., 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12903/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-30/18.03.2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

40. Постановление от ОП – Варна по преписка № 1003/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12851/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-31/19.03.2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

41. Постановление от ОП – Варна по преписка № 829/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12841/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-32/19.03.2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

42. Постановление от АП – Варна по преписка № 293/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12875/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-33/19.03.2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

43. Постановление от АП – Варна по преписка № 218/2014 г. 

във връзка с отказ за образуване на досъдебно производство по пр. 

№ 12429/2013 г. на РП – Варна – наш вх. № ЧМИ-09-34/19.03.2014 г.

Докладва: Румяна Сидерова

44. Информация  относно  техническото  обезпечаване  на 

новата комисия.
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Докладва: Севинч Солакова

Допълнение към дневния ред: 

1.  Проект  на  решение  за  изменение  и  допълнение  на 

Правилника  за  организацията  и  дейността  на  Централната 

избирателна комисия.

Докладва: Севинч Солакова

2.  Проект  на  решение  относно  запазване  на  действието  на 

решенията на ЦИК, приети до влизането в сила на Изборния кодекс.

Докладва: Севинч Солакова

ПРИСЪСТВАХА:  Румяна  Сидерова,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Анна Манахова, Венцислав 

Караджов,  Гергана  Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев, 

Иванка  Грозева,  Красимир  Калинов,  Паскал  Бояджийски и  Силва 

Дюкенджиева. 

ОТСЪСТВАХА:  Елена  Маркова,   Владимир  Христов  и 

Мариана Христова.

Заседанието  бе  открито  в  14,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Румяна  Сидерова – изпълняваща длъжността председател 

на Комисията. 

* * *

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, очевидно 

спазихме  традицията  и  с  малко  закъснение  започваме  последното 

заседание. Имаме няколко според мен много важни решения, които 

следва да вземем в днешното заседание. 

Но преди да започне заседанието искам да ви кажа, тъй като 

днес в Народното събрание беше гласувано част от ръководството на 
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новата  Централна  избирателна  комисия,  без  един  заместник-

председател, искам да поздравим колегата Солакова като секретар и 

на  бъдещата   Централна  избирателна  комисия  и  колегата  Мария 

Мусорлиева като  заместник-председател.  Тоест  за  наше 

удовлетворение  поне двама от  старото  ръководство  ще бъдат  и в 

новата, хора, които знаят за какво иде реч при произвеждането на 

едни  избори,  защото  за  съжаление  при  препитването,  което  ни 

направиха в Народното събрание, аз малко се притесних, че някои от 

хората не се сещаха за какво са предложени. Но това е без значение.

Направих  проучване.  Указът  на  Президента,  без  да  знаем 

какво е съдържанието, освен това, което се говори за бройките от 

различни политически сили, които  трябва да бъдат в Централната 

избирателна комисия, не е пристигнал в „Държавен вестник”. Както 

и решението на Народното събрание.

На  второ  място,  считам,  че  до  встъпването  в  длъжност  на 

новата  Централна избирателна  комисия ние  трябва да  продължим 

своята  дейност,  така  както  изрично  е  отбелязано  в  Преходните 

разпоредби на Изборния кодекс, а встъпването според мен става със 

свикването  на  първо  заседание.  Поради  което  ние  имаме  правно 

основание  да  продължим нашата  работа  и  да  проведем днешното 

заседание.

Това – като встъпителни слова.

Предлагам  да  определим  за  преброител  на  гласовете  в 

днешното заседание колегата Венцислав Караджов.

Който  е  съгласен  колегата  Венцислав  Караджов  да  брои 

гласовете на днешното заседание, моля да гласува. Благодаря ви.

В  залата  имаме  необходимия  кворум  от  9  души  с  оглед 

състава  на тази Централна избирателна комисия след подаване на 

оставки от шестима от членовете й.

Гласували 9 члена на ЦИК: за – 9, против – няма.

Колегата Венцислав Караджов ще брои при гласуването.
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Колеги, дневният ред е във вътрешната мрежа на днешното 

заседание. Имате ли предложения за допълване на дневния ред?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз виждам,  че не са включени два 

проекта на решение – единият проект е за изменение и допълнение 

на  правилника  на  Централната  избирателна  комисия  и  другият 

проект на решение е за продължаване действието на решенията по 

отменения  Изборен  кодекс,  доколкото  не  противоречат  на 

действащия Изборен кодекс. Предлагам да ги включим.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Пропускът  е  мой,  ще  ги 

включим.

Колеги,  единият  проект  за  решение  е  за  продължаване 

действието  на  решенията  на  Централната  избирателна  комисия, 

сформирана през 2011 г. по отношение на всички решения, които са 

свързани  с  дейността  на  общинските  избирателни  комисии, 

включително  и  по  произвеждане  на  частични  избори,  до  тяхното 

отменяне,  а  вторият  проект  за  решение  е  за  изменение  на 

Правилника  за  дейността  на  Централната  избирателна  комисия  и 

нейната  администрация,  с  оглед  на  обстоятелството  че  ние 

действаме по новия Изборен кодекс.

Който е съгласен с  включването допълнително на тези две 

решения в дневния ред, моля да гласува. Благодаря ви.

Гласували 9 члена на ЦИК: за – 7, против – 2.

Предложението се приема.

Колеги, тъй като в последните дни никой не се беше записал 

за дежурен, аз поех част от преписките, които влизат в Централната 

избирателна комисия, друга част разпределих и на други колеги.

Започваме с точка първа от дневния ред.

Точка  1.  Писмо  от  Народно  събрание  –  решение  за 

прекратяване на пълномощията на Доброслав Дилянов Димитров от 

25. МИР София, от листата на ПП „ГЕРБ”.
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ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: С вх. № НС-02-1 от 19 март 

2014 г. сме получили писмо от председателя на Народното събрание, 

с което ни уведомява, че са прекратени пълномощията на народния 

представител Доброслав Дилянов Димитров, избран от 25 (двадесет 

и пети) многомандатен изборен район – София област.

Господин Доброслав Димитров е  бил избран от листата  на 

политическа  партия „ГЕРБ“.  С  оглед  на  постъпилото  писмо  се 

налага  да  обявим  за  избран  следващия  народен  представител  от 

листата  на  политическа  партия „ГЕРБ“ в  25  (двадесет  и  пети) 

многомандатен изборен район – Софийска област,  а  именно Иван 

Йорданов Божилов.

Проектът за решение е с № 1315 в мрежата. Предлагам ви да 

приемем следното решение:

„На 19 март 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Конституцията  на  Република  България  предсрочно  са  прекратени 

пълномощията  на  народния  представител  Доброслав  Дилянов 

Димитров, избран от 25 (двадесет и пети) многомандатен изборен 

район – София, издигнат от ПП „ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание.

На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избран за народен представител в 25 (двадесет и 

пети)  многомандатен  изборен  район  –  София,  Иван  Йорданов 

Божилов, ЕГН …, от листата на ПП „ГЕРБ“.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

Разбира се, ще се изпрати писмо до Народното събрание и до 

„Държавен вестник” за обнародване на решението.

Имате ли предложения по това решение?

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 9 члена на ЦИК: за – 9, против – няма.

Имаме Решение № 2936-НС.
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По  точка  втора  от  дневния  ред  давам  думата  на  колегата 

Солакова.

Точка 2. Писмо от МФ относно представяне на месечното 

разпределение на държавния бюджет на Република България.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  докладвам  ви  едно  писмо, 

което е пристигнало от Министерството на финансите с вх. № ЦИК-

00-2 от 20 март 4 ЦИК-00-2 от 20 март 2014 г. Предлагам да поканим 

главния счетоводител Виолета Георгиева да ни каже какво съдържа 

приложението. 

С писмото ни обръщат внимание, че в едномесечния срок от 

обнародване  на  Постановление  №  3  на  Министерския  съвет  за 

изпълнението  на  държавния  бюджет  на  Република  България  за 

2014 г.  е  следвало  да  представим  месечното  разпределение  на 

бюджета  на  Централната  избирателна  комисия  за  2014  г.  и 

приложенията към него. Знаете, че такова предложение се отправя 

до Министерството на финансите, но в години, в които има избори, с 

оглед  на  предвидената  в  закона  план-сметка,  с  която  ще  се 

утвърждава бюджетът за съответния вид избор, това ще претърпи 

корекция, но формално Централната избирателна комисия трябва да 

изпълни своето задължение и да изпрати писмо с предложение за 

месечно разпределение на бюджетните средства за 2014 г.

Госпожа  Георгиева  е  подготвила  проект  на  писмо, 

включително  и  месечното  разпределение.  Те  са  във  вътрешната 

мрежа,  но  госпожа  Георгиева  може  да  даде  допълнителни 

пояснения.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Доколкото  се  касае  до 

обсъждане  на  числа  и  на  суми,  има  предложение  да  се  изключи 

видеоизлъчването. 

Който  е  съгласен  да  приемем  текста  на  писмото  до 

Министерството  на  финансите  с  приложеното  към  него  месечно 

11



разпределение на бюджета на Централната избирателна комисия за 

2014 г., моля да гласува.

Гласували 9 члена на ЦИК: за – 9, против – няма.

Приема се текстът на писмото и приложеното разпределение.

Благодаря Ви, госпожо Георгиева.

Преминаваме към трета точка от дневния ред, по която ще ви 

докладвам аз.

Точка 3. Проект на решение за промяна в състава на ОИК –

Родопи; промяна в ОИК – Струмяни.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА: За  промяна  в  състава  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Родопи,  няма  проект  на 

решение. Получили сме предложение от „Коалиция за България” за 

замяна в ОИК – Родопи, на Даниела Петрова Пехливанова, която не 

се  е  явявала  на  заседанията  на  Общинската  избирателна  комисия 

след произвеждане на изборите две в едно през 2011 г. Приложено е 

копие  от  писмо-отговор  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Родопи,  до председателя  на  Общинския  съвет  на  БСП,  който е  и 

пълномощник  на  „Коалиция  за  България“,  в  което  са  отразени 

номерата  на  протоколите  и  заседанията,  от  които  е  отсъствала 

Даниела  Петрова  Пехливанова.  Писмото  обаче  е  в  сканиран  вид, 

поради  което  ви  предлагам  да  изпратим  писмо  до  Общинската 

избирателна  комисия  –  Родопи,  за  да  поискаме  да  ни  бъде 

отговорено колко заседания, на кои дати са провеждани през 2012 и 

2013 г. и на кои от тях е отсъствала госпожа Даниела Пехливанова, 

за да можем ние да вземем решение. В настоящия случай не се касае 

за  замяна,  а  се  касае  до  вземане  на  решение за  предсрочно 

прекратяване  на  пълномощията на член на  общинска избирателна 

комисия и, за да можем да вземем това решение,  трябва да имаме 

оригинални  документи  със  съответната  справка  от  Общинската 

избирателна комисия.
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В  писмото  съм  добавила,  че  справката  следва да  бъде 

подписана  от  председателя  и  от  секретаря  на  Общинската 

избирателна комисия – Родопи.

Имате ли предложения по проекта за писмо?

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ: Уважаеми  колеги, тъй  като 

става въпрос за предсрочно прекратяване на пълномощията, както и 

Вие,  колега  Сидерова,  много  правилно  отбелязахте,  трябва да 

поискаме и становището на лицето, което е отсъствало.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА: Не  е  възможно,  защото  е 

извън страната от 2012 г.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Това доказано ли е?

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА: С  какво  да  го 

документираме? На границата не се води отчет кой влиза и излиза. 

По-рано се знаеше всеки български гражданин кога влиза и излиза, 

но сега не е така.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: В смисъл има едно твърдение, 

че лицето е извън страната. Трябва да изпратят писмо до адреса му и 

да се установи, че лицето не е в страната.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако искате, да допълня това 

писмо  с  текст,  с  който  да  поискам  комисията  да  ни  изпрати 

документите, с които я е канила на  заседания, и причините, заради 

които тя не се е явявала.

Който  е  съгласен  с  предложения  текст  на  писмо  с 

направеното  допълнение  от  господин  Караджов,  моля  да  гласува. 

Благодаря ви.

Гласували 10 члена на ЦИК: за – 10, против – няма.

Ще  бъде  изпратено  писмо  до  Общинската  избирателна 

комисия – Родопи.

Ще ми позволите да докладвам и една промяна в Общинската 

избирателна  комисия  –  Струмяни.  Знаете,  че  на  предишното 

заседание освободихме  от  състава  на  ОИК  –  Струмяни,  един  от 
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членовете на Комисията, предложен от политическа партия „ГЕРБ“ 

и изпратихме писмо до председателя на партията. 

С  вх.  № МИ-10-1  от  20  март  2014  г. е  пристигнало 

предложение от  представляващия  политическа  партия „ГЕРБ“  за 

община Струмяни, с което ни се предлага на мястото на освободения 

с предишното решение член на Общинската избирателна комисия да 

назначим като член на ОИК – Струмяни, област Благоевград, Богдан 

Георгиев Богданов.

Който  е  съгласен  да  вземем  решение  за  назначаване  на 

Богдан  Георгиев  Богданов  за  член  на  ОИК –  Струмяни,  моля  да 

гласува. Благодаря ви.

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

Решението е с № 2937-ПВР/МИ:

„Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-1/20.03.2014 г. от 

Кирил Любенов Укев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – 

Благоевград, за назначаване на Богдан Георгиев Богданов за член на 

ОИК – Благоевград, на мястото на освободения с Решение № 2934-

ПВР/МИ  от  17 март  2014  г.  Румен  Фросчев  Стоянов.  Към 

предложението са представени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; 

копие  от  дипломата  за  завършено  висше  образование,  копие  от 

лична карта на Богдан Георгиев Богданов и пълномощно в полза на 

Кирил Любенов Укев.

На  основание  чл. 26,  ал. 1,  т.  5  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА  за  член  на  ОИК  –  Струмяни,  област 

Благоевград, Богдан Георгиев Богданов, ЕГН ...

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването му.”
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Колега  Солакова,  заповядайте по  следващата  точка  от 

дневния ред.

Точка 4.  Писмо от областния управител на област София – 

Заповед  № РД-15-043/17.03.14  г.  за  назначен  технически  екип  за 

координация  на  организационно-техническата  подготовка  на 

изборите за членове на ЕП от Република България.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ ЕП-05-2  от  19  март  2014  г. от  администрацията  на  областния 

управител,  към  което  е  приложено  заверено  копие  от  заповед  на 

областния управител на област София, издадена на 17 март 2014 г., 

за  назначаване  на  технически  екип  за  координация  на 

организационно-техническата подготовка на изборите за членове на 

Европейския парламент през 2014 г. за област София със съответния 

състав и задачи.

Съгласно резолюцията на  госпожа Сидерова ви докладвам и 

предлагам  за  обособяване  на  папка  с  екипите  на  областната 

администрация във  връзка  с  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от  Република  България.  Прочетох  ви  дословно 

резолюцията.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, приемаме доклада за 

сведение, тъй като се касае за обособяване на папка с необходими 

документи за  провеждане на изборите за  членове на Европейския 

парламент и  за  възлагане  изпълнението  на  тази  задача  на 

администрацията.

Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.

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

Господин Бояджийски, имате думата по точка пета.
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Точка  5.  Докладна  записка  от  Лилия  Богданова  относно 

изпълнение  на  протоколно  решение  на  ЦИК  за  закупуване  на 

софтуер – вх. № 325/10.03.2014 г.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Благодаря,  госпожо  Сидерова. 

Колеги, на миналото заседание ви докладвах тази докладна записка, 

надявам се да сте се запознали с нея. Само че липсва друга част от 

решението  на  Комисията,  а  именно  докладна  записка,  която  да 

съдържа данни за други доставчици на съответния  софтуер, за  да 

може  Комисията  да  вземе  решение.  Така  че  аз  не  знам  дали  е 

необходимо да се взима допълнително решение в тази насока, след 

като веднъж вече е взето. Мисля, че за да може да се докладва и да 

се вземе решение по преписката, е необходимо да се извърши това 

проучване. Аз лично се надявах то да е било извършено още когато 

взехме решението за това.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Става  дума  за  софтуер  за 

XML формата, с който се работи при изпращане на информация за 

граждани на други държави – членки на Европейския съюз, които са 

заявили,  че  ще  гласуват  в  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България.

Имате ли други предложения или да продължи изпълнението 

по тази докладна и вече новата комисия да предприеме съответните 

действия?

Ако нямате, който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.

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

Приема се протоколното решение.

Господин Андреев, точка шеста от дневния ред.

Точка  6.  Писмо  от  „Информационно  обслужване”  АД  с 

приложени протоколи, копия от присъствени листове и дистрибутив 

на програмния продукт.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ: Уважаеми  колеги, на  миналото 

заседание,  ако  си  спомняте,  ви  докладвах  постъпилото  писмо  от 

„Информационно обслужване” с  вх. № ЦИК-001 от 14 март 2014 г. 

във връзка със сключения между Централната избирателна комисия 

и  „Информационно  обслужване” договор  за  въвеждане  на 

електронна  система  за  управление  на  документи  –  деловодната 

система.  Във  връзка  с  решението  от  миналото  заседание 

протоколите и писмото са качени във вътрешната мрежа, има ги и в 

днешното заседание като документи. Надявам се, че колегите са се 

запознали с текста.

Протоколите са два. С единия приемо-предавателен протокол 

се  приема  извършеното  и  въвеждането  в  експлоатация  на 

програмния продукт заедно със съответната документация. Вторият 

протокол е във връзка с гаранционното обслужване на системата и 

поисканите  от  нас  промени,  които  следва  да  бъдат  проведени  в 

системата  с  оглед  ограничаване  на  възможността  за  отчитане  на 

изпълнението  на  поставените  задачи  от  потребителя,  на  който  е 

възложено,  и  също  така  ограничаване  на  възможността  за 

пренасочване на поставени задачи, като това право да може да има 

само главният резолиращ или упълномощено от него лице.

Моето предложение е,  ако,  разбира се,  в заседанието не се 

направят  поправки  или  допълнения  към  тези  протоколи,  да  ги 

приемем и същите да бъдат подписани. За възложител е написано 

името на Красимира Манолова, но не знам дали е упълномощена и 

за  втория  протокол.  Ако  е  така,  предлагам  протоколите  да  се 

приемат и да се подпишат.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  имате  думата  за 

предложения.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  се  сещам  сега,  че  на 

предишното  заседание  видях  протоколите,  публикувани  във 

вътрешната  мрежа,  и  видях,  че  това  са  проекти  на  констативни 
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протоколи. Имам спомен за упълномощаване на госпожа Красимира 

Манолова  да  подписва  приемо-предавателни  протоколи  по 

изпълнението на договора, сключен между Централната избирателна 

комисия  и  „Информационно  обслужване”.  В  единия  от 

констативните протоколи се иска от страна на ЦИК допълнителна 

задача  и  „Информационно  обслужване”  се  съгласява  да  приеме 

изпълнението  на  тази  допълнителна  задача.  Моите  опасения  са 

свързани  с  това  доколко  се  касае  до  подписване  на  констативен 

протокол  и  дали  госпожа  Красимира  Манолова  и  за  това  е 

упълномощена или се касае за едно допълнително споразумение в 

изпълнение на договора за допълнителните дейности, които следва 

да  бъдат  възложени.  Видно  е  от  протокола,  че  „Информационно 

обслужване”  се  съгласява  да  го  направи.  Единствено  за  този 

протокол имам въпрос,  но предполагам, че господин Андреев има 

отговор.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И на мен ми дойде това съмнение 

и  затова  поставих  въпроса  дали  Красимира  Манолова  може  да 

подпише  втория  протокол.  Аз  лично  считам,  че  би  могла  да  го 

подпише,  тъй  като  де  факто  по  отношение  на  гаранционното 

обслужване  възложителят  вече  е  поставил  въпросите.  Тоест  за 

оформянето  на  самия  протокол  няма  пречка  да  бъде  Красимира 

Манолова.  Но  ако  колегите  предложат  да  бъде  подписан  вторият 

протокол,  който  е  във  връзка  с  нашите  допълнителни изисквания 

към  програмния  продукт  за  промяна  на  настройките,  то  тогава 

протоколът  може  да  бъде  подписан  от  представляващия 

Централната  избирателна  комисия,  който  е  подписал  договора. 

Става дума само за промяна на настройки, не е промяна на продукта.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Тоест  не  се  явява  допълнително 

споразумение, а констатация във връзка с изпълнението.
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ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Във връзка с изпълнението 

на  договора  и  в  рамките  на  същата  цена,  няма  да  се  иска 

допълнително възнаграждение.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Все  пак  считам,  че  трябва  да 

упълномощим госпожа Манолова да подпише включително и този 

протокол.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  ние 

трябва да приемем решение, което да звучи така:

Приема  изпълнението  по  договора  за  въвеждане  на 

деловодната система. Упълномощава госпожа Красимира Манолова 

да  подпише двата  приемо-предавателни протокола – първият е  за 

приемане  на  работата,  вторият  е  за  промяна  в  настройките  и 

констативния  протокол,  предложен  от  фирмата  изпълнител 

„Информационно обслужване”.

Който е съгласен да приемем това решение, моля да гласува. 

Благодаря ви.

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

Решението се приема.

Точка  7.  Писмо  от  Областен  управител  на  София-град, 

запитване  относно  реда,  начина  и  адрес  за  кореспонденция  с 

представителите на КП „Синята коалиция”.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА: Получено  е  писмо  от 

областния  управител  на  област  София  във  връзка  с  насрочените 

консултации  за  състава  на  РИК  за  произвеждане  на  изборите  за 

членове на Европейския парламент. Областният управител ни моли 

да  му  окажем  съдействие  на  кой  адрес  следва да  бъде  поканена 

„Синята  коалиция”.  Аз  ви  предлагам  да  изпратим  писмо  на 

областния  управител,  в  което  да  пишем,  че  следва да  попита 

Правната  комисия  в  Народното  събрание за  актуалния  адрес  на 

„Синята коалиция”, тъй като последно пред нея е предоставен този 
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актуален адрес.  Аз направих справка в Правната комисия и имам 

адреса, но мисля, че не е наша работа да сочим неща, които не се 

намират при нас като документация.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Да  кажем  адреса,  който  при  нас 

съществува, и след това да ги отправим към Правната комисия.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА: Само  ще  ги  заблудим. 

Адресите не съвпадат. Адресът на „Синята коалиция” в момента е 

бул.  „Витоша”  18,  политическа  партия ДСБ,  за  господин  Радан 

Кънев.  Но това  е  официалният  им адрес,  който те  са  посочили в 

Правната  комисия  на  Народното  събрание по  повод  подаване  на 

предложения за  членове  на  Централната  избирателна  комисия. 

Затова може би е по-добре да ги насочим към Правната комисия на 

Народното събрание, където е получен последният актуален адрес от 

„Синята коалиция”.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да помислим мъничко. Все пак това е 

коалиция, която е регистрирана в Централната избирателна комисия 

и не знам дали не е сред обстоятелствата, които съгласно решението 

на Централната избирателна комисия, се предоставят като данни в 

ЦИК. И ако има промяна на определени обстоятелства, те са длъжни 

в  изпълнение  на  закона  да  уведомяват  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Искам да ви прочета чл. 60 в 

новия Изборен кодекс, който ние също прилагаме, независимо че не 

са насрочени избори. Член 60 казва, че при областните управители 

се  провеждат  консултации,  които  са  публични.  Денят,  часът  и 

мястото  на  провеждането  им  се  съобщават  публично  и  се 

публикуват на интернет страницата на областната администрация не 

по-късно от три дни преди провеждането. Пише кои партии участват 

в консултациите, но няма задължение те да бъдат поканени, а пише 

само за оповестяване.
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Ако прецените, мога да напиша: Заявеният пред Централната 

избирателна комисия адрес  е  еди-какъв си.  Проверете  в Правната 

комисия на Народното събрание дали са посочили различен от този 

адрес при формирането на състава на новата Централна избирателна 

комисия.

Кажете,  колеги, имате ли други предложения? Съгласни ли 

сте в писмото да отговорим какъв е посоченият пред нас адрес, както 

и  да  насочим  областния  управител  да  се  обърне  за  по-актуална 

информация към Правната комисия, където е даден последен адрес 

по повод формирането на новата Централна избирателна комисия.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Съжалявам,  но  приравнявайки 

коалициите  на  партии,  адресите  на  седалищата  са  обстоятелства, 

които  се  предоставят  като  данни  в  регистъра  на  съда.  По  същия 

начин са длъжни да уведомят Централната избирателна комисия, че 

има промяна в адреса. Не може ние да се интересуваме повече от 

интересите на партиите, отколкото те самите имат грижа за това.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА: Какво  предлагате  като 

текст?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  предлагам  да  предоставим 

данните, с които разполагаме ние.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Който е съгласен текстът на 

писмото да се изчерпва само с посочване на адреса, която се намира 

в  Централната  избирателна  комисия,  даден  при  регистрацията  на 

коалицията  (защото  вие  знаете,  че  последващите  опити  да  бъдат 

променени адресът и  представителството на тази коалиция не бяха 

възприети от нас и нашите  решения бяха потвърдени с решение на 

Върховния административен съд), моля да гласува. Благодаря.

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

Приема се текстът на писмото.

Колега  Солакова,  имате  ли  готовност  да  докладвате  двата 

проекта за решения? Заповядайте.
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Точка 1 от допълнителния дневен ред: Проект на решение за 

изменение  и  допълнение  на  Правилника  за  организацията  и 

дейността на Централната избирателна комисия.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с изпълнение на 

изискването на чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 53, ал. 6 от  Изборния 

кодекс,  която  разпоредба  изисква  решенията  на  Комисията  да  се 

приемат с  поименно  гласуване,  което да  се отразява  в протокола. 

Предлагам ви с оглед на това в чл. 15 от правилника да се направи 

едно допълнение,  като в ал.  1  накрая се добави „и отчитането на 

поименното  гласуване,  което  се  отразява  в  протокола  на 

заседанието”.  Ако  някой  разполага  с  текста  на  правилника  в 

момента, може да ми помогне. Иначе по памет ви цитирам, това е 

разпоредбата, съгласно която Централната избирателна комисия във 

второто изречение на чл. 15, ал. 1: „След откриване на заседанието 

Комисията определя един от членовете, който да извършва броенето 

на гласовете.” Тук поставяме запетая и добавяме „и отчитането на 

поименното  гласуване,  което  се  отразява  в  протокола  от 

заседанието”.

Може би редакцията не е съвсем изчистена, но считам, че по 

този начин с най-малкото изменение отговаряме на изискването на 

Изборния  кодекс  за  осъществяване  на  поименно  гласуване. 

Редакцията, разбира се, може да претърпи изменения, аз на този етап 

само ще си позволя в съответствие с правната техника, приета при 

изменение и допълнение на нормативни актове, в ал. 1, изречение 

второ, накрая да добавим текст, който ви прочетох.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението на колегата Солакова. Имате и проекта за решение 

във  вътрешната  мрежа  №  1316.  Има  ли  въпроси,  мнения, 

допълнения?

Ако няма, който е съгласен, моля да гласува. Благодаря ви.
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Гласували 11 члена на ЦИК: за – 11, против – няма.

Решението се приема с 11 гласа „за” на всички присъстващи в 

заседанието:  Дюкенджиева,  Караджов,  Чаушев,  Грозева,  Калинов, 

Христов, Сидерова, Маринова, Бояджийски, Мусорлиева, Солакова 

и Андреев.

Решението е с № 2938:

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 53, ал. 6 от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

В чл.  15  от  Правилника  за  организацията  на  дейността  на 

Централната избирателна комисия и структурата и организацията на 

работа на нейната администрация се прави следното допълнение:

В ал. 1, изр. второ, накрая се поставя запетая и се добавя:

„и отчитането на поименното гласуване, което се отразява в 

протокола от заседанието”. 

Точка 2  от допълнителния дневен ред: Проект на решение 

относно запазване на действието на решенията на ЦИК, приети до 

влизането в сила на Изборния кодекс.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  включително и  вчера  имах 

обаждане от Общинската избирателна комисия – Бургас. Поставиха 

ми въпроса какво се случва с общинските избирателни комисии. За 

днес имат насрочено заседание по някакви въпроси, но са разбрали, 

че може би техният мандат е прекратен.

Становището  ми  беше,  че  мандатът  на  общинските 

избирателни комисии, назначени за произвеждането на общи избори 

през 2011 г., продължава до изтичането на мандата на общинските 

съвети,  избрани на 23 октомври 2011 г.  Колегата  ме попита дали 

мога да му посоча някакъв параграф и аз  казах,  че  точно защото 

липсва  параграф  от  Преходните  и  заключителните  разпоредби,  с 
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който  да  се  прекратява  мандатът  на  общинските  избирателни 

комисии, вие продължавате работата си, като, разбира се, прилагате 

действащия Изборен кодекс,  освен ако не става  дума за частични 

избори,  които  са  насрочени  към  датата  на  влизане  в  сила  на 

действащия Изборен кодекс.

В тази връзка и с госпожа Сидерова, тъй като мисля, че и при 

нея  има  постъпили  въпроси,  обсъдихме  необходимостта  от 

приемането на едно решение от Централната избирателна комисия, с 

което дори за  улеснение на работата  на Централната  избирателна 

комисия,  а  и  във  връзка  с  §  15  от  Преходните  и  заключителни 

разпоредби  на  Изборния  кодекс,  да  продължим  действието  на 

решенията,  приети  по  отменения  закон,  доколкото  те  не 

противоречат на Изборния кодекс.  По тази причина ви предлагам 

проект на решение с основание чл. 57, ал.1 и 2 от Изборния кодекс и 

във връзка с § 15 от Преходните и заключителни разпоредби ЦИК да 

приеме  решение,  с  което  решенията  на  Централната  избирателна 

комисия, приети до влизането в сила на Изборния кодекс, запазват 

действието си, доколкото не му противоречат.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  имате  проекта  за 

решение. Имате ли въпроси, съображения, допълнения?

Ако  нямате,  който  е  съгласен  с  предложения  проект  за 

решение  относно  запазване  на  действието  на  решенията  на 

Централната избирателна комисия,  приети до влизането в сила на 

Изборния кодекс, моля да гласува.

Гласували 11  члена  на  ЦИК:  за  –  10,  против  –  1.  (Паскал 

Бояджийски)

Решението е с № 2939-МИ:

„На основание чл. 57, ал. 1 и 2 и във връзка с § 15 от ПЗР на 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
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Решенията на Централната избирателна комисия, приети до 

влизането  в  сила  на  Изборния  кодекс,  запазват  действието  си, 

доколкото не му противоречат.”

Господин Бояджийски има думата.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  гласувах  „против”, 

защото имам известни колебания за необходимостта от вземане на 

подобно  решение.  Мисля,  че  и  без  него  актовете  на  Комисията, 

които са постановени относно общинските избирателни комисии и 

други такива, си имат своето действие. Някои от тях, които вече не е 

необходимо да се прилагат,  тъй като са били за конкретен избор, 

очевидно няма да се прилагат.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз нямам нищо против и не 

по повод на отрицателния вот взимам думата, но искам да ви посоча 

и си позволих, разбира се, съгласувано с изпълняващия в момента 

длъжността  председател  на  Централната  избирателна  комисия,  че 

има писма за възнаграждения до общински избирателни комисии, в 

които ние се позоваваме на чл. 32, ал. 2 от Изборния кодекс. Тоест 

на  отменения.  Дори не  сме посочили,  че  е  отменен.  А дори тези 

възнаграждения да се дължат за време, в което е действал Изборният 

кодекс,  към момента на  взимане  на  решение този  кодекс  вече  го 

няма. След като неговото действие по отношение на изплащане на 

възнаграждение за участие в заседания и осъществено дежурство не 

е запазило действието си по силата на преходна разпоредба в сега 

приетия и действащ Изборен кодекс. От тази гледна точка ние в тези 

писма  например и  решенията,  които  сме приели,  ще посочим,  че 

това е Решение № 1486 на Централната избирателна комисия, което 

решение е прието на отменено основание. Прилагайки по аналогия 

както  Закона  за  нормативните  актове,  така  и  Указ  №  883  за 

прилагане  на  Закона  за  нормативните  актове,  ние  така  ще  имаме 

едно  годно  основание,  на  което,  без  да  се  получава  луфт  във 
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времето, да приемаме решения, в конкретния случай за изплащане 

на възнаграждения. Разбира се, че става дума и за други.

И пак ви казвам, с оглед и на това, че постъпват въпроси от 

общинските  избирателни  комисии,  считам,  че  това  ще  улесни  и 

тяхната работа и ще прекъсне задаването на допълнителни въпроси 

продължава ли тяхната дейност, мандатът им продължава ли, какво 

става  с  решенията на Централната избирателна комисия,  които са 

приети по отменения Изборен кодекс.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз бих искал да допълня още нещо 

към  това,  което  каза  госпожа  Солакова.  Същото  се  отнася  и  за 

решенията за отваряне  на помещенията, които също са съобразно 

отменения  кодекс,  например  Решение  №  1098  на  Централната 

избирателна комисия. Така че има и други документи.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предлагам  ви  преди 

запитванията по имейла да докладвам точка 11.

Точка 11. Искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – 

Кърджали.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колегата  Маркова  ме 

помоли  да  преразпределя  тази  преписка.  Колеги,  пристигнало  е 

искане  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Кърджали,  за 

изплащане на възнаграждение за две заседания и едно дежурство. 

Трябва да ви кажа, че съм възхитена от това колко хубаво колегите 

са си го написали, точно са си посочили кой е присъствал,  кой е 

отсъствал.

Първото  заседание  е  проведено  на  7  март  2014  г. 

Присъствали са: председател, заместник-председател  и 10 члена на 

комисията. Основанието е наше Решение № 1486-МИ, точка 2 и т. 1, 

буква  „в”  във  връзка  с  отваряне  на  помещение.  Сега  вече  ще 

добавим и Решение № 2939-МИ от днешна дата.

Предлагам да се изплати от държавния бюджет.
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На  10  март  във  връзка  с  отваряне  на  помещение  са  дали 

дежурство председателят и двама члена. Основанието също е наше 

Решение № 1486-МИ от 10 ноември 2011 г., както и наше Решение 

№ 2939-МИ от 2014 г.

На  11  март  е  проведено  заседание,  на  което  е  бил  обявен 

следващият в листата общински съветник.  Основанието е  чл.  289, 

както и Решение № 1486-МИ от 10 ноември 2011 г. и наше Решение 

№  2939-МИ  от  2014  г.  На  това  заседание  са  присъствали: 

председател, заместник-председател и 12 члена.

Всички възнаграждения следва да се изплатят от държавния 

бюджет.

Има ли други мнения?

Който  е  съгласен  да  изплатим  възнагражденията  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Кърджали,  за  две  заседания, 

проведени на 7 и на 11 март, и едно дежурство на 10 март, така както 

ви докладвах, моля да гласува. Благодаря ви.

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

Точка  8. Имейл  от  Евгени  Кръстев  –  въпрос  относно 

регистрация на кандидатски листи за ЕП-2014 г.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА: Колеги,  по  имейл  е 

пристигнало запитване за крайния и началния срок за регистрация на 

кандидатските  листи  за  членове  на  Европейския  парламент. 

Предлагам  по  имейл  да  отговорим  на  господин  Евгени  Кръстев, 

който  е  отправил  питането,  че  крайният  срок  за  регистриране  на 

кандидати  и  кандидатски  листи  за  членове  на  Европейския 

парламент от  Република  България  е  32  дни  преди  изборния  ден. 

Началната дата за приемане на документите ще бъде определена с 

решение на новата Централна избирателна комисия, което ще бъде 

обявено на интернет страницата на ЦИК.
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Предлагам да не сочим конкретна дата  с  оглед на това,  че 

хронограмата  ще  бъде  приета  от  новата  Централна  избирателна 

комисия.

Съгласни ли сте с предложения отговор?

Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря ви.

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

Точка 9.  Имейл от Алексей, постоянно живеещ в Молдова, 

въпрос  относно  гласуване  за  Европейски  парламент  на  лица  с 

двойно гражданство.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Следващото  запитване  по 

имейла  е  от  български  гражданин,  който  има  и  гражданство  на 

Република Молдова и живее в Република България, дали ще може да 

гласува  в  изборите  на  25  май  за  представители  в  Европейски 

парламент от Република България.

Предлагам  следния  отговор:  „В  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от  Република  България  могат  да  участват 

всички  избиратели  български  граждани,  които  имат  адресна 

регистрация  по  постоянен  и  по  настоящ адрес  на  територията  на 

Република България или в друга държава – членка на Европейския 

съюз  най-малко  60  дни  от  последните  три  месеца  към  датата  на 

произвеждане на изборите. Датата е 25 май съгласно Указ № 54 от 

20 март на президента на Република България.” 

Реално съм пресъздала текста на § 1, т. 2 от Допълнителните 

разпоредби на Изборния кодекс.

Колеги,  който  е  съгласен  с  този  отговор,  моля  да  гласува. 

Благодаря.

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

Текстът се приема единодушно.

Сега искам да ви докладвам постъпило писмо от Общинската 

избирателна  комисия  –  Своге.  Знаете,  че  имахме  молба  за 
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съдействие, тъй като бившата председателка на комисията, която е 

освободена, не е предала всички книжа на действащия председател 

на Общинската избирателна комисия господин Димитров. Бяхме го 

запитали  дали  печатът  на  комисията  е  в  него  и  осигурила  ли  е 

общинската  администрация  на  Своге  условия  за  действие  на 

комисията,  както  и  заседавала  ли  е  комисията  след  неговото 

назначаване.

На  първия  въпрос  той  не  ни  е  отговорил,  на  другите  два 

въпроса е отговорил утвърдително, тоест печатът е в него и условия 

за работа на комисията са създадени от общинската администрация. 

Но за да можем да вземем отношение, аз все пак предлагам да му 

напишем писмо, че от неговия отговор не става ясно заседавала ли е 

Общинската избирателна комисия след назначаването му и ако не, 

по какви причини, както и кои документи за предшестващия период 

от работата на комисията не са предоставени на председателя. Да ни 

отговори на тези въпроси, за да се вземе вече окончателно решение.

Съгласни ли сте с това писмо?

Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.

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

Колегата  Емануил  Христов  има  да  ни  докладва  приемо-

предавателен протокол.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  днес е пристигнал приемо-

предавателен протокол по пощата и затова не е включен в дневния 

ред от „Информационно обслужване” във връзка с предложения и 

сключен Договор № 6 от 19 март. Само да припомня, че това беше 

договорът, който касаеше доработката на нашия сайт във връзка с 

изискванията на стандарта WCAG 2.00 за покриване на ниво АА на 

сигурност и във връзка с включването на SSL сертификата,  който 

трябваше ние да платим и да го прехвърлим към този договор.
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В  тази  връзка  са  получени  два  броя  приемо-предавателни 

протокола,  еднакви,  разбира  се,  в  които  пише,  че  днес,  20  март 

2014 г.  „Информационно  обслужване”  със  седалище  гр.  София, 

предаде на Централната избирателна комисия приемо-предавателен 

протокол:

1.  Резултат  от  проверка  на  сайта  cik.bg  за  съответствие  с 

препоръките  на  стандарта  стандарта  WCAG 2.00 за  покриване  на 

ниво АА. Това е посочено в Приложение № 1.

2. Потвърждение за доставен сървърен цифров сертификат за 

официалната  интернет  страница  на  Централната  избирателна 

комисия, включително и за подсайтовете на РИК и на ОИК с цел 

гарантиране на сигурността. Това е Приложение № 2.

Предложителят (тоест ние) констатираме, че изпълнителят е 

извършил  дейностите,  предмет  на  Договор  № 6  в  съответствие  с 

техническото  предложение  качеството  и  без  срок  и  приема  без 

забележки и възражения изпълнението на Договор № 6 от 19 март.

Настоящият  протокол  се  изготви  и  подписа  в  два 

еднообразни  екземпляра  и  неразделна  част  от  протокола  са 

Приложения  №  1  и  №  2.  Казах,  че  Приложение  №  1  касае 

сертификата, който е за сайта ни, а Приложение № 2 касае същото 

нещо, но Приложение № 1 касае именно указанието, че нашият сайт 

отговаря  вече  на  стандарта  WCAG  2.00  на  ниво  АА,  а  пък 

Приложение № 2 е потвърждение, че е подновен SSL сертификатът 

ни за период до 19 април 2015 година.  Старият сертификат беше 

валиден до 29 март т.г., новият сертификат е малко удължен.

Така  че  „Информационно  обслужване”  си  е  изпълнило 

задълженията и аз предлагам да приемем този приемо-предавателен 

протокол,  като  възложим  на  главния  секретар  госпожа  Лилия 

Богданова да подпише приемо-предавателния протокол и да върне 

единия екземпляр на „Информационно обслужване”, за да могат те 

да си изпратят съответно фактурата, която е за свършената работа.
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ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Чухте доклада, колеги. Има 

ли въпроси? Ако няма допълнителни въпроси, предлагам да вземем 

решение,  с  което  да  приемем  извършената  работа  по  договора  с 

„Информационно обслужване” относно доработване на нашия сайт, 

за да отговаря на съответните стандарти, които са посочени в нашия 

договор  с  тях,  както  и  да  упълномощим  главния  секретар  на 

администрацията  на  ЦИК  госпожа  лилия  Богданова  да  подпише 

приемо-предавателните протоколи и да върне единия екземпляр от 

тях  на  „Информационно  обслужване”  АД,  за  да  бъде  изплатена 

цената по договора, моля да гласува.

Гласували 10 члена на ЦИК: за – 10, против – няма.

Решението се приема.

Давам думата на Силва Дюкенджиева.

Точка  10.  Имейл  от  Янко  Желев  относно  искане  на 

информация, касаеща листите по райони на коалиция "Патриотичен 

съюз" за проведените избори за НС през 1994 г.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Уважаеми  колеги,  от  7  март 

господин  Янко  Желев  е  поискал  от  Централната  избирателна 

комисия да му бъде предоставена информация за кандидатски листи 

на избори от 1994 г. Ние сме му отговори по мейла да заповяда в 

Централната  избирателна  комисия,  за  да  получи  бюлетини  с 

резултати  от  изборите.  Имаме  отново  имейл,  в  който  господин 

Желев ни благодари за отговора, на ни информира, че не може да се 

възползва  от  предложението да  дойде  в  Централната  избирателна 

комисия, тъй като не е от София и очевидно няма възможност, и ни 

моли  да  му  изпратим  по  интернет  информацията,  която  го 

интересува,  от 1994 година. Аз обаче се опасявам, че в сборника, 

издаден  от  Централната  избирателна  комисия  от  този  период,  от 

преди  20  години,  информацията  не  се  съдържа  на  електронен 

носител,  поради  което  правя  предложение  информацията,  която 
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господинът желае да получи, да бъде сканирана и в този вид да му 

бъде изпратена по електронната поща.

Това е моето предложение.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  има  ли  други 

предложения? 

Който е съгласен информацията, която интересува молителя, 

относно  листите  по  райони  на  коалиция  „Патриотичен  съюз”  за 

изборите, произведени на 18 декември 1994 г., да бъде сканирана и 

изпратена по имейла, моля да гласува.

Гласували 10 члена на ЦИК: за – 10, против – няма.

Колегата Силва Дюкенджиева има думата.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, има подготвен 

от  нашия  колега  Бисер  Троянов,  който  не  е  вече  член  на  ЦИК, 

докладвам ви жалбата.

С  вх.  №  265  от  25  февруари  2014  г.  сме  получили 

постановление  на  Апелативна  прокуратура  –  Варна,  с  което  е 

потвърдено  постановление  на  Окръжна  прокуратура  –  Варна,  по 

преписка № 12950 от 2013 г. Аз ви предлагам това постановление на 

прокуратурата  да  бъде  обжалвано  до  Върховна  касационна 

прокуратура. 

Има  проект  на  жалба  против  постановление  от 

20 февруари 2014 г. по прокурорска преписка № 125 на Апелативна 

прокуратура – Варна. Установено е, че лицето Добромир Тодоров е 

гласувал в частичните избори за кмет на община Варна, без да има 

избирателно право, тъй като адресната му регистрация по постоянен 

адрес е направена в период по-малко от изискуемия по чл. 3, ал. 4 от 

отменения  Изборен  кодекс  шестмесечен  срок.  Както  казах, 

потвърдено  е  постановлението  преди  това  на  Окръжна 

прокуратура –  Варна,  тъй  като  прокуратурата  изобщо  не  е 

изследвала така наречената уседналост.

32



ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА: Който е  съгласен,  моля да 

гласува. 

Гласували  „за”:  Андреев,  Дюкенджиева  Караджов  Грозева, 

Христов, Сидерова, Бояджийски, Мусорлиева.

„Против” – Солакова.

Госпожо Грозева, заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  искам  да  ви 

докладвам шест жалби – две от Районна прокуратура – Варна, две от 

Окръжна прокуратура – Варна, и две от Апелативна прокуратура.

Господин Андреев има думата по процедура.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  предлагам,  ако  няма 

постановления, които са за обжалване, тъй като има мотиви за това, 

всички,  които  са  включени  в  дневния  ред,  да  бъдат  приети  за 

сведение с оглед и новата Централна избирателна комисия.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Има ли други предложения?

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Нямам  противно  предложение, 

просто на колегата Грозева  й беше дадена думата и най-вероятно тя 

ще го докладва в същия смисъл. И след това ще прикачим всички 

останали. Поне аз така си мисля.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Моето  предложение  е  всички 

постановления,  не  само  на  колегата  Грозева,  въобще  да  бъдат 

обявени за сведение.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, все пак повечето тук сме 

юристи.  Не може всичко да  сложим за  сведение,  трябва да  бъдат 

накратко докладвани.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ако  могат  да  бъдат 

докладвани. Ако не – да останат за доклад и за преразпределение на 

следващата комисия. Но тъй като колегата Грозева има готовност да 

ни ги докладва и твърди, че нейните доклади са за сведение, нека да 

й дадем думата.
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Точка  17.  Постановление  от  ОП  –  Варна  по  преписка 

№ 772/2014  г.,   във  връзка  с  отказ  за  образуване  на  досъдебно 

производство  по  пр.  №  12526/2013  г.  на  РП  Варна  –  наш  вх. 

№ 304/06.03.2014 г.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председателстваща.

Докладвам  ви  постановление  на  Окръжна  прокуратура  – 

Варна, входирано с вх. № 304 от 6 март 2014 г. по преписка № 772 от 

2014  г.  на  Окръжна  прокуратура  –  Варна,  която  е  срещу  Георги 

Вълчев  Георгиев.  Предлагам ви я  за  сведение,  тъй  като  Окръжна 

прокуратура  –  Варна,  е  отменила  постановлението  но  Районна 

прокуратура – Варна, от 8 януари 2014 г., с което е било отказано 

образуване на наказателно производство и е прекратило преписката 

като необоснована.

Така  че  ви  предлагам  да  приемем  за  сведение  това 

постановление.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Приемаме го за сведение.

Точка  14. Постановление  от  РП  –  Варна  по  преписка 

№ 12921/2013 г.  по описа на ВРП за отказ да образува досъдебно 

производство - наш вх. № 301/06.03.2014 г.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Следващите две постановления са за 

отказ за образуване на  досъдебно производство,  касаят абсолютно 

идентични случаи във връзка с произведените частични избори във 

Варна на 30 юни и 7 юли 2013 г. Били са допуснати лица, които не са 

имали уседналост. 

Това  е  преписка  №  301,  която  е  била  обследвана  и  се  е 

оказало,  че  лицето  Валентина  Янева  е  имала  постоянен  адрес  в 

Шумен, но от 2012 г. има настоящ адрес в гр. Варна, ж.к. „Владислав 

Варненчик”,  бл.  33,  вх.  2.  Прокурорът  е  счел,  че  принципът  на 
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уседналост е налице, поради което е отказал да образува наказателно 

производство и е прекратил преписката.

Предлагам ви преписката за сведение.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Лицето било ли е включено 

в настоящия списък?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не, дописано е в деня на изборите от 

председателя на секционната избирателна комисия № 43.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  с 

предложението  на  докладчика,  моля  да  гласува.  Лицето  има 

постоянен адрес  в Шумен,  настоящ адрес във Варна,  не е  подало 

заявление  по  чл.  53,  ал.  1,  но  въпреки  това  в  изборния  ден  е 

дописано  и  е  гласувало.  Докладчикът  предлага  да  не  се  обжалва 

постановлението,  с  което  е  отказано  да  се  образува  досъдебно 

производство.

Който е съгласен с докладчика, моля да гласува.

Гласували  9  члена  на  ЦИК:  за  –  5:  Грозева,  Калинов, 

Христов,  Бояджийски  и  Мусорлиева;  против  –  4:  Андреев, 

Дюкенджиева, Караджов, Сидерова.

Не се приема.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Моето  предложение  беше преписката 

да  се  приеме  за  сведение.  При  това  положение  моля  да 

преразпределите преписката за обжалване. 

Точка  15. Постановление  от  РП  –  Варна  по  преписка 

№ 12955/2013 г.  по описа на ВРП за отказ да образува досъдебно 

производство - наш вх. № 302/06.03.2014 г.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващото  постановление  също  на 

Районна прокуратура – Варна, по преписка № 12955 от 2013 г.,  е 

входирана с вх. № 302 от 6 март 2014 г. Също касае проведените 

частични избори на 30 юни и на 7 юли 2013 г. Господин Ненов е 

отишъл в секция № 32, където гласуват всички живущи във Варна с 
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административен  адрес  Варна,  ул.  „Любен  Каравелов”  №  29. 

Установено  е,  че  една  от  членовете  на  секционната  избирателна 

комисия,  която  е  служителка  на  НАП,  познавала  лично господин 

Ненов, тъй като същият работел в НАП – Варна, от 2007 г. и живеел 

там  от  2007  г.,  поради  което  Виолета  Георгиева  Чолакова,  която 

също е работила в НАП и лично е познавала Ненов, го е дописала в 

избирателния списък.

На  второ  място  –  е  заключил  прокурорът  –  лицето  има  и 

апартамент във Варна от май 2012 г. Той е нямал право да гласува в 

частичните  местни  избори  за  кмет  на  община  Варна,  но  предвид 

фактическата  обстановка  „считам,  че  не  следва  да  са  образува 

наказателно  производство  срещу  Ненов,  тъй  като  е  налице  само 

обективният критерий за извършено деяние по чл. 168, ал. 1 и 168 

ал. 2 от Наказателния кодекс.”

Постановлението  е  за  отказ  за  образуване  на  наказателно 

производство.

Докладвам ви го също за сведение, моля да се гласува.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  съгласен 

докладваното постановление да остане за сведение, моля да гласува.

Гласували 9 члена на ЦИК: за  – 6:  Дюкенджиева,  Грозева, 

Калинов,  Христов,  Мусорлиева  и  Бояджийски;  против  –  3: 

Караджов, Андреев, Сидерова.

Предложението се приема.

Точка  16. Постановление  от  ОП  –  Варна  по  преписка 

№ 309/2014  г.  във  връзка  с  отказ  за  образуване  на  досъдебно 

производство  по  пр.  №  12424/2013  г.  на  РП  –  Варна  –  наш  вх. 

№ 303/06.03.2014 г.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Следващите  преписки са  на  Окръжна 

прокуратура –  Варна,  и на  Апелативна прокуратура.  Касаят  също 

изборите във Варна. Докладвам ви преписка № 12424 на Районна 
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прокуратура – Варна, заведена с вх. № 309 в Окръжна прокуратура – 

Варна,  от  2014  г.  Централната  избирателна  комисия  е  обжалвала 

постановлението на Варненската районна прокуратура по преписка 

№  12424,  с  което  е  отказано  да  се  образува  наказателно 

производство срещу Йорданка Маркова Боева  за  престъпление по 

чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс. Окръжна прокуратура е счела, 

че  направените  констатации  от  районния  прокурор  са  правилни, 

потвърдила е постановлението на Районна прокуратура – Варна, и е 

отказала  да  образува  наказателно  производство.  Преписката  касае 

лицето  Йорданка  Маркова  Боева,  която  притежава  лична  карта, 

издадена  на  12  октомври  2000  г.  в  гр.  Варна,  ж.к.  „Владислав 

Варненчик” № 8, вх. 7, и на 30 август е била регистрирана на друг 

постоянен адрес в с. Здравец, без обаче същият да е бил отразен в 

документа й за самоличност. Поради което същата не е имала право 

да гласува за кмет в частичните избори в община Варна.

Следва  да  се  приеме  –  твърди  окръжният  прокурор  –  че 

действително Йорданка Боева не е отговаряла на изискванията  на 

Изборния кодекс за уседналост. Същата е упражнила правото си на 

глас със знанието, че участва в изборите във Варна поради вписания 

в личната си карта постоянен адрес в този град още от 2000 г. Още 

повече, че при същите данни за съпруга е нямало проблеми. Освен 

това  включително  и  допълването  в  избирателния  списък  е  било 

извършено от  секционната  избирателна комисия,  като по никакъв 

начин не са установени данни за извършено съучастие и умишлено 

нарушаване на закона.

Предлагам  ви  тази  преписка  също  за  сведение,  тъй  като 

веднъж вече сме я обжалвали пред Окръжна прокуратура – Варна, и 

мнението  на  Окръжна  прокуратура  е  за  отказ  от  образуване  на 

досъдебно  производство  и  е  потвърдила  постановлението  на 

районния прокурор.
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ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  с 

предложението на докладчика въпреки липсата на изискванията на 

чл.  3,  ал.  4 за уседналост,  да се приеме, че няма основание да се 

обжалва постановлението, моля да гласува.

Гласували  9  члена  на  ЦИК:  за  –  5:  Грозева,  Калинов, 

Христов,  Бояджийски,  Солакова;  против  –  4:  Дюкенджиева, 

Сидерова, Андреев, Маринова.

Няма решение.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Също да се преразпредели.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колегата  Андреев  отново 

прави  предложение  постановленията  да  останат  за  следващата 

Централна  избирателна  комисия,  за  да  не  гласуваме  ние  на 

последното заседание всички тези постановления.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 9 члена на ЦИК: за – 9, против – няма.

Госпожо Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-1 от 20 март 2014 г. относно закупуване на 

правна литература. Предлагам да одобрим направеното предложение 

за закупуване на 30 броя сборници „Изборен кодекс” и други актове 

на стойност 280 лева или колкото струват.

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги,  който  е 

съгласен  да  одобрим  разхода  за  закупуване  на  30  сборника  с 

новоиздадения Изборен кодекс, моля да гласува. Благодаря ви.

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви повторно вх. № ЕП-15 

от  17  март  2014  г. Ако  си  спомняте,  на  17  март  2014  г. на 

заседанието  ви  докладвах  писмо  от  господин  Бойко  Благоев  от 

Информационното  бюро  в  България  на  Европейския  парламент. 

Имаха покана към Централната избирателна комисия за участие в 

семинар,  организиран  от  тях  с  общините,  на  21  март  от  9,30  до 
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11,30 ч. Бях поела ангажимента, че ще се свържа, но още преди края 

на заседанието господин Благоев се обади на госпожа Сидерова и тя 

направи това уточнение, което аз трябваше да направя.

От тази гледна точка на днешното заседание трябва да решим 

и  да  ги  уведомим  чрез  администрацията,  ако  ще  участваме  чрез 

представители.

Говорих с госпожа Мария Мусорлиева, аз също нямам нищо 

против,  след  като  уточним  къде  ще  се  проведе  този  семинар  с 

представителите на общините, ако нямате нищо против и вие и ни 

упълномощите, да присъстваме, за да можем да получим въпросите, 

които  вълнуват  общините.  Разбира  се,  в  случаите,  в  които  не  се 

налага  изразяване  на  становище  от  името  на  Централната 

избирателна  комисия,  ние  ще  ги  уведомим  за  състоянието  към 

настоящия момент.

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА:  Уважаеми колеги,  който  е 

съгласен  на  утрешния  семинар  на  Информационното  бюро  на 

Европейския  парламент  в  България  да  бъдат  изпратени  като 

представители  на  Централната  избирателна  комисия  колегите 

Мусорлиева и Солакова, след което да ни уведомят за поставените 

от общините въпроси – нас или следващата Централна избирателна 

комисия  –  въпроси,  свързани  с  приложение  на  нормите  по 

избирането  на  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България, моля да гласува. Благодаря.

Гласували 9 члена на ЦИК: за – 9, против – няма.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ ЦИК-05-1  от  20  март  2014  г.  от  одитния  екип,  адресирано  до 

госпожа Лилия Богданова, главния секретар на администрацията на 

ЦИК. Тъй като е свързано с извършването на одит на Централната 

избирателна комисия в писмото се предлага да се проведе среща с 

госпожа Богданова на 21 март 2014 г. Отново казвам, тъй като става 

дума  за  одит  на  бюджета  на  Централната  избирателна  комисия, 

39



която  е  юридическото  лице,  считам,  че  е  редно  Централната 

избирателна  комисия  да  проведе  тази  среща,  като  предлагам  на 

вашето  внимание,  проект  на  решение,  с  което  Централната 

избирателна комисия да реши да възложи на госпожа Богданова да 

уведоми  одитния  екип,  че  такава  среща  ще  бъде  проведена  с 

участието на представители на Централната избирателна комисия в 

най-скоро време, след конституирането на новата комисия.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението на госпожа Солакова.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 9 члена на ЦИК: за  – 9,  против – няма.  Всички 

гласуват  „за”:  Солакова,  Маринова,  Сидерова,  Христов,  Калинов, 

Грозева, Караджов, Дюкенджиева, Андреев.

Колеги,  предлагам  с  това  да  изчерпим  дневния  ред  на 

заседанието. Но преди да обявя края на заседанието ви предлагам да 

поканим нашите колеги, с които започнахме работа през 2011 г., и 

всички колеги, които все още са отвън, за да си кажем „довиждане”. 

След това ще продължим със свободна среща.

Уважаеми колеги, това беше последното заседание на нашата 

Централна избирателна комисия, която започна заедно своята работа 

през  2011  г.  Мисля,  че  съставът  на  тази  Централна  избирателна 

комисия успя  да  се  сработи в  най-добрия  смисъл  на  думата  и  да 

проведе избори две в едно, при това избори за общински съветници 

и  кметове  заедно  с  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката.  Да  проведе  за  първи  път  през  последните  години 

референдум и то национален. Успя да приеме всички необходими 

решения,  методически  указания,  препоръки  и  действия,  които 

поставят  основите  на  изборния  процес,  както  и  да  проведе 

парламентарните избори през 2013 г. Мисля, че ние в по-голяма част 

от случаите успяхме да работим като екип. Имали сме много трудни 

моменти, но според мен ние успяхме да поставим една основа. Дано 
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и новата Централна избирателна комисия да може да заработи като 

нас!

Няма да  говоря  със  суперлативи,  но  според  мен  оценките, 

които  са  в  докладите  на  ОССЕ,  които  ни  наблюдаваха  при 

произвеждането на всички тези избори, са достатъчно красноречиви 

за резултатите, които ние постигнахме като екип. Голяма заслуга за 

нашите  успехи  има,  разбира  се,  и  ръководството  на  Централната 

избирателна  комисия  в  лицето  на  нашия  председател  Красимира 

Медарова. За съжаление тя в момента е в заседание и затова все още 

не  може  да  дойде,  но  след  като  приключи  заседанието,  ще  се 

присъедини към нас.

На  мен  се  падна  честта  да  поработя  в  последните  две 

седмици, за да довършим  работата. Много ми се иска да благодаря 

на  колегите,  с  които работихме през  тези  почти  три  години и  за 

съжаление които няма да виждаме в новия състав на Централната 

избирателна  комисия  и  аз  трудно  мога  да  се  представя  нейната 

работа  без  тях,  но  промените  в  Изборния  кодекс  доведоха  и  до 

промени в състава на Комисията.

Ако  през  тези  години  аз  като  член  на  Комисията  с 

поведението  си  съм засегнала  някого  или  съм била  недостатъчно 

тактична,  моля  за  извинение!  Благодаря  за  сътрудничеството  от 

ваша страна! Благодаря, че бяхме заедно и работихме като екип през 

тези години!

Сега  предоставям  думата  на  всеки  от  вас,  който  желае  да 

каже нещо по повод на съвместната ни работа.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз също искам да благодаря на 

всички  колеги,  с  които  работихме  заедно.  Да  пожелая  успех  на 

колегите в новата Централна избирателна комисия. И сега, да не ми 

се смеете, да подсетя Централната избирателна комисия в новия й 

състав, че само след два дена има балотажи на частични избори и че 

на 8 юни също има избори, да не ги забравят.
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Пожелавам  успех  на  всички!  Благодаря  ви,  че  работихме 

заедно!

Има ли друг колега, който желае да каже още нещо?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Просто няма как да пропусна. Искам да 

споделя нещо, може да прозвучи малко лирично, малко странно, но 

аз искам да го споделя.

Уважаеми колеги, няма начало, няма и край. Има един вечен 

кръговрат,  кръг,  който човек запълва със  своите действия,  мисли, 

чувства,  мечти,  скърби,  радости,  сръдни,  караници,  но  във  всеки 

случай това е неговият живот. Три години бяхме заедно, три години 

действахме в една посока – да произвеждаме избори, включително и 

референдум направихме в екстремни срокове, но все пак ние бяхме 

във всеки случай заедно, обединени от една обща цел. Ето с тази цел 

в трите години, в хилядата дни и някои нощи ние действахме общо, 

за да си решим съответните задачи. И въпреки всичко мисля, че се 

справихме.  Можехме и по-добре,  можехме и по-зле,  но във всеки 

случай ние го направихме, проведохме съответните избори.

Изправени сега  между спомените и новите  надежди,  които 

също не съществуват, защото има само тук и сега, има хора, които се 

срещат, аз ви пожелавам успехи, радост и да продължаваме напред. 

Да  сте  живи  и  здрави  и  до  нови  срещи!  В  спомените  човек  е  и 

сегашен, и предишен. Аз се надявам да ги намерим двете в едно за 

едни по-хубави дни.

Уважаеми колеги, с това искам да завърша своето лирично 

отклонение. Да сте живи и здрави! Пожелавам ви всичко, което сте 

си пожелали, да се сбъдне!

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  аз  няма  да  ви  досаждам 

дълго. Първо благодаря на всички, че бяхме заедно. Просто много 

исках  да  прочета  от  тефтерчето  на  Васил  Левски  две  изречения, 

които важат както за предния състав, така и за следващия състав на 

ЦИК, така и за целия народ. Той непрекъснато повтаря, че дори и в 
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жестоки  условия  на  националноосвободителна  борба  (или  на 

междупартийна  борба)  са  нужни  милосърдие,  добротворство, 

търпимост,  толерантност,  съгласие  и  любов.  В  писмото  си  до 

Панайот  Хитов  през  1871  г.  специално  акцентира:  „Дай  боже, 

съгласие  и  любов  първо  между народните  ни главатари,  пък име 

българско нека е войвода.” 

Нека да има мир, съгласие и любов и между нас по принцип в 

живота ни! Благодаря ви!

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Искам обаче да си сложим 

ръка на сърце и да си признаем, че ние нищо не бихме постигнали 

без този екип, който сега наричат администрация, а ние преди това 

го наричахме сътрудници – малко по-хубава дума според мен – без 

този екип, който ни подпомагаше непрестанно в нашата работа и за 

радост  ще остане и  в новата  Централна избирателна комисия.  Не 

мога  да  пропусна и  да  не  кажа добри думи за  Снежана  Велкова, 

която ни напусна по средата на мандата като редовен сътрудник, но 

непрекъснато се налага и ние я привличаме да работим с нея.  Не 

мога  да  не  кажа  добри  думи  и  за  Пенка  Добрева,  най-вече  за 

Красимира  Манолова,  без  която  лично  аз  не  си  представям 

Централна избирателна комисия – и тази, която бяхме, и бъдещата. 

Много ми е мъчно, че при нас не остана един човек, който аз ценя 

много високо. И той и Красимира израснаха при нас в Централната 

избирателна  комисия,  а  именно Айгюн Ахмедов,  както и  другите 

сътрудници, които влязоха в по-късен момент при нас – и Райна, и 

Катя,  новите  хора,  които  са  в  счетоводството,  в  деловодството, 

юрисконсулт и главния секретар, с който макар и в спорове и борби, 

уреждаме  администрацията.  Без  Лили  обаче  не  може, 

машинописката, която е жива история на Централната избирателна 

комисия и всички наши актове излизат изпод нейните ръце, както и 

добри думи за нашите стенографи, които са неотклонно при нас по 

време на всички заседания, бдения, спорове.
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Аз също ще направя лирично отклонение като Ерхан, много 

ми се иска, като се срещнем на улицата, да се усмихнем един на друг 

и да се зарадваме, че сме се видели.

Ралица Негенцова иска да каже нещо.

РАЛИЦА  НЕГЕНЦОВА:  След  всички  тези  думи  си 

припомням  22  години  от  моя  живот.  Може  би  аз  съм  човекът-

комисия, защото 22 години, от 1991 г., с изключение на две комисии, 

съм била член на Централната избирателна комисия. С много колеги 

съм работила, всяка една от комисиите – мисля, че всеки от вас ще 

бъде  съгласен  –  с  нещо  е  допринесла  в  историята  на  нашата 

държава.  Ние не сме последната комисия, след нас ще има много 

комисии.  Но  мисля,  че  тази  комисия  има  щастието  да  проведе 

действително  много  различни  и  уникални  бих  казала  различни 

избори, включително и референдум. Най-важното е, че ние от едни 

непознати  в  началото  преди  три  години,  които  се  гледахме  с 

подозрение, със съмнение дали ще се справим, имаше едно деление 

на „стари” и „нови”, с опит и без опит. В крайна сметка мисля, че 

действително  успяхме  да  станем  един  екип.  Направих  си  тази 

равносметка  едва  през  юни,  преди  шест  месеца,  когато  напуснах 

Централната  избирателна  комисия.  И  да  ви  кажа,  с  удоволствие 

идвах  няколко  пъти  в  Централната  избирателна  комисия.  За  мен 

беше удоволствие да се срещна с всеки един от колегите. Мисля, че 

оттук нататък самите ние ще търсим контакти едни с други. И се 

надявам действително, както и Руми каза, с едно доверие и уважение 

един към друг са продължим да бъдем заедно.

Успех на всички в начинанията кой където продължава оттук 

нататък,  а  на  тези,  които  са  в  новата  Централна  избирателна 

комисия, много сили, много енергия, много търпение и успех!

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря.

Ако няма други изказвания, обявявам края на заседанието.
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(Закрито в 16,45 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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